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  פעלָאוס  2021-2023גאווערנער האקול אנאנסירט 

  
  .2021-2023גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די פעלָאוס פאר 

  
"ניו יארק'ס פעלָאוס דינען אין קריטיש וויכטיגע ראלעס אין די רעגירונג, ברענגענדיג מיט זיך  

די גרופע איז נישט אנדערש, און זיי וועלן אן א    —פארשידענע הונטערגרונטן און ערפארונג צום טיש 
אראויס רוקן  ספק איבערלאזן זייערע צייכענעס איבער אונזער סטעיט דורך זייער ווארעמקייט פארן פ

 Empire"די עמּפייער סטעיט פעלָאוס פראגראם ) האט גאווערנער האקול געזאגט.אונזער סטעיט", 
State Fellows Program  גרייט צו די קומענדיגע דור פון טאלאנטירטע פירער פאר קאריערעס אין )

פארזעצן צו מאכן  צו    2021-2023פובליק דינסט, און איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט די קלאס פון 
  רעגירונג ארבעטן און ברענגען רעזולטאטן פאר ניו יארקער." 

  

די קערי געבעי פעלָאושיּפ איז א  . קערי געבעי פעלָאואיז אויסגערופן געווארן אלץ די שעקווַאן הָאנט 
טיים לעגאלע פעלָאושיּפ פראגראם געעפנט אין עהרע פון קערי געבעי, א געוועזענע געהילף  -פול

אין אן אקט פון    2015קאונסעל אין די גאווערנער'ס אפיס וועלכער איז דערמארדעט געווארן אין 
 Counselדי קאונסעל פון די גאווערנער ) רעוואלווער פארברעכן. מר. הָאנט וועט ארבעטן דירעקט מיט

to the Governor  ,און מיט זייערע איינגעשטעלטע איבער אנגעלעגנהייטן ווי פארברעכן פארמיידונג )
ּפאליסי אנגעלעגנהייטן וואס געבעי האט פאראויס   –עקאנאמישע גלייכקייט און קאמיוניטי אנטוויקלונג 

מר. הָאנט, פונקט ווי געבעי איז איבערגעגעבן צו פובליק סערוויס, און  געשטופט דורכאויס זיין קאריערע. 
ער ווייזט ארויס די ערליכקייט און גוטהארציגקייט וואס איז געווען די כאראקטער פון געבעי פערזענליך.  

אין הַארלעם, א   AmeriCorps VISTAנאכן גראדוארין פון קאלעדזש האט מר. הָאנט געארבעט אלץ אן 
הייט וואס האט אונטערגעשטראכן פאר אים די שוועריגקייטן מיט וועלכע ארימערע קאמיוניטיס,  געלעגנ

און באזונדערס קינדער, פארמעסטן זיך אפט. מר. הָאנט האפט יעצט צו נוצן זיינע לעגאלע סקילס צו 
 Wilson & Chanמר. הָאנט האט געדינט אלץ אסָאושיעיט ביי   האבן איינפלוס אויף די קאמיוניטיס.

LLP  און בייHarris Beach PLLC און אלץ אן אינטערן מיט די ,Federal Defenders of New York  
דעגרי אין פילאסאפיע און פסיכאלאגיע  BA)פעדעראלע באשיצער פון ניו יארק(. ער האט ערהאלטן א 

  פון פארדהעם אוניווערסיטעט געזעץ סקול. JDפון קָאלבי קאלעדזש און א  

  
עדי ווינדסאר, מַארשַא ּפ. דזשאנסאן און סילוויע  איז אויסגערופן געווארן אלץ די פרעיזשער  דזשענע
פעלָאושיּפ איז אוועקגעשטעלט געווארן צו   LGBTQ. די ניו יארק סטעיט פעלָאו LGBTQריווערא 

 Office of the Chiefשטיצן די אנגייענדע באמיאונגען פון די אפיס פון די טשיעף דייווערסיטי אפיסער )
Diversity Officer  די .)LGBTQ   פעלָאו ווערט געשאנקען יעדע צוויי יאר פאר א מענטש וואס האט

ארויסגעוויזן אן איבערגעגעבנקייט צו געזעלשאפטליכע גערעכטיגקייט, מיט א רעפוטאציע פון ארבעטן  
גלייכקייט, ציווילע רעכטן און דייווערסיטי, יושר און אריינרעכענונג אנגעלעגנהייטן מיט א   LGBTQפאר 

  LGBTQרעסע אין פובליק סערוויס. די פעלָאושיּפ איז א נאמען געגעבן געווארן נאך שטארקע אינטע
פארמערט די   –מיט זייער קוראזש, דרייסטקייט און אנטשלאסנקייט  –פירער וועלכע האבן 
  LGBTQאנגעלעגנהייטן און געהאט אן אנהאלטנדע השפעה אויף די  LGBTQבאקאנטשאפט מיט 



פאר איר שתדלנות און טראנספארמאטיווע ארבעט מיטן ערפאלגרייך   קאמיוניטי: עדי ווינדסאר
( און מַארשַא ּפ.  federal defense of marriage actבאקעמפן די פעדעראלע שוץ פון חתונה געזעץ )

דזשאנסאן און סילוויע ריווערא פאר זייער באוועגונג אנפירנדיג שתדלנות אין די נאמען פון די  
יטי אין ניו יארק. מיקס. פרעיזשער איז א יָאוגי און א סָאושעל ווארקער וואס  טרענסדזשענדער קאמיונ

איז ווארעם איבערן צוזאמען שאפן פלעצער פאר היילונג און באפרייאונג. זיי האבן געהאלפן אנפירן  
)איך פרואוו זיך אלייין(, אן   I Challenge Myselfפָאנדרעיזינג און דיגיטאלע סטראטעגיע ביי 

פובליק סקול סטודנעטן   NYCזאציע וואס ערנערט די קאפ, קערפער און גייסט דורכן באקענען ארגאני
+ יונגווארג ביציקל קלָאב, די  LGBTQמיטן רייטן א ביציקל פאר איבונגען, און זיי האבן געקָאוטשט אן 

Fearless Flyers גע אין  )פארכטלאזע פליער(. בעפאר דעם האט מיקס. פרעיזשער אויסגעלערנט יָאו
עלעמענטערי סקולס אין די סַאוט בראנקס און אין הַארלעם, און זיי האבן ערמעגליכט קאמיוניטי  

ראסיסטישע -זיך צוזאמצונעמען אין אן אנטי NYCארגאניזירונג גרופעס מיט צענערלינגען איבער גאנץ 
ל פון סָאושעל דעגרי פון די סילבערמאן סקו MSWפאראיין. מיקס. פרעיזשער האט ערהאלטן זייער 

ווארק ביי הָאנטער קאלעדזש און א בעטשעלאר ָאוו סייענס דעגרי אין דזשורנאליזם פון נארטוועסטערן  
  אוניווערסיטעט.

  

  2021-2023פאר די  עמּפייער פעלָאוסדי פאלגנדע מענטשן זענען אויסגערופן געווארן אלץ די 
-( איז א פולEmpire State Fellows Programדי עמּפייער סטיעט פעלָאוס פראגראם ) פראגראם.

יים פירערשאפט טרענירונג פראגראם וואס וועט צוגרייטן די קומענדיגע דור פון טאלאנטירטע ט
פראפעסיאנאלן פאר קאריערעס אלץ ניו יארק סטעיט ּפאליסי געבער. זיין פארמישט אין די ארבעט פון  

די עמּפייער סטעיט פעלָאוס פראגראם. יעדע עמּפייער   די ניו יארק סטעיט רעגירונג איז ביי די הארץ פון 
פעלָאו ווערט באשטימט צו ארבעטן דירעקט מיט א קאמישאנער, דעּפיוטי קאמישאנער אדער אנדערע 
הויכראנגיגע ּפאליסי געבער. יעדע עמּפייער פעלָאו ארבעט ביי א סטעיט אפיס אדער אגענטור, ווי צום  

 Office of Children and Familyדער און פאמיליע סערוויסעס )ביישפיל ביי די אפיס פון קינ
Services( די סטעיט דעּפארטמענט, לעיבאר דעּפארטמענט ,)Department of Labor  די ,)

(  Department of Environmental Conservationדעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג )
שעימבער. ארבעט אויפגאבן שטעלן צו פאר פעלָאוס אדער אין די גאווערנער'ס עקזעקיוטיוו ט

איינציגארטיגע ערפארונג ארבעטנדיג צוזאמען מיט הויכראנגיגע בעאמטע און אנטייל נעמען אין די  
  ּפאליסי מאכונג פראצעדור. 

  
מר. בעטשינגער . עמּפייער סטעיט פעלָאואיז אויסגערופן געווארן אלץ ליָאו מעטעיָאו בעטשינגער 

וועט שטיצן פראיעקטן אין די אפיס פון קלימאט טויש אין די ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט פון  
בעפארן זיך אנשליסן אין די עמּפייער סטעיט פעלָאושיּפ פראגראם האט   ענווייראמענטאלע אפהיטונג.

גיסלאטיווע אנגעלעגנהייטן  מר. בעטשינגער געארבעט אלץ גרונדער און דירעקטאר פון ּפאליסי און לע
פאר אן ארגאניזאציע פאר רעכטן פאר רויטע אינדיאנער, ענווייראמענטאלע גערעכטיגקייט און לאנד 

און נאציאנאלע  NYSבאנוץ. אין די ראלע האט ער געארבעט צוזאמען מיט רויטע אינדיאנער שבטים,  
מוניציפאלע רעגירונגען. ער האט   NYSאפהיטונג ארגאניזאציעס, לאקאלע פארמישטע פארטייען און 

אויך געארבעט אויף עטליכע פאליטישע קאמפיינען אויף די לאקאלע און פעדעראלע שטאפלען, 
זיין   אריינרעכענענדיג אלץ ּפאליסי און קאמיוניקאציע פעלָאו, פעלד דירעקטאר און קאמפיין מענעדזשער.

רינגנדע נויט צו פאראויס שטופן יושר'דיגע,  אינטערעסע אין פובליק ּפאליסי איז געטריבן דורך די ד 
פעסטע און שטאנדהאפטיגע קלימאט לייזונגען וועלכע ארבעטן פאר אלע מענטשן אין ניו יארק סטעיט  

און אינדרויסן. מר. בעטשינגער האט אנגעהויבן זיין קאריערע אלץ א זשורנאליסט אין עסטרייך, בעפארן  
 Viennaטיטוציע פאר די סאציאלאגיע פון געזעץ און קרימינאלאגיע )אננעמען א פאזיציע אין די ווין אינס

Institute for the Sociology of Law and Criminology  אלץ ּפאליסי אנאליסט און ליעיזאן פאר די )
  MAדעגרי אין סאציאלאגיע און אן  BAעסטרייכישע פעדעראלע רעגירונג. מר. בעטשינגער האט א 

טעכנאלאגיע און געזעלשאפט פון די ווין אוניווערסיטעט )עסטרייך( און אזוי אויך   דעגרי אין וויסנשאפט,
זיין   . Rensselaer Polytechnic Instituteדעגרי אין וויסנשאפט און טעכנאלאגיע שטודיעס פון  PhDא 



פארשונג האט זיך קאנצעטרירט אויף אנגעלעגנהייטן פון גלייכקייט אין קלימאט טויש. אין זיין  
סערטעישען ארבעט האט מר. בעטשינגער אויסגעפארשט קלימאט צופאסונג אין ּפאליסי און למעשה  די

 פארגליכענע קוק ווינקל.  -פון אן אינטערנאציאנאל
  

. מיס קריסטשיען וועט  עמּפייער סטעיט פעלָאואיז אויסגערופן געווארן אלץ ניקָאול דזשין קריסטשיען  
 Office ofפלאנירונג, אנטוויקלונג און קאמיוניטי אינפראסטראקטור )שטיצן פראיעקטן אין די אפיס פון  

Planning, Development and Community Infrastructure  .אין די ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט )
מיס קריסטשיען איז א באגרונדעטע עקאנאמישע אנטוויקלונג פראפעסיאנאל מיט א רעקארד פון  

פארענדיגונגען פון שטאטישע צענטערן אויפלעבונג פראיעקטן איבער די  ליניע ערפאלגרייכע -פארנט
באזונדערס אין לאנג איילענד. מיס קריסטשיען האט אויך געהאלטן עקאנאמישע  —גאנצע ראיאן 

אנטוויקלונג עקזעקיוטיוו פירערשאפט פאזיציעס אין טַאון, קַאונטי און פעדעראלע רעגירונגען,  
און אין לאנג איילענד. זי האט געהאלפן ביזנעסער און לאקאלע   DCינגטאן , וואשNYCארבעטנדיג אין 

רעגירונגען זיך צו ספראווען מיט עקאנאמישע אנטוויקלונג אונטערנעמונגען דורכן פארזיכערן גרענט  
זי   פינאנצירונג, טעקס באלוינונגען און אפפערן סטראטעגישע הדרכה דורכאויס די פלאנירונג פראצעדור.

מיליאן   20האט געהאט אן ערפאלגרייכע גרענט אפליקאציע שרייבונג קאריערע, העלפנדיג אויסנוצן 
דאלאר אין פובליק אינוועסטירונגען בשעת'ן העלפן שאפן טויזנטע לאקאלע דזשאב געלעגנהייטן,  

נג איילענד  באשיצן די לאנג איילענד סַאונד איינגאס און טראנספארמירן שטאטישע צענטערן אין איר לא
 Presidentialקלאס פרעזידענטליכע מענעדזשמענט ) 2001קאמיוניטי. זי איז א פעלָאו פון  

Management Fellow, PMF קלאס נאציאנאלע נעטווארק פאר   1999( און א פעלָאו פון
 National Network for Environmentalענווייראמענטאלע מענעדזשמענט שטודיעס )

Management Studies, NNEMS מיס קריסטשיען האלט א .)BBA  דעגרי פון מערימַאונט
דעגרי פון דזשארדזש מעיסאן אוניווערסיטעט, און א גראדואירע סערטיפיקאט   MPAאוניווערסיטעט; אן 

ּפרַאפיט מענעדזשמענט, און זי איז יעצט א סטודענטין פאר א דאקטאראט אין ווילמינגטאן  -אין נָאנ
יאר אין לאנג איילענד    10ט געארבעט אלץ עדזשָאנקט פראפעסאר פאר איבער אוניווערסיטעט. זי הא
  פראגראמען, און זי איז אן אייפערדיגע באל טאנצער. MBAאון  MPAאוניווערסיטעט אין די 

  
. מיס קארעלָאו וועט שטיצן די  עמּפייער סטעיט פעלָאואיז אויסגערופן געווארן אלץ שענלי קארעלָאו 
( אין ניו יארק סטעיט'ס סטעיט Re-Entry Programאפרייטע ארעסטאנטן )פראגראם פאר ב

דעּפארטמענט. מיס קארלעלָאו האט ערפארונג מיטן ארבעטן פאר רעגירונג אינסטיטוציעס אזוי ווי די ניו  
 Office of Temporary and Disabilityיארק סטעיט אפיס פאר צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף )

Assistance  די פאראייניגטע שטאטן דעּפארטמענט פון האוזינג און שטאטישע אנטוויקלונג ,)
(Department of Housing and Urban development און מיט די )SUNY  סיסטעם. זי האט

פינאנצירטע פראיעקטן און פראגראמען פארבינדן מיט פובליק געזונטהייט, די  -געארבעט מיט גרענט
און אלץ ּפאליסי אנאליסט  MWBEון סקול דיסטריקטס אלץ אפשאצער פאר אן געריכט סיסטעם)ען( א

און איז די מערסטע   –פאר געזונטהייט פאונדעישענס אין מערב ניו יארק. זי איז די מערסטע שטאלץ פון 
איר ערפארונג אויסלערנענדיג אמעריקאנע היסטאריע פאר קינדער פון   – באאיינפלוסט געווארן פון  

און מענטשן אויף ּפערָאל. דאס האט איר געברענגט צו מאכן א קאריערע ארבעטנדיג אויף  אנטלאפענע 
קרימינאלע גערעכטיגקייט רעפארם ּפאליסיס וועלכע פארשטערקערן די פראצעדור פאר באפרייטע  

ארעסטאנטן זיך צוריק איינגלידערנדיג אין די קאמיוניטי. איר היסטארישע טרענירונג און פאריגע ארבעט 
האבן בייגעשטייערט אן   –דירעקט מיט יונגע באפעלקערונגען וועם זי וויל דינען   –ערפארונג 

דעגרי   PhDאייגנארטיגע קוק ווינקל אויף די ּפאליסי אנגעלעגנהייטן. מיס קארעלָאו האט ערהאלטן איר 
הויטיגע  -ונקל, און זי איז א געלערנטע אין ט2020אין היסטאריע פון די באפעלאו אוניווערסיטעט אין 

קראפט )בלעק ּפאווער( היסטאריע. איר דיסערטעישען ארבעט גייט איבער די היסטאריע פון צוויי  
הויטיגע קראפט ארגאניזאציעס: בויט אחדות, זעלבסטשטענדיגקייט,  -באדייטנדע ניו יארק סטעיט טונקל

( פון  Build Unity, Independence, Leadership and Dignity, BUILDפירערשאפט און עהרע )
 ,Freedom, Integrity, God, Honor, Todayבאפעלאו און פרייהייט, ערליכקייט, גאט, עהרע, היינט )



FIGHT פון ראטשעסטער. מיס קארעלָאו האט אויך באקומען אן )MA דיסציפלינע  -דעגרי אין אינטער
  ינאלאגיע.שטודיעס פון ניאגרא אוניווערסיטעט אין היסטאריע און סאציאלאגיע/קרימ

  
מיס דע דזשיסעס וועט . עמּפייער סטעיט פעלָאואיז אויסגערופן געווארן אלץ טשעלסי דע דזשיסעס 

 Constituencyשטיצן פראיעקטן איבער די עקזעקיוטיוו טשעימבער'ס קַאנסטיטשוענסי דעּפארטמענט )
department קאנצעטרירנדיג זיך אויף די פרויען אנגעלעגנהייטן אינוועסטירונגען. מיס דע דזשיסעס )

ליסי, און זי האט געארבעט פאר  באזירטע שתדלנות און פובליק ּפא-האט ערפארונג מיט קאמיוניטי
  Veraמערערע ארגאניזאציעס קאנצעטרירט אויף דזשענדער גלייכקיייט, אריינרעכענענדיג די 

אפיס   NYC( און אלץ אן אינטערן אין די Vera Institute of Justiceאינסטיטוציע פאר גערעכטיגקייט )
(. מיס  Commission on Gender Equityפון די מעיאר אויף די קאמיסיע אויף דזשענדער גלייכקייט )

דע דזשיסעס'ס ווארעמקיי פאר פרויען אין רעגירונג האט איר געברענגט צו פארשלאגן א פארשונג 
 North Easternפארשלאג ביי די נארט איסטערן קאנפערענץ פאר פובליק אדמיניסטראציע )

Conference for Public Administrationשטעלנדע צאל פון פרויען  ( איבער דאס אומצופרידנ
פארטרעטער אין ניו יארק סטעיט, און זי האט געדינט צוויי טערמינען אלץ פרעזידענט פון לאנג איילענד  

( און זי  Public Administration Societyאוניווערסטיטעט'ס פובליק אדמיניסטראציע געזעלשאפט )
ץ ערשטע דור לאטינָאו איז זי איבערגעגעבן צו  פרעזידענט פון די יאר פרייז. אל  2020האט געוואונען די 

זיין א טרייב קראפט צו פארמערן די צאל פרויען אין רעגירונג פאזיציעס און ערוויילט אין פאליטישע  
אפיסעס, באזונדערס פרויען פון מינאריטעט קאמיוניטיס. מיס דע דזשיסעס האט אנגעהויבן איר  

נעדזשער און געדינט אלץ 'גרויסע שוועסטער' דורך די גרויסע  קאריערע אלץ א קינד וואוילזיין קעיס מע
( פראגראם. זי האט באקומען איר  Big Brothers Big Sistersברידער גרויסע שוועסטערס )

דיסציפלינע סָאושעל סייענסעס פון די סַאוט פלארידע אוניווערסיטעט.  -בעטשעלאר'ס דעגרי אין אינטער
 ון נאטור.  זי געניסט פון פארבן, שרייבן א
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