
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/1/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנאר האקול שרייבט אונטער געזעץ גיבנדיג א טעקס עקזעמּפשען פאר ּפראּפערטי אין  
אייגנטום פון וואלונטיר פייערלעשער קאמפאניס אדער וואלונטיר אמבולאנס סערוויסעס אין מאנראו 

  קאונטי
  

טעקס עקזעמּפשען פאר    10%( ערלויבט מאנראו קאונטי צו גיבן א S.6676-A/A.7644-Aגעזעץ )
  בארעכטיגטע מיטגלידער

  
( וואס ערלויבט מאנראו  S.6676-A/A.7644-Aגאווערנער האקול האט היינט אונטערגעשריבן א געזעץ )

ריעל עסטעיט ּפראּפערטי טעקס עקזעמּפשען פאר וואלונטיר פייערלעשער אדער   10%קאונטי צו גיבן א 
  עמערדזשענסי ארבייטער וועלכע זענען שוין געווען טייל פון דעם ארגאניזאציע פאר צוויי יאר. 

  
עמערדזשענסי ארבייטער דארט צו ענטפערן",  "ווען צרות רופן זענען אונזערע וואלונטיר פייערלעשער און 

"עס קומט זיך פאר די איבערגעגעבענע וואלונטירן אונזער פולע   האט גאווערנער האקול געזאגט.
שטיצע, און איך בין שטאלץ צו אונטערשרייבן דעם געזעץ וואס באלוינט זיי פאר זייער מסירות נפש און  
ערמוטיגט אנדערע צו נאכגיין אין זייערע טריט כדי צו האלטן אונזערע קאמיוניטיס אין מאנראו קאונטי 

 זיכער." 
  

ריעל עסטעיט ּפראּפערטי טעקס עקזעמּפשען וועט אראפגערעכנט ווערן פון די געשאצטע ווערט פון   די
ּפראּפערטי פאר סיטי, ווילעדזש, טַאון, ּפַארט טַאון, ספעציעלע דיסטריקט, סקול דיסטריקט, פייער  

  .1דיסטריקט אדער קאונטי צוועקן. דער געזעץ וועט אריינגיין אין קראפט אום יאנואר 
  

"דא אין מאנראו קאונטי, האבן אונזערע וואלונטיר פייערלעשער סענאטאר סאמרא ברּוק האט געזאגט, 
און אמבולאנס מאנשאפטן זיך אפגערופן איינמאל און נאכאמאל צו דינען אונזער קאמיוניטי. די זענען  

רעסע פון די גוטס פון די  בראווע פרויען און מענער וועלכע נעמען אונטער גרויסע ריזיקעס אין די אינטע
פובליק, בעטנדיג גארנישט אויף צוריק. זייער וואלונטירן איז א געוואלדיגע דינסט צו אונזער קאמיוניטי  

און אונזער סטיעט, און דאס איז פארוואס איך בין שטאלץ צו ברענגען א געזעץ וועלכע ברענגט אן 
איז נישטא קיין וועג צו גענוג דאנקען די   עקזעמּפשען פון זייערע ּפראּפערטי טעקסעס. כאטש עס

וואלונטירן פאר זייער בראווקייט און איבערגעגעבנקייט צו זייער ארבעט, איז דאס א קליינע טריט צו  
זיכער מאכן אז זיי באקומען די שטיצע און הכרת הטוב וואס עס קומט זיך זיי. איך בין דאנקבאר פאר מיין  

דזשען לָאנספארד פארן ברענגען דעם געזעץ צו די אסעמבלי אאון פאר  קאלעגע, אסעמבלי מיטגלידערין 
  גאווערנער קעטי האקול פארן אונטערשרייבן די געזעץ אין דינסט פון אונזערע קאמיוניטיס." 

  

"מאנראו קאונטי'ס פייערלעשער און  אסעמבלי מיטגלידערין דזשען לָאנספארד האט געזאגט, 
יביג דא געווען פאר אונז, נישט ווערנדיג באצאלט פאר זייער דינסט, אבער  אמבולאנס וואלונטירן זענען אי

זיך איבערגעבנדיג צו העלפן אונזער קאמיוניטי אין צייטן פון נויט. דער געזעץ ערמעגליכט אונז צו זיין דא  
ר  ריעל עסטעיט ּפראּפערטי טעקס עקזעמּפשען אין אנערקענונג פון זייע 10%פאר זיי, זיי גיבנדיג א 

איך וויל באנדאנקען לאקאלע פירער פאר זייער שטיצע פון דעם געזעץ ווי צום   מסירות נפש און דינסט.



ביישפיל קאונטי לעגיסלאטאר דזשַאן בעינס, סענאטאר ברּוק פאר איר שותפות און גאווערנער האקול  
וואס עס וועט האבן פאר די   פארן אנערקענען די וויכטיגקייט פון דעם געזעץ און פון די פאזיטיווע ווירקונג

  וועלכע טיהען אקטיוו דינען אונזער קאמיוניטי." 
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