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גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול שרייבט אונטער סטעיט געזעץ צו פארמערן באקאנטשאפט מיט רעסארסן פאר
מענטשן האנדל קורבנות
געזעץ ( )S.00924/A.3331פאדערט פון געזעץ אינפארסירונג און דיסטריקט אטוירני'ס אפיסעס צו
באקאנט מאכן מענטשן האנדל קורבונת מיט די סאציאלע און לעגאלע סערוויסעס וועלכע זענען דא
צו באקומען פאר זיי
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן א געזעץ וואס פאדערט פון געזעץ אינפארסירונג און
דיסטריקט אטוירני'ס אפיסעס צו באקאנט מאכן מענטשן האנדל קורבונת מיט די סאציאלע און לעגאלע
סערוויסעס וועלכע זענען דא צו באקומען פאר זיי .ווען זיי באגעגענען זיך מיט א מענטש וואס זעהט אויס
ווי א – אדער זאגט אז זיי זענען – א קורבן פון מענטשן האנדל ,מוזן געזעץ אינפארסירונג
איינגעשטעלטע באקאנט מאכן דעם קורבן מיט די סאציאלע און לעגאלע סערוויסעס וועלכע זענען דא
סעפעציעל פאר מענטשן האנדל פעלער .די אגענטור וועט אפפערן צו פארבינדן דעם קורבן מיט די
ריכטיגע ּפראוויידער ,חוץ אויב דער מענטש ווייזט צוריק די סערוויסעס.
"מענטשן האנדל איז א גלאבאלע עפידעמיע ,און מיר מוזן טוהן אלעס וואס מיר קענען צו ברענגען די
שרעקליכע פארברעכנס דא אין ניו יארק צו אן ענדע" ,האט גאווערנער האקול געזאגט" .עס איז נישט
גענוג בלויז צו אוועקשטעלן געזעצן צו פארמיידן האנדל — מיר מוזן לייגן אלץ פריאריטעט דאס שטיצן
איבערלעבער און זיכער מאכן אז זיי האבן די לעגאלע און סאציאלע סערוויסעס וואס זיי דארפן זיך צו
ערהוילן פון אזא טראגישע ערפארונג".
מענטשן האנדל איז א פארשפרייטע ערשיינונג אין די פאראייניגטע שטאטן .כאטש ניו יארק סטעיט האט
אוועקגעשטעלט א רייע פון וויכטיגע מאסנאמען צו העלפן מענטשן האנדל איבערלעבער – ווי צום
ביישפיל די  STARTגעזעץ ,אונטערגעשריבן לעצטער חודש ,וואס האט פארשטערקערט שוץ פאר
קורבנות פון האנדל – נעמט דער נייער געזעץ נאך א טריט פאראויס צו זיכער מאכן אז איבערלעבער
וועלן קענען שנעלערהייט צוקומען צו די נויטיגע סאציאלע און לעגאלע סערוויסעס.
סענאטארשע דזשעסיקע ראַ מאָ וס האט געזאגט" ,די צייט וואס עס נעמט פאר אן איבערלעבער פון
מענטשן האנדל צו פארבינדן ווערן מיט וויכטיגע רעסאָ רסן – צו עס איז גייסטישע געזונטהייט שטיצע,
האוזינג אדער העלט קעיר – קען גאר אסאך אויסמאכן .געזעץ  S249מאכט זיכער אז געזעץ
אינפארסירונג און דיסטריקט אטוירניס מוזן לייגן אלץ פריאריטעט א מענטשן'ס באלדיגע געברויכן ,און זיי
פארבינדן מיט איינעם וואס רעדט זייער שפראך און איז הויפטזעכליך באזארגט איבער זייער וואוילזיין .די
סארט בריי טע אויפנאמע אויספלאנירט אין די געזעץ פון אסעמבלי מיטגליד העוועסי און מיך רוקט די
רעקאמענדירטע פראטאקאלן אין די ריכטונג פון זיך קאנצעטרירן אויף קעיר און זיכערהייט אנשטאט צו
מעגליך פארטיפן די טראומע און מורא פון איבערלעבער".
אסעמבלי מיטגליד ענדרּו העוועסי האט געזאגט" ,איך בין גאר שטאלץ אז די געזעץ וואס איז אריבער
די סענאט און אסעמבלי אן קעגנשאפט איז אונטערגעשריבן געווארן .פארבינדן איבערלעבער פון

מענטשן האנדל מיט די נויטיגע סאציאלע און לעגאלע סערוויסעס ווי שנעל עס איז נאר מעגליך איז
קריטיש .איך בין דאנקבאר פאר סענאטאר ראַ מאָ וס פאר איר פירערשאפט אויף דעם אנגעלעגנהייט און
פאר גאווערנער האקול פארן אונטערשרייבן דעם געזעץ".
###

נאך נייעס קען מען באקומען ביי www.governor.ny.gov
ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
זיך ארויסשרייבן

