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גאווערנער האקול אנאנסירט אומפעאיגע דרייוו׳ען אינפארסירונג קאמפיין דורכאויס דעם הָאלידעי  
   סעזאן

  
   1ביז יאנואר  17״דרייוו׳ט ניכטער אדער ווערט ארויסגעצויגן״ קאמפיין לויפט פון דעצעמבער 

  
אויטא און טראפיק געזעץ פארלעצונג טיקעטס ארויסגעגעבן דורכאויס פאראיעריגע   70,000איבער 

   DWIארעסטירונגען געמאכט פאר   2,067קאמפיין, אריינגערעכנט  
  

   דאבייטס פון ניו יארק׳ס דרָאג אנערקענונג מומחים טרענירונג קען מען געפונען -ראל פון סאונד-בי
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז סטעיט און ארטיגע געזעץ אינפארסיר אגענטורן 
לענגאויס ניו יארק וועט מערן ּפאטרָאלס וואס צילן אומפעאיגע דרייוו׳ען לענגאויס די הָאלידעי רייזע 

ביז שבת,   17ר סעזאן. דער הויכע דורכזעאיגקייט באשעפטיגונג קאמפיין לויפט פון פרייטאג, דעצעמבע
. דער קאמפיין איז טייל פון דער נאציאנאלע ״דרייוו׳ט ניכטער אדער ווערט ארויסגעצויגן״ 1יאנואר 

פארבינדענע טראפיק קראכן. עס ווערט  -אונטערנעמונג געאייגנט צו רעדוצירן אלקאהאל און דרָאג
   (.GTSCסעיפטי קאמיטע )מיט פינאנצירונג פון די גאווערנער׳ס טראפיק  DWI-STOPספאנסירט דורך 

  
״דער הָאלידעי סעזאן איז ווען פריינט און פאמיליע קומען זיך צונויף זיך צו פרייען אינאיינעם, און מיר  

האט  זענען אנטשלאסן צו מאכן רייזע פארן אויף די שאסייען ווי זיכער מעגליך דורכאויס די צייט.״  
״אזוי ווי איר פארט ארום דורכאויס די הָאלידעי סעזאן, טוט די ריכטיגע  גאווערנער האקול געזאגט.

עס פארלאנגט נאר איין גרייז פאר עמיצן   —זאך און פלאנירט פון פאראויס פאר א זיכערע רייזע אהיים 
  צו ווערן שווער געשעדיגט.״

  
עי  -עס-אויף איינצופירן דעם קאמפיין איז היינט געהאלטן געווארן א פרעסע פארקומעניש ביי ׳דעסטיני יו

און דעפארטמענט אוו מאטאר וויהיקלס באאמטע זענען זיך צונויפגעקומען  GTSCמָאל׳ אין סירעקיוס. 
און ארטיגע געזעץ   אינאיינעם מיט דער ניו יארק סטעיט אפיס פון קענעביס פארוואלטונג און סטעיט

אינפארסירונג. נאך דער פארקומעניש האבן קויפער געהאט א געלעגנהייט צו טראגן ספעציעליזירטע 
גָאגעלס וואס ווייזן די ווירקונגען פון דרָאג און אלקאהאל אומפעאיגקייטן און צו בעסער פארשטיין וויאזוי 

   אדער אלקאהאל.   א מענטש׳ס פעאיגקייט ווערט באווירקט דורך ניצן דרָאגס
    

הָאלידעי סעזאן אונטערנעמונג, האבן געזעץ אינפארסירער לענגאויס דעם סטעיט   2020דורכאויס דעם 
 70,878מענטשן פאר אומפעאיגע דרייוו׳ען. אין סך הכל זענען אויסגעטיילט געווארן  2,067ארעסטירט 

   לונג ווי פאלגענד:פאר וויהיקל און טראפיק געזעץ פארלעצונגען. פולקאמע צוטיי

  

  צאל טיקעטס    פארלעצונג
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  2,067   אומפעאיגע דרייוו׳ען

  1,605  אומפארזיכטיגע דרייוון

  475  ׳מּואוו ָאווער׳ געזעץ

  47,394   אנדערע פארלעצונגען 

  1,983   סיעטבעלט

  17,354   סּפיעדינג

  70,878  אלעס צוזאמען

  
DMV   קאמיסיאנער און פארזיצער פון דערGTSC ,מארק דזשעי. עף. שראודער האט געזאגט  

״דער גאווערנער׳ס טראפיק סעיפטי קאמיטע שטיצט די אינפארסירונג קאמפיינס וואס העלפן 
  DWI-STOPפארזיכערן סעיפטי אויף אונזערע ראודס. איך דאנק אויך געזעץ אינפארסירער און 

  באאמטע פאר זייער אנטשלאסנקייט צו באקעמפן אומפעאיגע דרייוו׳ען.״
  

רזיצער און ניאגארא קאונטי שעריף׳ס אפיס קאפיטאן ראבערט פא DWI-STOPניו יארק סטעיט 
נישט  —דער הָאלידעי סעזאן איז א צייט פאר פאמיליע און פריינט , ״ריטשערדס האט געזאגט

אומפעאיגע דרייוו׳ען. קלערט איבער זיי בעפאר איר זעצט זיך הינטער׳ן רעדל. דאונלאד׳ט אונזער 
Have a Plan ט פאר א זיכערע פארברענגען אינדרויסן!״ מאביל עּפ און פלאניר 

  
״יעדעס יאר קומען פאר   ניו יארק סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט,

געשעדיגטע דרייווערס. -זינלאזע טראגעדיעס און לאזט איבער קרבנות צוליב דרָאג אדער אלקאהאל
ניו יארק סטעיט פאליציי צו האלטן די דרייווערס אראפ פון   דורך בילדונג און אינפארסירונג, ארבעט דער

די ראוד. דורך קאמפיינס ווי ״דרייוו׳ט ניכטער אדער ווערט ארויסגעצויגן״ דערמאנען מיר פאר מענטשן  
איבער די געפארן פון טרינקען און דרייוו׳ען. אינאיינעם קענען מיר האלטן ניו יארק סטעיט׳ס גאסן צווישן  

   ע אין דעם לאנד.״די זיכערסט
  

אסאסיעשען פון פאליציי שעפן, איליאן פאליציי דעפארטמענט׳ס הויפט,   NYSפרעזידענט פון 
״איך דערמוטיג אלע אונזערע אסאסיעשען מיטגלידער צו אקטיוו טימאטי פאריסי, האט געזאגט, 

אנזעעוודיגע אינפארסירונג קאמפיין איבער׳ן סטעיט. מיר  -וויכטיגער הויך-אנטיילנעמען אין דער קריטיש
האבן א פאראייניגטע ציל אין צוזאמענארבעט מיט ארטיגע, קאונטי און סטעיט געזעץ אינפארסירער  

ן און אוועקפירן אומפעאיגע דרייווערס פון אונזערע שאסייען און צו מאכן פערסאנאל צו דערשפיר
  אונזערע קאמיוניטיס ווי זיכער מעגליך אין לויף פון דער הָאלידעי סעזאן.״

  
דעיוויד  קאלומביע קאונטי שעריף און פרעזידענט פון דער ניו יארק סטעיט שעריף׳ס אסאסיעשען  

דרייוו׳ט אומפעאיגערהייט מאכט איר א טויטליכן באשלוס, א   ״ווען איר בארטלעט האט געזאגט,
אומפעאיגע   באשלוס וואס קען שעדיגן אייך, אייערע פאסאזשירן, און אנדערע מענטשן אויף די ראודס. 

די שעריפס פון ניו יארק סטעיט ווילן איר זאלט קענען האבן   דרייוו׳ען איז גאר מסוכן׳דיג און אומלעגאל. 
דעם הָאלידעי סעזאן אבער אויף א קלוגן אופן דורך האבן א פלאן נישט צו דרייוו׳ען א פארגעניגן  

 אומפעאיגערהייט.״  



  

STOP-א גרויסער שטאנדטייל פון ניו יארק׳ס באמיאונגען צו באקעמפן אומפעאיגע דרייוו׳ען איז דער 
DWI  .פראגראםDWI-STOP   איז טייטש ״ספעציעלע טראפיק אפציעס פראגראם פאר דרייוו׳ען

- פראגראם איז דער לאנד׳ס ערשטע זעלבסט DWI-STOPפאר׳שיכור׳ט.״ דער סטעיט׳ס 
ויסהאלטעוודיגע אומפעאיגע דרייוו׳ען פראגראם. די פראגראם׳ס באמיאונגען זענען פינאנצירט פון די  א

יגע דרייווערס וועלכע ווערן געפונען שולדיג. וויכטיג צו  אפצאל סומעס געצאלט דורך אומפעא-שטראף
באטאנען אז דער פראגראם׳ס קאארדינאטארן באשטייען פון פארשידנמיניגע פראפעסיאנעל 

   געזעץ אינפארסירער.-הינטערגרונדן, אריינגערעכנט געזעץ אינפארסירער און נישט
  

מעכטיגן קאונטיס צו קאארדינירן ארטיגע  פראגראם איז געשאפן געווארן צו באפול DWI-STOPדער 
קאונטיס   62פארבינדענע טראפיק קראכן. אלע - באמיאונגען צו רעדוצירן אלקאהאל און אנדערע דרָאג

  DWI-STOPהאבן אויסגעוועהלט אנטיילצונעמען. געוויסע ביישפילן פון פראגראמען פינאנצירט דורך 
אינפארסירונג, אויפנעמען ספעציעלע   DWIאייגנט פאר זענען ספעציעל טרענירטע פאליציי איינהייטן גע

פראקורירער און פראבעישען אפיצירן צו באהאנדלען די קעיסלאוד, האלטן אן אויג אויף איגנישען 
אינטערלאק כלים, שטיצן רעהאביליטירונג סערוויסעס, און אנטוויקלען פובליק אינפארמאציע און 

יוניטיס אינערהאלב זייערע ראיאנען. פאר מער אינפארמאציע,  בילדונגבס קאמפיינס געאייגנט פאר קאמ
   ./http://www.stopdwi.orgבאזוכט 

  
 טרענירונג פאר דרָאג אנערקענונג  GTSC, שטיצט דער DWI-STOPאין צוגאב צו  

׳ס זענען ספעציעל טרענירטע אפיצירן אויסגעניצט דורך געזעץ  DRE(. DREעקספערטן )  
אינפארסירער ווען א דרייווער זעט אויס צו זיין אומפעאיג, אבער פאליציי האבן אויסגעשלאסן אלקאהאל 

באקומט ברייטע טרענירונג וואס איז געווארן  DREך פון אומפעאיגקייט. א אלס דער הויפט אורזא
באשטעטיגט דורך דער נאציאנאלע הייוועי טראפיק זיכערהייט אדמיניסטראציע און דער  

אינטערנאציאנאלע אסאסיעשען פון פאליציי שעפס. די טרענירונג ערמעגליכט פאר אפיצירן צו 
נס און סימנים פון אומפעאיגקייט אינערהאלב יעדע פון זיבן דרָאג  אבזערווירן און דאקומענטירן צייכ

   קאטעגאריעס אריינגערעכנט אומלעגאלע און פרעסקריפשען מעדיצינען.
  

, אדער פאלגט נאך  /https://trafficsafety.ny.gov, באזוכט GTSCפאר מער אינפארמאציע איבער 
   .טוויטעראון  פעיסבוקגעשפרעך ביי  GTSCדעם  

  
געשפרעך   DMV, אדער פאלגט נאך דעם dmv.ny.gov, באזוכט DMVפאר מער אינפארמאציע איבער 

   . אינסטעגרעםאון  טוויטער, פעיסבוקָאנליין ביי 
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