
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 4.3נומער 
 

 ר ע  ד  ר  א  וו י  ט  ו י ק   ע  ז ע ק 
 

ברייטע דיזעסטער עמערדזשענסי צוליב העלטקעיר שטאב מאנגלען אין -פארצוזעצן דער דעקלעראציע פון א סטעיט
 סטעיט ניו יארק  

 
עס זענען פאראן שטאב מאנגלען אין שפיטעלער און אנדערע העלטקעיר איינריכטונגען און זיי זענען ערווארטעט   אזוי ווי,  

 ווייטער אנצוהאלטן; 
 

רנסטע שטאב מאנגל אין שפיטעלער און אנדערע העלטקעיר איינריכטונגען זענען ערווארטעט צו ווייטער אפעקטירן  ע  אזוי ווי,
 וויכטיגע באהאנדלונג און צו פאסיג סערווירן ריזיקירטע טיילן פון דער באפעלקערונג;  -די פעאיגקייט צו באזארגן קריטיש

 
וויכטיגע נויט צוצולייגן צו עקזיסטירנדע שטאב מיטגלידער צו פארזיכערן אז  -קריטישעס איז פאראן א באלדיגע און אזוי ווי, 

 העלטקעיר איינריכטונגען קענען געבן באהאנדלונג; 
 

טו איך, קעטי האקול, גאווערנער פון דער סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיך  אצינד, דעריבער, 
פון דער עקזעקיוטיוו געזעץ, אצינד פארלענגערן דער   B-2פון ארטיקל  28ון דעם סטעיט ניו יארק און טייל דורך דער קאנסטיטוציע פ 

, און 4.2, און פארגעזעצט אין עקזעקיוטיוו ארדער 4סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי ווי פארגעלייגט אין דעם עקזעקיוטיוו ארדער 
, ביז יאנואר  4.2, און 4.1, 4און אפשטעלונגען אויסגערעכנט אין עקזעקיוטיוו ארדערס  זעץ פאר ווייטער די טערמינען, באדינגונגען,
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פון דער עקזעקיוטיוו געזעץ   B-2ן ארטיקל פו a-29ל דורך דער אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיך דורך טיי אין צוגאב,
ארטיגע געזעץ, תקנה, פארארדענונג, אדער רעגולאציע, אדער טיילן צייטווייליג אפצושטעלן אדער ענדערן סיי וועלכע שטאטוט, 

דערפון, פון סיי וועלכע אגענטור אין לויף פון א סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי, אויב דאס אויספאלגן פון אזא שטאטוט, ארטיגע  
יטן וועלכע זענען נייטיג אויף זיך  געזעץ, תקנה, פארארדענונג, אדער רעגולאציע וועט אפשטעלן, אפהאלטן, אדער שטערן די שר 

דורכצוקומען מיט דער דיזעסטער עמערדזשענסי אדער, אויב עס זאל נייטיג זיין, צו העלפן אויף בייצושטיין און זיך דורכקומען מיט אזא  
רדער ביז נאך  דיזעסטער, טו איך אצינד אפשטעלן אדער ענדערן, פאר דער צייט אפשניט פון דעם דאטום פון דעם עקזעקיוטיוו א  

 , די פאלגענדע:  2022׳סטן 25יאנואר 
 
פון דער פובליק געזונטהייט געזעץ אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן פאר העלטקעיר איינריכטונגען פארצוזעצן   (c)(7)2824ל טיי •

ווייטער צו באשעפטיגן סּורדזשיקעל טעכנאלאגיסטן וועלכע האבן פארפעלט נאכצוקומען די מינימום סטאנדארטן פאר  
הויב פון באשעפטיגונג אדער קאנטראקטירונג אויף אויסצופירן  סּורדזשיקעל טעכנאלאגיסטן אינערהאלב צוויי יאר פון אנ

 סּורדזשיקעל טעכנאלאגיע. 
 
 

 
ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט און דער פארהאלטענער זיגל פון דעם  

סטעיט אין דער שטאט אלבאני דעם זעקס און צוואנציגסטן 

טאג אין דעצעמבער אין דעם יאר צוויי טויזנט איין און  

 ג.צוואנצי

 

 

 



  

 

 

  דורך דער גאווערנער

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער


