
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/3/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט פלאן איינצופירן טערמין באגרעניצונגען און א פארבאט אויף  
  ברייטע ערוועהלטע באאמטע-אינדרויסנדע איינקונפט פאר סטעיט 

  
געצילט אויף אויפריכטן   —דרייסטע עטיקס רעפארמירונג ערשטע סטעיט ָאוו דע סטעיט פארשלאג  

    רטליכקייט אין רעגירונגצוטרוי, גאנצקייט, און פאראנטווא
    

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן א פלאן איינצופירן טערמין באגרעניצונגען פאר׳ן 
גאווערנער, ליוטענאנט גאווערנער, אטוירני גענעראל און קאמפטראלער אלס דער ערשטער פארשלאג  

ך פארשלאגן א פארבאט אויף אויסערליכע  סטעיט ָאוו דע סטעיט. דער גאווערנער וועט אוי 2022פון דעם 
ברייטע ערוועהלטע באאמטע במשך די צייט וואס זיי אמטירן אין זייער שטעלע.  -איינקונפט פאר סטעיט

די דרייסטע ענדערונגען זענען געצילט אויף צו העכערן פאראנטווארטליכקייט און צוטרוי אין די 
 ארנטליכקייט פון סטעיט רעגירונגשאפט.  

  
האב איך צוגזאגט אויפצוריכטן צוטרוי אין רעגירונג און איך האב  יף מיין ערשטן טאג אלס גאווערנער  ״או

גענומען שריטן יעדן טאג צו איינצופירן די אפענע, זיטליכע רעגירונג וואס קומט זיך פאר ניו יארקער,״  
״איך וויל אז מענטשן זאלן ווידעראמאל האבן צוטרוי צו זייער   האט גאווערנער האקול געזאגט.

רעגירונג. מיט די דרייסטע ענדערונגען וועלן מיר פארזיכערן אז ניו יארקער ווייסן אז זייערע פירער  
 ארבעטן פאר זיי און זענען פאקוסירט אויף סערווירן די מענטשן פון דעם סטעיט.״ 

  
דער גאווערנער וועט אויך אפירברענגען א קאנסטיטוציאנעלע אמענדמענט צו שטעלן באצוימונגען פון 

סטעיט׳יגע ערוועהלטע באאמטע. גאווערנער האקול וועט אויך - צוויי נאכאנאנדיגע טערמינען פאר גאנץ
ר די זעלבער פארשלאגן לעגיסלאציע איינצופירן א פארבאט אויף פארדינען אויסערליכע איינקונפט פא

סטעיט׳יגע ערוועהלטע באאמטע, מיט׳ן אויסנאם פון אקאדעמישע פאזיציעס וואס דארף באקומען -גאנץ
   עטיקס ּבָאורד באשטעטיגונג.

  
פון איר ערשטן טאג אין אמט, האט גאווערנער האקול גענומען שריטן אויפצוריכטן פובליק צוטרוי אין 

   רעגירונגשאפט:
אן עקזעקיוטיוו ָארדער צו   אונטערגעשריבןגאווערנער האקול האט  עטיקס טרענירונג: •

פארלאנגען פון אלע סטעיט באשעפטיגטע צו נעמען אן עטיקס טרענירונג קורס ביים ווערן  
    אויפגענומען און רעגלמעסיג דערנאך. 

• FOIL :רעפארמען צו דער  נגעפירטהאט אייגאווערנער האקול  רעפארמעןFOIL  פראצעס צו
העכערן דורכזעעדיגקייט מיט זשורנאליסטן און מיטגלידער פון דעם פובליק. די גאווערנער האט  

פארלאנגט -אויך אנגעהויבן פאדערן פון סטעיט אגענטורן צו אידענטיפיצירן און פראאקטיוו אפט
  ין.׳ס אין אלגעמיFOILדאטע, צו רעדוצירן די נויט פאר 

די גאווערנער און אנדערע העכערע מיטגלידער פון איר אדמיניסטראציע   צוריקציאונג אפמאך: •
    .זיךדי פולע צוריקציאונג )׳רעקיּוזעל׳( אפמאכן צו וואס זיי האלטן  האבן ארויסגעלאזט
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עקזעקיוטיוו   70גאווערנער האקול האט פארארדענט פאר איבער   דורכזעהעדיגקייט פלענער: •
ויסצוגעבן פובליק דורכזעעדיגקייט פלענער, וואס זענען אגענטורן און פובליק אויטאריטעטן אר

 . ארויפגעשטעלט אויפ׳ן וועבזייטלפארעפנטליך 
כדי צו פארבעסערן דעם עקזעקיוטיוו טשעימבער׳ס  דיסקרימינאציע:  אוןבאקעמפן רדיפות   •

אויפגענומען אפרוף צו באשולדיגונגען פון רדיפות און דיסקרימינאציע האט גאווערנער האקול 
א זעלבסטשטענדיגע אינדרויסנדע געזעץ פירמע אויסצופארשן אלע טענות אויף א   )׳ריטעינד׳(

   א נייע יּומען ריסָארס דעפארטמענט. יושר׳דיגן, אומפארטייאישן שטייגער און שאפן
  

###  
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