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   באשטימונגען אדמיניסטראציע אנאנסירט האקול   גאווערנער
  

   באשטימונגען. אדמיניסטראציע נייע  געמאלדן היינט האט האקול קעטי גאווערנער 
  

פאנדעמיק, בין איך אנטשלאסן צו באשטימען די  19-״אזוי ווי מיר קערן זיך אום פון דעם קָאוויד
געטרייסטע און מערסט קוואליפיצירטע פובליק באאמטע צו ארבעטן פאר מיר אין ליפערן רעזולטאטן און 

י, מארקאס  ״טאניע דיסאנאיאק האט גאווערנער האקול געזאגט.לייזן פראבלעמען פאר ניו יארקער,״  
גאנזאלעס סאלער און דזשעימס קעטס ברענגען אן אוצר און פארשידנמיניגקייט פון ערפארונג צו מיין  

אדמיניסטראציע און איך שטאלציר מיך זיי צו באשטימען פאר די ריזיגע מאס טאלאנט וואס זיי ברענגען 
 אין דינסט צו די מענטשן פון ניו יארק סטעיט.״ 

  
פריער   געהילף סעקרעטאר סעקרעטאר פאר הָאוזינג.איז באשטימט געווארן טאניע דיסאנאיאקי 

האט טאניע געדינט אלס געהילף דירעקטאר פאר דער שטאט ניו יארק׳ס מעיאר׳ס אפיס פאר  
לעגיסלאטיווע אנגעלעגנהייטן, וואו זי האט געדינט אלס ראטגעבערין צו איר דירעקטאר און העכערע  

ויף קריטישע אנגעלעגנהייטן וואס באווירקן ניו יארק סיטי און אין דער  אדמיניסטראטיווע באאמטע א
זעלבער צייט געהאלפן אויפזען דעם אפיס׳ס לעגיסלאטיווע פארשטייער און העכערע ראטגעבער. טאניע  

וואו זי האט, אין פארשידענע ערליי אויפגאבעס,   2016האט אנגעהויבן ארבעטן ביי דער שטאט אין 
ארטפעל פון קרוב צו פיפציג שטאט אגענטורן און אויטאריטעטן. הויפטזעכליך האט  פארוואלטעט א פ

רעגירונגשאפטליכע ארבעט פון דער דעפארטמענט פון  -געפירט דער סטעיט אינער-טאניע פאראויס
הָאוזינג אפהיט און אנטוויקלונג, ניו יארק סיטי הָאוזינג אויטאריטעט, עקאנאמישע אנטוויקלונג 

, הָאוזינג אנטוויקלונג קארפארעישען, דעפארטמענט פון שטאט פלאנירונג, דעפארטמענט  קארפארעישען
פון פינאנץ, דעפארטמענט פון בילדינגס, פייער דעפארטמענט פון ניו יארק, און דער מעיאר׳ס אפיס פאר  

ארעין  ספעציעלע אינפארסירונג. בעפאר איר שטאט סערוויס איז טאניע געווען די לעגיסלאטיווע דירעקט
פי און אנגעהויבן איר קאריערע אין דער ניו  -על -פאר ווילסאן עלסער מאסקאוויץ עדעלמאן און דיקער על 

אוניווערסיטעט ביי אלבאני   SUNYלאודע פון  -קומ-יארק סטעיט סענאט. טאניע האט גראדואירט סומא
האנארס קאלעדזש, וואו זי האט באקומען א בעטשעלאר ָאוו ַארטס דעגרי מיט א הויפט א הויפט 

    קאנצענטראציע אין פאליטישע וויסנשאפט און פובליק געזעץ.
  

  געהילף סעקרעטאר פאר פובליק זיכערהייט. איז באשטימט געווארן מארקאס גאנזאלעס סאלער 
( MOCJהאט מארקאס געדינט אלס דירעקטאר פון דעם מעיאר׳ס אפיס פאר קרימינאלע יוסטיץ )פריער 

טוט ראטן פאר דעם מעיאר אויף   MOCJ. 2015פון דער שטאט ניו יארק וואו ער האט געארבעט זינט 
ער  פובליק זיכערהייט סטראטעגיע און אינאיינעם מיט צוזאמענארבעטער אינדערינען און אינדרויסן פון ד

מארקאס האט  רעגירונג, אנטוויקלט לייזונגען צו דער שטאט׳ס פובליק זיכערהייט פראבלעמען.
 180מיליאן דאלערדיגע בודזשעט,  950אויפגעזען די אפיס אפעראציע און פראגראמען מיט א 
באזירטע ארגאניזאציעס און  -קאמיוניטי 300באשעפטיגטע, און צוזאמענארבעטשאפטן מיט איבער 

עס טרעזשורי -אונטער זיין פירערשאפט האט דער יו קאנטראקטן. 500רָאפיטס דורך איבער  נָאנּפ
מיליאן דאלערדיגע אינאוואציע אויסטיילונג אונטער   20דעפארטמענט אויסגעטיילט פאר ניו יארק סיטי א 



אם ( פראגרSIPPRAדער ׳סאציעלע ווירקונג צוזאמענארבעטשאפט צו באצאלן פאר רעזולטאטן געזעץ׳ )
פאר איר איניציאטיוו צו רעדוצירן גאן געוואלדטאט דורך   —דער צווייטע אזא נאציאנאלע אויסטיילונג  —

ער איז אויך אן אדזשונקט פראפעסאר ביי דזשאן דזשעי קאלעדזש פון   באזירטע אינטערווענץ.-קאמיוניטי
טיוו דירעקטאר פאר  (. פריער איז מארקאס געווען דער געהילף עקזעקיוCUNYקרימינאלע יוסטיץ )

ּפָאליסי ביי דער ציווילע אנקלאגעס איבערזיכט קאמיטע און געהילף פעדעראלער נאכשפירער אין דעם  
ער איז א גראדואירטער פון  אפמאך פאר דאס שטאנדהאפטיג רעפארמירן דער ּפערטא ריקא פאליציי.

יאר׳ס גראדואירטע סקָאלערשיפ  דער ניו יארק סיטי פירערשאפט אינסטיטוט און א באקומער פון דעם מע
די אין פאליטיק און א מאגיסטער דיפלאם אין פובליק פאליסי  -עיטש-פראגראם. מארקאס פארמאגט א פי

ער איז דער באקומער פון דער האנא   און פארוואלטונג פון דער ניו סקול אוניווערסיטעט )ניו יארק(. 
ער האלט גראדואיר און געזעץ  אין פאליטיק.ארענדט פרייז פאר דער בעסטער דאקטאראט דיסערטאציע  

 דיפלאמס פון עטליכע אייראפעאישע אוניווערסיטעטן. 
  

געהילף סעקרעטאר פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג און  איז באשטימט געווארן אלס  דזשעימס קעטס
א  ער קומט צו דעם עקזעקיוטיוו טשעימבער פון דעם אפיס פון דער מאנהעטען באר ארבעטסקראפט.

שטח  -פרעזידענט, וואו ער האט געדינט אלס געהילף בארא פרעזידענט און געפירט הויכע ּפרָאפײל לאנד 
באניץ פארהאנדלונגען, געדינט אלס טראסטי און אודיט פארזיצער פון דער ניו יארק סיטי באשעפטיגטע  

פילע פון דער  רעטייערמענט סיסטעם, און פארטרעט דעם בארא פרעזידענט אויף די ּבָאורדס פון 
שטאט׳ס פארקס קאנסערוואטארשאפטן און ביזנעס אימפרווומענט דיסטריקטן. בעפאר קומען צו דעם  
בארא פרעזידענט׳ס אפיס איז קעטס געווען אן עקזעקיוטיוו וויצע פרעזידענט און דער שטאב הויפט ביי 

אין יענע שטעלע איז   יאר.( פאר זיבן NYCEDCניו יארק סיטי עקאנאמישע אנטוויקלונג קארפארעישען )
ער געווען א העכערע אפיציר פון דער קארפארעישען און געשפילט א צענטראלע ראלע אין פילע פון ניו 

יארק סיטי׳ס הויכע ּפרָאפײל לאנד באניץ, קאפיטאל קאנסטרוקציע און עקאנאמישע אנטוויקלונג  
טעגליכע פארוואלטונג פון -טאג באמיאונגען. ער איז הויפטזעכליך געווען פאראנטווארטליך פאר

NYCEDC ׳סC-  סוויטע ווי אויך פאר פיר דעפארטמענטס, אריינגערעכנט דער סטראטעגישע
געטריבענע אינוועסטירונג אפטיילונג( און איר רעגירונג און -׳ס מיסיעNYCEDCאינוועסטירונגען גרופע )

דעפארטמענטס. קעטס, וועלכער איז   קאמיוניטי באציאונגען, פובליק אנגעלעגנהייטן, און מארקעטינג 
טרענירט אלס א לאויער, קערט זיך אום צו סטעיט סערוויס נאכ׳ן האבן שוין פון פריער געדינט אלס  
העכערע ראטגעבער און ספעציעלע יועץ פאר דער ניו יארק סטעיט אטוירני גענעראל, וואו ער האט  

גנהייטן פארבינדן מיט נָאנּפרָאפיט פארוואלטונג  געארבעט אויף אינפארסירונג און לעגיסלאטיווע אנגעלע
די פון הארווארד לאו סקול, א מאסטער׳ס דעגרי אין  -קעטס האט א דזשעי און פובליק ארנטליכקייט.

פובליק פאליסי פון דער קענעדי סקול און א בעטשעלאר׳ס דעגרי פון בראון אוניווערסיטעט. ער וואוינט  
   צוויי קינדער. אין ברוקלין מיט זיין פרוי און
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