
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/5/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 
 

- א נייע איניציאטיוו צו פארבעסערן ווידער  —דזשאבס׳ -טו-גאווערנער האקול אנאנסירט ׳דזשעילס
 איינטריט אין דעם ארבעטסקראפט און רעדוצירן זיך אומקערן צו פארברעכנס  

     
דזשאבס׳ וועט העלפן פארבינדן געוועזענע ארעסטירטע פערזאנען מיט בילדונג און  -טו -׳דזשעילס

 געלעגנהייטן 
     

דזשאבס׳ איניציאטיוו אלס טייל פון איר - טו-גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דעם ׳דזשעילס
איינטריט אין דעם  -דזשאבס׳ צילט אויף צו פארבעסערן צוריק-טו- סטעיט ָאוו דע סטעיט. ׳דזשעילס  2022

ורך פאקוסירן אויף ארבעטסקראפט און רעדוצירן די אויסזיכטן פון זיך אומקערן צו פארברעכנס ד
מיטלען און געלעגנהייטן פאר דזשאב  -פארבינדן פריער איינגעזעצטע פערזאנען מיט בילדונג, הילפס

 פלאצירונג.  
     

״עס איז נישט דא קיין יוסטיץ אין א סיסטעם וועלכס זעצט פאר ווייטער אומ׳יושר׳דיג באשטראפן 
עזעצן זייער אורטייל און געצאלט זייער חוב צו דער  געוועזענע איינגעזעצטע פערזאנען וועלכע זענען אפג 

״מיר ווייסן וויאזוי די ריכטיגע טרענירונג, געלעגנהייטן   האט גאווערנער האקול געזאגט.געזעלשאפט,״ 
אדער קאלעדזש דעגרי קענען אונטערהייבן סיי וועלכע ניו יארק, אן אונטערשייד צוליב דעם ארט פון וואו 

איר קומט, און דאס איז די סיבה וואס מיר מוזן איינשפאנען די כוח פון בילדונג צו העלפן די געוועזענע 
איינטריט, און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז דער יוסטיץ -ע פערזאנען מיט צוריקאיינגעזעצט

 סיסטעם אליין שטיין נישט אין וועג פון עמיצן וואס זוכט זיך צו פארבעסערן זייער לעבן.״  
     

טראץ ניו יארק׳ס פארשריטן אין שאפן מער יושר׳דיגע קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם, טוען נאך פילע  
מענטשן אין סטעיט טורמעס זיך נאך אלץ מוטשען צו האבן צוטריט צו בילדונגס געלעגנהייטן. דער  

קערונג  פארברייטערונג פון העכערע עדיוקעשען געלעגנהייטן פאר איינגעזעצטע טיילן פון דער באפעל
- גיבט קלארע בענעפיטן דורך רעדוצירן די אויסזיכטן פון זיך אומקערן צו פארברעכנס, העכערן נאכ׳ן

צאלער. ארעסטירטע לייט וועלכע נעמען אנטייל  -ארויסלאזן באשעפטיגונג און שפארן געלט פאר שטייער
אל צו באגיין א  פראצענט ווייניגער נאכאמ 43אין קארעקשענעל בילדונגס פראגראמען מאכט זיך 

פראצענט מער צו באקומען און אנהאלטן באשעפטיגונג נאכ׳ן זיך  13פארברעך און עס טרעפט זיך 
דאלער   1דאלער פאר יעדע  5צאלער שפארן בערך -אומקערן צוריק צו זייער קאמיוניטי. שטייער

ן צוליב דער  אינוועסטירט אין טורמע בילדונג, און ראטעס פון זיך אומקערן צו פארברעכנס פאל
 אינוועסטירונג.  

    
דזשאבס׳ פלאן וועט העלפן איינגעזעצטע און געוועזענע איינגעזעצטע -טו-גאווערנער האקול׳ס ׳דזשעילס
טערמיניגע -וויכטיגע דזשאב געניטשאפט און זיך פארשאפן לאנג-ניו יארקער אנהאלטן קריטיש

זיך צו פארברעכנס און העכערן פובליק באשעפטיגונג, און דערביי העלפן רעדוצירן דאס אומקערן 
    זיכערהייט.

    
 דאס וועט אויסגעפירט ווערן דורך:  



  

כדי   פאקוסירן ּפערָאל אפיצירן אויף קאריערע פלאנירן און דזשאב פלאצירונג:-ווידער •
צו בעסער שטיצן באשעפטיגונג געלעגנהייטן פאר ּפערָאלירטע פערזאנען און ווייטער 

קערן זיך צו פארברעכנס וועט גאווערנער האקול פארשלאגן אז דער  רעדוצירן דאס אומ
( און דער דיוויזיע פון  DOCCSדעפארטמענט פון פארעכטונג און קאמיוניטי אויפזיכט )

( זאלן צוזאמענארבעטן צו טרענירן א נעץ פון DJCSקרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס )
איינטריט ספעציאליסטן אויף -ריקפון די סטעיט׳ס ּפערָאל אפיצירן און צו 100באלד 

- קאריערע פלאנירונג און דזשאב פלאצירונג. די אגענטורן וועלן אויך צושטעלן באווייז 
באזירטע טרענירונג און אנדערע לעיבָאר פאקוסירטע אנטוויקלונג פראגראמען, צו  

גרייט צו  פארזיכערן אז אלע פון ניו יארק׳ס ּפערָאל און ּפרָאבעישען פראפעסיאנעלן זענען  
וואלטן באלד   2023ביז  שטיצן יעדע יחיד׳ס אומקער צו זייער פאמיליע און קאמיוניטי.

ּפערָאל אפיצירן אין ניו יארק סטעיט באקומען די ארבעטסקראפט  700אלע פון די 
 טרענירונג.  

  

טורמע באשעפטיגונג -ערמעגליכן פאר פרייוויליגע, פריוואטע סעקטאר, אין •
גאווערנער האקול וועט   כע צאלן א פארמעסטערישע געהאלט:געלעגנהייטן וועל

פריוואטע -פארשלאגן א קאנסטיטוציאנעלע אמענדמענט צו ערלויבן פאר פובליק
-צוזאמענארבעטשאפטן וועלכע וועלן ערמעגליכן פאר צוזאמגעפלאכטענע ארבעט

לן זיין ארויסלאז פראגראמען אינערהאלב טורמעס. די צוזאמענארבעטשאפטן, וועלכע ווע
וויכטיגע פריוואטע -פרייוויליג און צאלן א פארמעסטערישע געהאלט, וועט געבן קריטיש

    סעקטאר דזשאב געניטשאפט פאר איינגעשפארטע פערזאנען.

  

צו   איינטריט פראגראמען: - פארברייטערן וואקציאנעלע, דזשאב גרייטקייט און צוריק •
פארשטערקערן עקזיסטירנדע קאריערע פראגראמען וועט גאווערנער האקול דירעקטירן 

איבערצוקוקן און פארברייטערן אויף איצטיגע וואקציאנעלע   DOCCSפאר 
מפיוטער לאבאראטאריע פרואוו איינטריט קא- פראגראמירונג, ווי צ.ב.ש. דער צוריק

פראגראם, און איינפירן נייע איניציאטיוון, אריינגערעכנט וואקציאנעלע טרענירונג וואס  
וועט ערמעגליכן פאר איינגעשפארט פערזאנען זיך איינצושאפן קאמערציעלע דרייווער׳ס 

    לייסענס

  

ארטע ( פאר איינגעשפTAPצוריקשטעלן דער שטודיר קאסטן הילף פראגראם ) •
גאווערנער האקול וועט פארשלאגן לעגיסלאציע צוריקצודרייען דער   פערזאנען:

לאנגיעריגער פארבאט קעגן געבן סטעיט פינאנציעלע הילף צו איינגעשפארט פערזאנען  
צוצושטעלן   DOCCSאון פארלאנגען פון אוניווערסיטעטן וועלכע קאנטראקטירן מיט 

 טנדע קאריערע וועגן.  קאריערע יעוץ און דיפלאמען מיט באדיי

  



איינטריט -ערלויבן פאר בילדונג ארויסלאז אלס א פארדינטע, צוריק •
שעה אין פון בילדונג ארויסלאז פאר   14סטעיט געזעץ ערלויבט איצט ביז   געלעגנהייט: 

בילדונג, וואקציאנעלע אדער פארבינדענע צוועקן: פונדעסטוועגן קוואליפיצירן אבער 
איינגעשפארט פערזאנען צוליב די סארט פארברעכנס וואס זיי  נישט די מערהייט פון

זענען באגאנגען. כדי דאס צו פארריכטן וועט גאווערנער האקול פארשלאגן לעגיסלאציע  
צו פארברייטערן בארעכטיגקייט דורך ערלויבן פאר איינגעשפארטע פערזאנען וועלכע  

( אנטיילצונעמען אין LCTA) קוואליפיצירן פאר באגרעניצטע קרעדיט צייט ערלויבעניש
 LCTAבילדונג ארויסלאז, און צו פארשנעלערן דאס אויסטיילן פון א זעקס חדשים׳דיגע 

 קרעדיט קעגן זייער אורטייל פאר זיין אין אזא גרופע.  

  

גאווערנער האקול וועט דרוקן דורכצופירן דעם    דורכפירן דעם ריינעם טאוועל געזעץ: •
ריינעם טאוועל געזעץ, קרימינאלע יוסטיץ רעפארם לעגיסלאציע וואס וועט ערלויבן פאר 

געוויסע רעקארדס פון ערנסטע פארברעכנס פארזיגלט צו ווערן נאך זיבן יאר און געוויסע 
יאר, נאך דאס פארענדיגן   רעקארדס פון לייכטע פארברעכנס פארזיגלט צו ווערן נאך דריי

צו זיין בארעכטיגט פאר רעקארד פארזיגלונג, דארף דער יחיד האבן  אן אורטייל.
פארענדיגט זייער טורמע אפזיצונג אורטייל און קאמיוניטי אויפזיכט; נישט ווערן 

פאר׳מישפט פאר א סעקס פארברעך; און נישט האבן געהאט דערנאך נאך אן אינצידענט  
ט ווערן אין ניו יארק סטעיט, אדער צו האבן אפווארטנדע קלאגעס אין דער  פון פאר׳מישפ

אפווארט פעריאד. פארשטענדליכע אויסנאמען וועלן געמאכט ווערן פאר פאסיגע  
 קאטעגאריעס פון באשעפטיגונג.  

  

אויספרואוון א נייעם צוגאנג צו טראנזיציאנעלע הָאוזינג פאר געוועזענע   •
אקול וועט שאפן א פרואוו פראגראם וואס צילט צו  גאווערנער ה  ארעסטאנטן: 

פארבעסערן א געוועזענע ארעסטאנט׳ס פעאיגקייט זיך צו פארשאפן סטאבילע הָאוזינג, 
זיי אפצוהאלטן פון אפענדיגן אין דעם שעלטער סיסטעם. דער פרואוו פראגראם וועט 

בילע הָאוזינג ארבעטן מיט א רעזידענשעל באהאנדלונג איינריכטונג צו באזארגן סטא
 טעג אין דער צייט וואס דער יחיד זוכט א דזשאב אדער קביעות׳דיגע הָאוזינג.   90פאר 

  

צייטישע אויפזיכט אפצאל צו רעדוצירן מניעות פאר פערזאנען וועלכע  -עלימינירן אלט •
אונטער ניו יארק   קערן זיך אום צו דער געזעלשאפט נאכ׳ן זיין איינגעשפארט:

פארלאנגט צו איינקאסירן   DOCCSאויפזיכט אפצאל שטאטוט, איז  סטעיט׳ס איצטיגע
יאר   18דאלער פער חודש פאר יעדע מענטש איבער די  30.00אן אויפזיכט אפצאל פון 

ארויסלאז אויפזיכט. אבער דער באפעלקערונג פון ּפערָאלירטע  -אויף ּפערָאל און נאכ׳ן
גונג געלעגנהייטן, און ּפערָאלירטע  פערזאנען האבן באגרעניצטע איינקונפט און באשעפטי

פערזאנען מוטשען זיך אפטמאל צו צאלן די שטראף אפצאל, וואס ברענגט צו א קליינע  
 30,000איינטריט פאר איבער -איינקאסירונג ראטע. אויף צו פארגרינגערן צוריק

-ּפערָאלירטע פערזאנען וועט גאווערנער האקול פארשלאגן דאס עלימינירן די אלט
 ישע אויפזיכט אפצאל, צו רעדוצירן די פינאנציעלע עול אויף ּפערָאלירטע פערזאנען.  צייט

  



פולשטענדיג אויסשטאבן דער פעראל באורד און פארבאטן אינדרויסנדע   •
סטעיט געזעץ ערלויבט פאר דער ּבָאורד ָאוו   באשעפטיגונג פאר באורד מיטגלידער:

ינס באשטימט דורך דער גאווערנער און  מיטגלידער, יעדע אי 19ּפערָאל צו האבן ביז 
יעריגע טערמין. וויבאלד דער פעראל  -באשטעטיגט דורך דעם סענאט פאר א זעקס

מיטגלידער וועט גאווערנער האקול נאמינירן  15באורד פארמאגט אבער איצט נאר 
אויסגעקליבענע יחידים אנצופילן די פיר ליידיגע זיצן, און העכערן דער ּבָאורד׳ס  

יטעט צו הערן קעיסעס. אין צוגאב, אויף נאך ווייטער צו העכערן דער ּבָאורד׳ס  קאפאצ
קאפאציטעט און פארזיכערן אז ּבָאורד מיטגלידער׳ס איינציגע פראפעסיאנעלע פאקוס 

איז אויף צו הערן קעיסעס, וועט גאווערנער האקול פארבאטן פאר פעראל באורד  
 מיטגלידער פון אויסערליכע באשעפטיגונג.  

  

רעקארדס צו פארבעסערן  -קארטלעך און אנדערע ווייטעל IDפארמיטלען צוטריט צו  •
ארעסטאנטן מוטשען זיך אפטמאל   געלעגנהייטן פאר ארויסגעלאזטע פערזאנען:

קארטל. צו   IDדרייווער - נישט DMVצוצושטעלן די דאקומענטן נויטיג אויף צו באקומען א  
פארגרינגערן צוטריט צו באווייז דאקומענטן נאכ׳ן ארויסגעלאזט ווערן וואס וועלן  

  קארטל, וועט גאווערנער IDדרייווער -נישט DMVארויסהעלפן אין דאס ארויסגעבן א 
האקול פארשלאגן לעגיסלאציע צו ערלויבן אן אורטייל און איינזעצונג אדער א  

צו   DOCCSסערטיפיקאט פון קָאנוויקשען צו זיין גערעכנט פאר אויטאריזירונג פאר 
באקומען א געבורט סערטיפיקאט אדער טראנסקריפט פון געבורט אויפ׳ן חשבון פון אן 

ן פאר דער סטעיט אידענטיפיקאציע ביים ארעסטירטע פערזאן פאר׳ן צוועק פון געב
ארויסלאזן. גאווערנער האקול וועט אויך פארברייטערן די סוקסעספולער פרואוו 

׳ס IDדרייווער -צו פראצעסירן נישט DMVאון  DOCCSפראגראם אוועקגעשטעלט דורך 
  פאר ּפערָאלירטע פערזאנען אריינצורעכענען א פרואוו פראגראם וואס ערלויבט אויף עס

 ארויסצוגעבן בעפאר דאס ארויסלאזן פון דעם ארעסטאנט.  
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