
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن أجندة المساواة
  

  ستعقد أول حاكمة لنيويورك مجلسًا بشأن المساواة بين الجنسين لضمان المساواة في الحقوق  
  

  ستعمل مبادرات العدالة العرقية الجديدة على رفع مستوى األشخاص ذوي البشرة الملونة في جميع أنحاء والية نيويورك
  

   الحاكمة تقترح إجراءات لضمان معاملة المثليين والمتحولين جنسياً باحترام

  
. ستقدم أجندة اإلنصاف خطة  2022أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن أجندة للمساواة كجزء من خطاب حالة الوالية لعام 

واسعة النطاق لتعزيز ودعم المساواة بين الجنسين، والمساواة العرقية، ومكافحة الكراهية، والعدالة االجتماعية، ومجتمع  
جرين والوافدين الجدد، والمحاربين القدامى بهدف حماية الصحة والسالمة والفرص  المثليين والمتحولين جنسياً، والمها

  باختصار، تحويل حلم نيويورك إلى حقيقة.  -االقتصادية، والكرامة األساسية لكل سكان نيويورك 

  
اإلرث التقدمي الفخور  "تعتبر نيويورك مهد الحركات من أجل المساواة والتقدم، وأنا ملتزمة بتعزيز  قالت الحاكمة هوكول،

لواليتنا من خالل خطة واسعة النطاق لتعزيز ودعم المساواة بين الجنسين، والمساواة العرقية، ومكافحة الكراهية،  
واالجتماعية العدالة، ومجتمع المثليين والمتحولين جنسياً، والمهاجرون والقادمون الجدد، والمحاربون القدامى. ستحمي أجندة 

رتي الحقوق األساسية لجميع سكان نيويورك وتوسع الفرصة لألشخاص من جميع الخلفيات والمعتقدات  اإلنصاف في إدا
  والهويات لتحقيق حلم نيويورك."

  
يركز المكون األول من أجندة العدالة للحاكمة هوكول على ضمان المساواة بين الجنسين والحقوق المتساوية. وللقيام بذلك،  

  ستقوم الحاكمة هوكول بما يلي: 
  

، أطلقت نيويورك مجلس النساء والفتيات لمساعدة 2017في عام   إنشاء مجلس للمساواة بين الجنسين:  •
لنهوض بحقوق المرأة والمساواة. ستقترح الحاكمة هوكول تحويل تلك المجموعة إلى سياسات الوالية على ا

مجلس المساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاقه وتأثيره. يتألف المجلس الجديد من أعضاء مجلس الوزراء  
ؤية وقادة المجتمع من جميع أنحاء الوالية، وسيكون بمثابة هيئة استشارية للحاكمة، ويعمل على تلبية ر

المساواة الحقيقية بين الجنسين في نيويورك. سوف يتخذ المجلس نهًجا متعدد الجوانب لرفع احتياجات  
النساء والفتيات والمتحولين جنسياً واألفراد غير الممتثلين للجنس، مع التركيز على السكان المحرومين 

  والمجتمعات ذات البشرة الملونة.

بناًء على التزامها المستمر بحماية الصحة اإلنجابية والحقوق    ميع:حماية الوصول للصحة اإلنجابي للج  •
لجميع سكان نيويورك، ستتخذ الحاكمة هوكول إجراءات إضافية لضمان حصول أي شخص يسعى  

للحصول على الرعاية اإلنجابية في نيويورك على الوصول الذي يحتاجه من خالل توسيع برنامج منح  
   كات األمان، وتقنين التغطية التأمينية لإلجهاض.تنظيم األسرة، ودعم موفري شب 

في ضوء التفاوتات المستمرة التي ال تزال تواجهها   تمرير تعديل الحقوق المتساوية خالل هذه الدورة:   •
النساء وذوات البشرة الملونة والمجتمعات المهمشة األخرى في التوظيف والتمثيل السياسي والفرص  

  االقتصادية، من بين مجاالت أخرى، يجب على نيويورك إظهار التزامها بالمساواة لجميع سكان نيويورك.
  شرعين لتمرير تعديل الحقوق المتساوية خالل هذه الدورة.ستعمل الحاكمة هوكول مع الم



  
لضمان أن تكون والية نيويورك مالذًا آمنًا بغض النظر عن هويتك أو من أين أتيت أو طريقة عبادتك، ستعمل أجندة 

تقوم الحاكمة  اإلنصاف على تعزيز مناهضة الكراهية والمساواة العرقية والعدالة لجميع سكان نيويورك. وللقيام بذلك، س
  هوكول بما يلي: 

  
كان قانون حقوق اإلنسان في نيويورك أول قانون حكومي   دعم أقوى قانون لمكافحة التمييز في البالد:  •

لمناهضة التمييز في البالد، وكنا أيًضا أول من أنشأ وكالة دائمة إلنفاذ تشريع مناهضة التمييز. مع اتساع  
اإلنسان وزيادة عدد القضايا في السنوات األخيرة، انخفض تمويل نطاق التغطية بموجب قانون حقوق 

شعبة حقوق اإلنسان ومستويات التوظيف أو ظل راكداً. هذا النقص يضر بجودة عمل الوكالة، ويثبط قدرة  
الوكالة على اتخاذ مبادرات جديدة، ويطيل التحقيقات، ويهدد قدرة الوكالة على تحقيق أهدافها الستكمال  

ت بموجب العقود الفيدرالية. إضافةً إلى ذلك، هناك فرص لدعم الثغرات في قانون حقوق اإلنسان التحقيقا
لتوسيع نطاق التغطية وتحسين الوصول إلى عملية الشكاوى في الوكالة. ستقترح الحاكمة هوكول توسيع  

   قانون حقوق اإلنسان لمعالجة أوجه القصور هذه لحماية المزيد من سكان نيويورك.

ستنشئ   إنشاء وحدة منع الكراهية والتحيز لتحسين االستجابة للحوادث واالستثمار في التدابير الوقائية:  •
الحاكمة هوكول وحدة لمنع الكراهية والتحيز، مقرها داخل شعبة الموارد البشرية، لتوفير استجابة منسقة  

العامة للوحدة قيادة الجهود حول  وسريعة ومركزة على المجتمع لحوادث الكراهية والتحيز. ستشمل المهمة
التثقيف العام والتوعية، والعمل كنظام للكشف عن اإلنذار المبكر في المجتمعات المحلية، والتعبئة السريعة  

  للمناطق والمجتمعات التي وقعت فيها حادثة أو حوادث تحيز.

دة الحد األقصى الستبدال توسيع الفوائد لضحايا جرائم الكراهية وأعمال العنف األخرى من خالل زيا  •
يسعى هذا االقتراح إلى زيادة معدل التعويضات بحد أقصى للممتلكات   الممتلكات الشخصية األساسية:

. على 1998دوالر وهو نفس المبلغ منذ عام  500معدل السداد الحالي هو (. EPPالشخصية األساسية )
مدى العقدين الماضيين، من خالل التضخم والزيادات األخرى في تكلفة المعيشة، أصبح هذا المبلغ 

، وغالبًا ما يفشل في جعلها كاملة  2022األقصى غير كاٍف لتلبية احتياجات ضحية الجريمة في عام 
نامج السداد المبكر. ستقترح الحاكمة هوكول تعديل القانون التشريعي لمكتب خدمات  لخسائرها في بر 

دوالر. في حين أن هذا  2,500دوالر إلى  500من  EPP( لرفع الحد األقصى لبنود OVSالضحايا )
سيتم تصميمها بشكل مناسب   EPPاالقتراح يرفع الحد األقصى المالي، فإن مثل هذه العناصر من  

تلك الضرورية لصحة الضحية وسالمتها. سيؤدي هذا إلى تحقيق التوازن بين احتياجات   وتقتصر على
   ضحايا الجريمة والموارد المالية المحدودة للوالية.

صناعة الحشيش القانونية في   تعزيز اإلنصاف والعدالة االقتصادية في صناعة القنب في نيويورك:  •
صدار تراخيص لالستخدام الترفيهي للبالغين. لكن ظهور نيويورك قيد التطوير، حيث تتوقع الوالية إ

مليار دوالر يجب أن يخلق فرًصا لجميع سكان نيويورك، ال سيما أولئك الذين  4.2صناعة بما يُقدَّر بنحو 
  200ينتمون إلى المجتمعات المهمشة تاريخيًا. ودعماً لهذا الهدف، ستُنشئ الحاكمة هوكول صندوقًا قيمته 

بين القطاعين العام والخاص لدعم المتقدمين بطلبات اإلنصاف االجتماعي أثناء تخطيطهم  مليون دوالر 
   وبناء أعمالهم. رسوم الترخيص وعائدات الضرائب ستنذر الصندوق وتزيد من االستثمار الخاص الكبير. 

  
في المائة، ال يزال برنامج   30سبة  وعلى الرغم من تجاوز معدل استخدام األعمال المملوكة لألقليات والنساء في نيويورك بن 

MWBE  .بالوالية يعاني من نقص شديد في الموارد مقارنة بالطلب عليه، ونتيجة لذلك يواجه العديد من التحديات الحادة
   الرائد في نيويورك، فإن أجندة المساواة للحاكمة هوكول سوف: MWBEللبناء على دعم  

  
نظًرا لنقص الموارد  األسرع ومعالجة التراكم في الشهادات المعلقة: MWBEاالستثمار في شهادات   •

، فقد تلقى البرنامج باستمرار على مدار سنوات طلبات أكثر مما كان  MWBEواالستثمار في برنامج 
قادًرا على معالجتها، مما أدى إلى زيادة أوقات االنتظار لمقدمي طلبات االعتماد. نتيجة لذلك، تفوت 

MWBE  التي تنتظر الشهادة فرًصا في منح العقود الحكومية الجارية والمشاريع الحكومية الجديدة
( ESDالجة هذه المشكلة، ستقوم الحاكمة هوكول بتمويل وتوجيه شركة تطوير امباير ستيت )الكبرى. لمع

المخصص لمعالجة الطلبات الجديدة والمتجددة، مما يضمن عدًدا   MWBEلتوسيع القوة العاملة في قسم 
   التراكم مناسبًا من الموظفين للتعامل مع الطلبات الواردة الجديدة ومنع تراكم الطلبات اإلضافية من 



بالتزامن مع الجهود  أسرع ومخصصة لمعالجة تراكم طلبات االستئناف:  MWBEإنشاء وحدة طعون   •
أيًضا وحدة جديدة مخصصة حصريًا لمعالجة  ESDالمبذولة لتبسيط ودعم عملية التصديق، ستنشئ  

ظفين . سيخصص هذا اإلجراء الموMWBEالطعون اإلدارية، بما في ذلك تحديات رفض منح شهادة 
والموارد إلنهاء التراكم الحالي للطعون اإلدارية المعلقة، مع االحتفاظ أيًضا بعدد كاٍف من الموظفين 

   للتعامل مع الطعون الواردة في الوقت المناسب.

يساعد برنامج الودائع  :MWBEتعزيز المساواة في الوصول إلى القروض منخفضة السعر لشركات    •
في والية نيويورك على الحصول على تمويل بسعر مخفض لجعل االقتراض  المرتبطة الشركات القائمة  

أقل تكلفة. يمكن للشركات المؤهلة الحصول على قروض من البنوك التجارية، وبنوك االدخار، وجمعيات  
االدخار والقروض، ومؤسسات االئتمان الزراعي، وبيرسوت )المعروفة سابقًا باسم مؤسسة تطوير  

(. ولكن في حين أن اإليداع المرتبط هو أداة تنمية اقتصادية أساسية دعمت آالف  الشركات في نيويورك
 2في البرنامج. من أصل  MWBEالشركات في والية نيويورك، إال أن هناك نقًصا مقلقًا في مشاركة 

  -  في المائة 6أو أقل من  - مليون دوالر فقط  116.5مليار دوالر في مشاركة الودائع المرتبطة، ذهب  
في والية نيويورك. ستقوم الحاكمة هوكول بتوسيع األهلية في إطار برنامج الودائع  MWBEلى إ

(، مما يزيد من الوصول إلى CDFIsالمرتبطة الحالي ليشمل المؤسسات المالية للتنمية المجتمعية )
  .MWBEقروض منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة، بما في ذلك 

  
يعاني سكان نيويورك المثليين والمتحولين جنسياً من معدالت عالية من التمييز ورفض األسرة والفقر والتفاوتات في الصحة  

 البدنية والعقلية. لحماية مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً في نيويورك، ستقوم الحاكمة هوكول بما يلي:  
  

والمتحولين جنسياً: لدى والية نيويورك التزام طويل األمد الخدمات الصحية المقدمة إلى المثليين  دعم  •
تجاه مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وغير المطابقين للجنس 

وغير الثنائي، وقد خصصت تموياًل لدعم عمل مبادرة الخدمات الصحية واإلنسانية لوالية نيويورك 
لين جنسياً، بما في ذلك الشبكة من المنظمات، عبر عدة إدارات. مع مرور الوقت، تم  للمثليين والمتحو 

تخفيض هذا التمويل كجزء من عملية الميزانية ويجب تمويله بشكل مناسب ليعكس الحاجة المتزايدة. لدعم 
يم والتدريب  مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً، ستدعم الحاكمة هوكول الخدمات الصحية المباشرة، والتعل

على الكفاءة الثقافية، وبناء القدرات التنظيمية، مما يضمن أن والية نيويورك، باعتبارها مسقط رأس حركة  
   المثليين والمتحولين جنسياً الحديثة، وستستمر في تمهيد الطريق.

عاني ي ضمان معاملة تأكيد النوع االجتماعي لألفراد في المؤسسات اإلصالحية التابعة للوالية:  •
المتحولون جنسيًا وغير ثنائيي الجنس وثنائيي الجنس بشكل روتيني من المضايقات والعنف والتمييز أثناء  
تواجدهم في المرافق اإلصالحية. على الصعيد الوطني، تزداد احتمالية تعرض المسجونين من المتحولين 

بسهم. لضمان الحماية المتسقة  مرات مقارنة بسجناء السجن عموًما أثناء ح 10جنسيًا لالعتداء بنحو 
والمعاملة العادلة للمتحولين جنسياً، وغير المتوافقين مع النوع االجتماعي، ومزدوجي الجنس في نيويورك  

في نظام العدالة الجنائية، ستقترح الحاكمة هوكول تشريعات تتطلب معالجة األشخاص المسجونين في  
ل على سلع ومالبس و مواد أخرى تتفق مع هويتهم  المرافق اإلصالحية بالوالية والمحلية والحصو 

الجنسية. سيضمن اقتراح الحاكمة وضع األشخاص المسجونين بشكل فردي ومستنير يحترم هويتهم  
   الجنسية مع وضع تدابير لحماية سالمة األفراد المسجونين.

يسمح  مع الجمهور: " بشأن النوع االجتماعي في جميع وكاالت الدولة التي تتعامل Xتوفير خيارات "  •
، لسكان نيويورك باختيار عالمة 2021(، الذي تم توقيعه في يونيو GRAقانون االعتراف بالجنس ) 

ساعدت هذه الخطوة المهمة في ضمان أن جميع سكان  " على رخص القيادة الخاصة بالوالية. Xالجنس "
نيويورك، بما في ذلك األفراد المتحولين جنسياً وغير الثنائيين، يمكنهم الحصول على مستندات تعكس  
هويتهم الجنسية بدقة. ولكن بينما تقوم العديد من وكاالت الوالية المختلفة بجمع معلومات حول النوع 

" عند تحديد جنسهم أثناء التفاعل  Xلتوفير خيار " GRAمشمول بمتطلبات  االجتماعي، فإن معظمها غير
مع وكالة. للتأكد من أن سكان نيويورك يمكنهم التعبير بدقة عن هويتهم الجنسية عند الوصول إلى المزيد  

ليتطلب من وكاالت والية إضافية تتعامل مع   GRAمن خدمات الوالية، ستقترح الحاكمة هوكول توسيع 
   ". Xور وتجمع معلومات عن الجنس لتضمين خيار "الجمه

  



لقد تم بناء واليتنا من قبل المهاجرين ويتعين على نيويورك أن تقدم لهم الدعم الذي تستحقه مساهماتهم. لتعزيز خدمات   
   المهاجرين، ستقوم الحاكمة هوكول بما يلي: 

  
إن مشروع الدفاع عن الحرية هو شراكة بين القطاعين العام   زيادة التمويل لمشروع الدفاع عن الحرية:  •

( وتحالف على مستوى الوالية لمنظمات المناصرة ONAوالخاص بين مكتب األمريكيين الجدد )
ن في والية نيويورك، ومجموعات المساعدة القانونية لتقديم المساعدة القانونية والتمثيل القانونيين للمهاجري

بغض النظر عن وضع الهجرة. تم الترحيب بهذا البرنامج باعتباره نموذًجا وطنيًا لتمثيل الهجرة. لتعزيز  
هذه المساعدة القانونية الحيوية للمهاجرين، ستزيد الحاكمة هوكول تمويل مشروع الدفاع عن الحرية ليس  

كن أيًضا القدرة على خدمة المزيد من سكان نيويورك فقط لضمان استمرار الخدمات الحالية للبرنامج ول
الذين يحتاجون إلى حماية ضد إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، وتمويل جهود التقاضي الفيدرالية الجديدة 

حول قانون الهجرة، وزيادة قدرة األخصائي االجتماعي على معالجة ظروف الحياة الصعبة لعائالت  
االنتقال عند إطالق سراح األشخاص من مركز احتجاز المهاجرين. ستوفر   المهاجرين وتسهيل عمليات

  هذه اإلجراءات أقوى خدمات التكامل المنسق بقيادة الوالية في البالد.

ويجسد تقليد والية نيويورك الفخور  2012في عام  ONAتم إنشاء  تعزيز المكتب لألمريكيين الجدد:  •
، قادت نيويورك البالد في تقديم الخدمات لمجتمعات المهاجرين  ONAكمنارة للمهاجرين. من خالل  

وغالبًا ما قامت بسد الفجوات حيث كانت الحكومة الفيدرالية غير قادرة أو غير راغبة في تخصيص  
امج المنح وتشرف على شبكة من مقدمي الخدمات المجتمعية الذين بر ONAالموارد للقادمين الجدد. تدير 

يساعدون المهاجرين من نيويورك في كل شيء من طلبات الجنسية إلى تنمية القوى العاملة. حاليًا، تدير  
ONA 39  مليون أمريكي جديد يعيشون في نيويورك. في   4.4مركًزا للفرص، وتقدم خدمات ألكثر من

طلبًا  2,250األمريكيين الجدد على تقديم ما يقرب من  ONAشركات التابعة إلى ، ساعدت ال2020عام 
يوم استشارة  1,300إجماليًا تراكميًا تقريبًا   ONA، وقدمت شبكة DACAللحصول على الجنسية و 

، مما يمّكن الوكالة من توسيع  ONAقانونية للمهاجرين من سكان نيويورك. ستزيد الحاكمة هوكول تمويل 
   ها الحيوية.خدمات

تدوين سياسة الوصول إلى اللغة وإنشاء مكتب جديد للوصول إلى اللغة: تتطلب سياسة الوصول إلى اللغة    •
على مستوى الوالية في نيويورك من جميع وكاالت الوالية التنفيذية التي تتفاعل مع الجمهور لتقديم  

لغات غير إنجليزية تحدثًا في   10لى أكثر خدمات الترجمة الفورية بأي لغة وترجمة المستندات الحيوية إ
الوالية، استناًدا إلى بيانات التعداد. للبناء على خدمات الوصول إلى اللغة وتحسينها لسكان نيويورك ممن  

وهو   -لديهم قدرات محدودة في اللغة اإلنجليزية، ستؤسس الحاكمة هوكول مكتبًا دائًما للوصول إلى اللغة 
سيُكلف بالتنسيق واإلشراف على تنفيذ على مستوى الوالية  -البالد، بعد هاواي ثاني مكتب من نوعه في 

سياسة الوصول إلى اللغة. ستلتزم الحاكمة هوكول أيًضا بتدوين سياسة الوصول إلى اللغة على مستوى 
  الوالية، وسيقدم المكتب الجديد للوصول إلى اللغة مساعدة مهمة في تطوير وتنفيذ أقوى قانون للوصول

  إلى اللغة في البالد.

  
نحن مدينون لقدامى المحاربين لدينا باالمتنان لخدمتهم ألمتنا. لتعزيز برامج المحاربين القدامى المحليين، ستقوم الحاكمة  

 هوكول بما يلي: 
  

على مدى العقد الماضي، ازداد تعقيد نظام   تعزيز الدعم لوكاالت خدمة المحاربين القدامى المحليين:  •
المزايا الفيدرالية بشكل كبير، واحتاج المزيد من المحاربين القدامى إلى االعتماد على المساعدة المهنية في  

ين في المقاطعة هذه الخدمات المهمة  متابعة مطالباتهم واستئنافاتهم. تقدم وكاالت خدمة قدامى المحارب 
للمحاربين القدامى في جميع أنحاء الوالية، وتستحق موارد الوالية للمساعدة في هذا الجهد. لتزويد 

المحاربين القدامى في نيويورك بالدعم الذي يستحقونه، ستزيد الحاكمة هوكول الحد األدنى للتمويل السنوي 
دوالر لكل منها إلى   10,000لقدامى في المقاطعات والمدن من للوالية لوكاالت خدمة المحاربين ا

   بالمائة.  150بزيادة قدرها  - دوالر لكل منها  25,000

تم إنشاء برنامج   قم بتوسيع برنامج دعم المحاربين القدامى لجوزيف ب. دواير على مستوى الوالية:  •
المحاربين القدامى الذين ينتقلون من  ، وهو يدعم2012جوزيف بي دواير لدعم قدامى المحاربين في عام 

الخدمة العسكرية إلى الحياة المدنية ويواجهون تحديات تتعلق باضطراب ما بعد الصدمة، وإصابات الدماغ  



مقاطعة. ستقوم الحاكمة   20الرضحية، واالكتئاب. حاليًا، توفر الوالية التمويل لبرامج دواير في أكثر من 
توى الوالية لهذا البرنامج لضمان وصول المحاربين القدامى في جميع  هوكول بتمويل التوسيع على مس

  أنحاء نيويورك إلى هذا الدعم الحيوي.

يوفر برنامج   توسيع برنامج فريشكونيكت للمحاربين القدامى لمكافحة انعدام األمن الغذائي:  •
للشراء من  SNAPن من فريشكونيكت الخاص بالمحاربين القدامى في نيويورك أموااًل إضافية للمستفيدي 

أسواق المزارع والشراء من أكشاك المزارع. ستقوم الحاكمة هوكول بتوسيع برنامج فريشكونيكت  
دوالر، مما يسمح للبرنامج بخدمة السكان  225,000للمحاربين القدامى من خالل زيادة التمويل بمقدار 

(، DVSلمحاربين القدامى )من قدامى المحاربين بشكل أفضل. من خالل العمل مع قسم خدمات ا
ستخصص نيويورك شيكات فريشكونيكت مباشرة لبرامج خدمة المحاربين القدامى في المقاطعة لزيادة 

   مدى وصولهم ومعدل استردادهم بشكل كبير.

توسيع طرح أكشاك مركز الترحيب للمحاربين القدامى: يعد تحديد قدامى المحاربين وربطهم بالمزايا   •
ووكاالت خدمة المحاربين القدامى في جميع أنحاء البالد. للمساعدة في   DVSا يواجهه المكتسبة تحديً 

خطة تجريبية لتطوير أكشاك  DVSالوصول إلى المزيد من المحاربين القدامى في نيويورك، طورت 
م  تعمل باللمس تتيح للمستخدمين االتصال بشكل آمن وسهل بالموارد المتاحة للمحاربين القدامى وعائالته

في نيويورك. لتوسيع الوصول إلى هذه الخدمة المهمة، ستطرح الوالية المزيد من األكشاك في المزيد من  
المواقع التي تضم أعداًدا كبيرة من المحاربين القدامى في جميع أنحاء الوالية، مع التركيز على مراكز  

   م. الترحيب اإلقليمية ذات الكثافة المرورية العالية ومراكز النقل العا

غالبًا ما يكون االنتقال من الخدمة العسكرية إلى الحياة  دعم مسار االنتقال من العسكريين إلى المدنيين:  •
المدنية صعبًا على المحاربين القدامى، مع زيادة معدالت االنتحار والتشرد والبطالة والمشاركة في العدالة  

ل هذا االنتقال، دخلت الحكومة الفيدرالية في شراكة  الجنائية في السنة األولى بعد التسريح العسكري. لتسهي
(، مما يساعد قدامى المحاربين  ETSمع منظمة غير ربحية لتطوير برنامج رعاية انتهاء مدة الخدمة )

، يساعد الرعاة المتطوعون المحاربين القدامى على ETSعلى اجتياز هذه الفترة الصعبة. من خالل 
لى حياتهم الجديدة. لمساعدة قدامى المحاربين في نيويورك على الوصول االنتقال من الخدمة العسكرية إ

ستعلن الحاكمة هوكول عن مبادرة على مستوى الوالية للمساعدة في ضمان وجود  إلى هذا البرنامج الناجح
   في كل مقاطعة. ETSرعاة 

امج توظيف المحاربين يوفر برن توسيع نطاق اإلعفاءات الضريبية وتعزيزها لتوظيف قدامى المحاربين: •
القدامي للحصول على إعفاءات ضريبية الحالي ائتمانًا ضريبيًا لتوظيف قدامى المحاربين المؤهلين لمدة 

ساعة على األقل كل أسبوع. لكن هذا البرنامج غير مستغل بشكل كاٍف حاليًا   35عام واحد أو أكثر لمدة 
عم قدامى المحاربين في والية نيويورك الذين يبحثون  بسبب القيود غير الضرورية التي تحد من فوائده. لد 

عن عمل باإلضافة إلى األعمال التي تسعى لتوظيف قدامى المحاربين، ستقوم الحاكمة هوكول بتمديد 
وتعزيز ائتمان توظيف المجاربين القدامى الضريبي من خالل توسيع تعريف المحاربين القدامى المؤهلين، 

ن قدامى المحاربين المعوقين وغير المعوقين، والسماح باالعتمادات لتوظيف  وإزالة التمييز الحالي بي
 قدامى المحاربين المؤهلين الذين يعملون بدوام جزئي لمدة سنة واحدة على األقل.  
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