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

 
 

  גאווערנער האקול אנאנסירט עקוויטי אגענדע
  

ניו יארק'ס ערשטע פרוי גאווערנאר וועט צוזאמנעמען א קאונסיל אויף דזשענדער אייניגקייט צו  
  אייניגע רעכטן   פארזיכערן

  
  הויטיגע מענטשן דורכאויס ניו יארק סטעיט-נייע ראסע יוסטיץ איניציאטיוו וועט הייבן טונקל
  

+ מענטשן ווערן באהאנדלט מיט  LGBTQIA גאווערנאר שלאגט פאר מיטלען צו פארזיכערן אז 
  רעספעקט

  
צושטאנד פון  2022אלץ טייל פון די  גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א גלייכקייט אגענדע

גרייכנדע פלאן צו  -די סטעיט )סטעיט ָאוו די סטעיט(. די גלייכקייט אגענדע וועט פאראויס רוקן א ווייט
אסע, געזעלשאפטליכע  ה-פאראויס שטופן און שטיצן דזשענדער גלייכקייט, ראסישע גלייכקייט, אנטי

+ קאמיוניטי, אימיגראנטן און נייע איינוואוינער און וועטעראנען מיט די ציהל LGBTQIAגערעכטיגקייט, די 
צו באשיצן די געזונטהייט, זיכערהייט, עקאנאמישע געלעגנהייטן און די יסודות'יגע כבוד פון יעדע ניו  

  אין קורצן, צו פארווירקליכן דעם ניו יארקן טרוים.  —יארקער 

  
און פארשריט, און איך בין  ס וויגעלע פון באוועגונגען פאר גלייכקייט"ניו יארק איז אנערקענט אלס דא

געטריי צו פאראויס רוקן אונזער סטעיט'ס שטאלצע פראגרעסיווע היסטאריע מיט א פארצווייגטע פלאן צו  
האסע, געזעלשאפטליכע גערעכטיגקייט, די  -שטיצן דזשענדער גלייכקייט, ראסישע גלייכקייט, אנטי

LGBTQIAהאט גאווערנאר האוקאל  יוניטי, אימיגראנטן און נייע איינוואוינער, און וועטעראנען"  + קאמ
מיין אדמיניסטראציע'ס גלייכקייט אגענדע וועט סיי באשיצן די יסודות'דיגע רעכטן פון אלע ניו  " געזאגט.

דענטיטעטן צו  יארקער און אויסברייטערן די געלעגנהייט פאר מענטשן פון יעדן אפשטאם, גלויבונג, און אי 
  נאכגיין דעם ניו יארקער טרוים."

  
דער ערשטער באשטאנדטייל פון גאווערנער האקול'ס גלייכקייט אגענדע איז קאנצענטרירט אויף 

 פארזיכערן דזשענדער גלייכקייט און אייניגע רעכטן. כדי דאס צו טון, וועט גאווערנער האקול: 
  

, האט ניו יארק אנגעהויבן דעם  2017אין  שאפן א קאונסיל אויף דזשענדער גלייכקייט:  •
קאונסיל אויף פרויען און מיידלעך כדי צו העלפן סטעיט פאליסיס פאראויסרוקן פרויען'ס 

רעכטן און גלייכקייט. גאווערנער האקול וועט פארשלאגן צו טראנספארמירן יענעם גרופע  
זשענדער גלייכקייט, פארברייטערנדיג איר ווירקונג און איינפלוס.  צו די קאונסיל אויף ד

צוזאמגעשטעלט פון קאבינעט מיטגלידער און קאמיוניטי פירער פון איבער די סטעיט,  
וועט די נייע קאונסיל דינען אלס אן אדווייזארי קערפערשאפט צום גאווערנאר,  

ער גלייכקייט אין ניו יארק. די  ארבעטנדיג צו פארווירקליכן א טרוים פון עכטע דזשענד
קאונסיל וועט נעמען אן אינטערסעקשאנאל צוגאנג צו הייבן די געברויכן פון פרויען,  



מיידלעך, און טראנסדזשענדער און דזשענדער נאנקאנפארמינג מענטשן, מיט א פאקוס 
  8הויטיגע קאמיוניטיס.- געשטיצטע באפעלקערונגען און טונקל - אויף אונטער

בויענדיג אויף איר אנגייענדע געטריישאפט  ריפראדאקטיוו צוטריט פאר אלע: באשיצטן  •
צו באשיצן ריפראדאקטיוו געזונטהייט און רעכטן פאר אלע ניו יארקער, וועט גאווערנער  
האקול נעמען נאך שריט צו פארזיכערן אז יעדער וואס זוכט ריפראדאקטיוו קעיר אין ניו  

רפן דורכן אויסברייטערן דעם פאמיליע פלאנירונג  יארק האט די צוטריט וואס זיי דא
נעץ פראוויידערס, און קאדיפיי'ען אינשורענס דעקונג  -גרענט פראגראם, שטיצן זיכערהייט

  פאר אבארשאן.

צוליב די אנגייענדע   דורכפירן א גלייכקייט רעכטן אמענדמענט דעם סעסיע:  •
ון אנדערע אזעלכע קאמיוניטיס הויטיגע מענטשן, א -אומגלייכקייטן וואס פרויען, טונקל

גייען כסדר דורך ביים ארבעטספלאץ, פאיליטישע פארטרעטונג, און עקאנאמישע  
געלעגנהייט, צווישן אנדערע געביטן, מוז ניו יארק צייגן איר געטריישאפט צו אייניגקייט 
 פאר אלע ניו יארקער. גאווערנער האקול וועט ארבעטן מיט די לעגיסלאטור צו דורכפירן

  א גלייכקייט רעכטן אמענדמענט דעם סעסיע.

  
צו פארזיכערן אז ניו יארק סטעיט איז א פארזיכערטע באשיצונג ארט נישט קיין חילוק ווער איר זענט, פון 

האס, ראסישע  -וואו איר קומט, אדער ווי אזוי איר דינט, וועט די גלייכקייט אגענדע פאראויסרוקן אנטי
 ץ פאר אלע ניו יארקער כדי דאס צו טון, וועט גאווערנער האקול:  אומאייניגקייט, און יוסטי

  
ניו יארק'ס  דיסקרימינאציע געזעץ:-פארשטארקן דאס לאנד'ס שטערקסטע אנטי  •

דיסקרימינאציע געזעץ אינעם  -מענטשליכע רעכטן געזעץ איז געווען די ערשטע אנטי
מענאנטע אגענטור צו  לאנד, און מיר זענען אויך געווען די ערשטע צו שאפן א פער

דיסקרימינאציע געזעצן. אזוי ווי דעקונג אונטער די מענטשליכע רעכטן -ענפארסירן אנטי
געזעץ איז פארברייטערט געווארן און קעיסלאודס האבן זיך געהויבן אין די לעצטערע  

( געלטער און שטאב  DHRיארן, זענען פארטיילונג פון אפטיילונג פון מענטשליכע רעכטן )
שטאפלען געפאלן אדער פארבליבן שטעקן. די ענגקייט שעדיגט די קוואליטעט פון די 

אגענטור'ס ארבעט, האלט אפ די אגענטור'ס מעגליכקייט צו אננעמען נייע איניציאטיוון, 
פארלענגערט אויספארשונגען, און באדראעט די אגענטור'ס מעגליכקייט צו נאכקומען איר 

דורכפירן אויספארשונגען אונטער פעדעראלע קאנטראקטן. אין צוגאב, זענען די   ציל פון
געלעגנהייטן צו פארמאכן לעכער אין די מענטשליכע רעכטן געזעץ צו פארברייטערן 

דעקונג ווייטער און פארבעסערן צוטריט צו די אגענטור'ס קלאגע פראצעדור. גאווערנער  
די מענטשליכע רעכטן געזעץ צו אדרעסירן  האקול וועט פארשלאגן צו פארברייטערן

  שוועריקייטן און באשיצן מער ניו יארקער.

אויפשטעלן א האס און נגיעות פארמיידונג יוניט צו פארבעסערן געשעעניש רעאקציע   •
גאווערנאר האקול וועט צאמשטעלן א   און אינוועסטירן אין פארמיידנדע מאסנאמען:
, צו צושטעלן א קאארדינירטע,  DHRהאס און נגיעות פארמיידונגס איינהייט, אין די 

רעאקציע צו האס און נגיעות איצינדענטן. די   איבערגעגעבענע -שנעלע, און קאמיוניטי
יוניט'ס אלגעמיינע פאראנטווארטליכקייט וועט ארייננעמען פירן פרואוון ארום פאבליק  

עדיוקעישאן און אוטריטש, סערווירן אלס א פריע ווארנונג אויפכאפונג אין לאקאלע  
ועלכע א נגיעות  קאמיוניטיס, און פלינק אנקומען צו געגנטער און קאמיוניטיס אין ו

  געשעעניש אדער געשעענישן האט פאסירט.

פארברייטערן בענעפיטן פאר וויקטימס פון האס פארברעכן און אנדערע שריט פון   •
געוואלדטאט דורך פארמערן די קעפל פאר די ערזעצונג פון נויטיגע פערזענליכע  

טע פאר  די פארשלאג זוכט צו העכערן די געקעפלטע פארגוטיגונג רא פראפערטי:
(. די יעצטיגע געקעפלטע פארגוטיגונג ראטע איז  EPPנויטיגע פערזענליכע פראפערטי )

. איבער די לעצטע צוואנציג יאר, דורך  1998און איז געווען די זעלבע סומע זייט  $500



לעבן העכערונגען, איז די געקעפלטע סומע געווארן -פון-אינפלאציע און אנדערע קאסטן
  2022וג צו נאכקומען די געברויכן פון א וויקטים פון פארברעכן אין באדייטנד נישט גענ

פארלוסטן. גאווערנער האקול וועט  EPPאון פארפעלט אפטמאל צו ערגענצן זייער 
( יעצטיגע געזעץ צו  OVSפארשלאגן צו פאררעכטן די אפיס פון וויקטים סערוויסעס' ) 

. כאטש די פארשלאג  $2,500 צו $500פון  EPPהעכערן די קעפל פאר ארטיקלען פון 
ווערן צוגעפאסט און    EPPהעכערט די פינאנציעלע קעפל, וועלן אזעלכע ארטיקלען פון 

באגרעניצט צו די וועלכע זענען נויטיג פאר די געזונטהייט און זיכערהייט פון די וויקטים. 
רעניצטע,  דאס וועט מאכן גלייך די געברויכן פון די וויקטימס פון פארברעכן מיט די באג

  פינאנציעלע ריסארסן פון די סטעיט.

ניו   שטיצן גלייכקייט און עקאנאמישע יוסטיץ אין ניו יארק'ס קאנאביס אינדאסטרי: •
יארק'ס לעגאליזירטע קאנאביס אינדאסטרי איז אין אנטוויקלונג, מיט די סטעיט  

ץ. אבער די  ערווארטנדיג צו ארויסגעבן לייסענסעס פאר ערוואקסענע ריקריעישאנעל באנו
ביליאן אינדאסטרי מוז שאפן  $4.2ריזיקע פון וואס איז אפגעשאצט צו זיין א 

געלעגנהייטן פאר אלע ניו יארקער, ספעציעל די פון היסטארישע באזייטיגטע 
מיליאן  $200קאמיוניטיס. אין שטיצע פון די ציל, וועט גאווערנער האקול שאפן א 

שעל גלייכקייט אפליקאנטן ווען זיי פלאנען און  פריוואטע פאנד צו שטיצן סאו-פאבליק
בויען זייערע ביזנעסער. לייסענסינג אפצאלן און שטייער צוריקבאצאלט וועט אנפולן די  

  פאנד און באקומען באדייטנדע פריוואטע אינוועסטירונג.

  
  30איבער געאייגנטע ביזענעסער איז -און פרויען  -כאטש ניו יארק'ס אויסנוץ ראטע פאר מינאריטעט

ריסארס'ט אין פארגלייך צו איר  -פראגראם זייער אונטער  MWBEפערצענט, בלייבט די סטעיט'ס 
- נויטיגקייט און אלס רעזולטאט ספראוועט זיך מיט שווערע פראבלעמען. צו בויען אויף ניו יארק'ס לאנד 

  'ס, וועט גאווענער האקול'ס גלייכקייט פלאן: MWBEפירנדע שטיצע פאר  
  

דרעסירן די זאמלונג פון  סערטיפיקאטן און א MWBEאינוועסטירן אין שנעלערע  •
צוליב א מאנגל אין ריסארסן און אינוועסטירונג אין די   אלטע אפענע סערטיפיקאציעס:

MWBE   פראגראם, איז יארן וואס דער פראגראם האט געהאלטן אין איין באקומען מער
אפליקאציעס ווי זיי האבן געקענט פראצעסירן, פאראורזאכנדיג א לענגערע ווארטעניש  

'ס וועלכע ווארטן פאר  MWBEפאר סערטיפיקאציע אפליקאנטן. אלס רעזולטאט, האבן 
מען אנגייענדע סטעיט קאנטראקטן און סערטיפיקאטן פארפאסט געלעגנהייטן צו באקו

גרויסע נייע סטעיט פראיעקטן. צו אדרעסירן די פראבלעם, וועט גאווערנער האקול  
 MWBE( צו פארברייטערן איר ESDאויסצאלן און אנפירן עמפייר סטעיט אנטוויקלונג )

אפטיילונג ארבעטסקראפט געווידמעט צו פראצעסירן נייע און באנייען אפליקאציעס,  
פארזיכערנדיג א באדייטנדע צאל שטאב צו פראצעסירן סיי נייע אפליקאציע וואס קומען 

  אריין און פארמיידן נאך א זאמלונג פון אלטע אפליקאציעס.

אפיעלס יוניט צו אדרעסירן די אלטע   MWBEאויפשטעלן א שנעלערע, געווידמעטע  •
יצן די סערטיפיקאציע אינאיינעם מיט די פרואוון צו פארגרינגערן און שטאפיעלס: 

אויך אויפשטעלן א נייע יוניט געווידמעט אויסדרוקליך פאר   ESDפראצעדור, וועט 
פראצעסירן אדמיניסטראטיווע אפיעלס, אריינגערעכנט שוועריקייטן צו די אפזאג פון 

MWBE   סערטיפיקאציע. די שריט וועט איינטיילן שטאב און ריסארסן צו אויסליידיגן די
לונג פון אלטע אפענע אדמיניסטראטיווע אפיעלס, און אינעם זעלבן צייט יעצטיגע זאמ

אנהאלטן באדייטנדע שטאב צו פראצעסירן אפיעלס וועלכע קומען אריין אין א צייטליכע 
  פארנעם.

  MWBEראטע הלוואות פאר -פארשפרייטן אייניגע צוטריט צו פארמינערטע •
ט אנגייענדע ניו יארק סטעיט די באהאפטענע דעפאזיט פראגראם העלפ ביזנעסער:

פירמעס באקומען פארמינערטע ראטע פינאנצן צו מאכן ביליגער צו בארגן. בארעכטיגטע  



ביזנעסער קענען באקומען הלוואות פון קאמערשעל בענק, סעיווינגס בענק, סעיווינגס און 
  ( )פריער די ניוPursuitהאלוואה פירמעס, פארעם קרעדיט אנשטאלטן, און פורסוט )

יארק ביזנעס אנטוויקלונג קארפאראציע(. אבער כאטש באהאפטענע דעפאזיט איז א  
וויכטיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג געצייג וועלכע האט שוין געשטיצט טויזענטע ניו יארק  

אנטיילנעמונג אין די פראגראם וואס  MWBEסטעיט ביזנעסער, איז דא א פעלער פון 
ין באהאפטענע דעפאזיט אנטיילנעמונג, איז בלויז ביליאן א $2שטערט זייער. פון די 

'ס אין ניו יארק  MWBEגעגאנגען צו  - פערצענט  6אדער ווייניגער ווי   -מיליאן  $116.5
סטעיט. גאווערנער האקול וועט פארברייטערן בארעכטיגונג אונטער די אנגייענדע  

פינאנציעלע   באהאפטענע דעפאזיט פראגראם אריינצונעמען קאמיוניטי אנטוויקלונג
ראטע הלוואות פאר קליינע  -'ס(, פארמערנדיג צוטריט צו פארמינערטעCDFIאנשטאלטן ) 

  'ס.MWBEביזנעסער, אריינגערעכנט  

  
LGBTQIA ניו יארקער מאכן מיט העכערע ראטעס פון דיסקרימינאציע, פאמיליע אפזאג, ארימקייט און +

+ קאמיוניטי, וועט  LGBTQIAפיזישע און גייסטישע געזונטהייט פראבלעמען. צו באשיצן ניו יארק'ס 
 גאווערנער האקול:  

  
גע  ניו יארק סטעיט האט א לאנגיערי + געזונטהייט סערוויסעס: LGBTQIAשטיצן  •

סעקסועלע, טראנסדזשענדער, נישט צושטעלנדע  -געטריישאפט צו די לעסביען, געי, ביי
ביינערי קאמיוניטי און האט דעזיגנירט פאנדינג צו שטיצן די ארבעט  -דזשענדער, און נאן

געזונט און יומען סערוויסעס איניציאטיוו, אריינגערעכנט די   LGBTפון די ניו יארק סטעיט 
נעטווארק פון ארגאניזאציעס, דורכאויס פארשידענע אדמיניסטראציעס. איבער די צייט,  
איז די געלטער פארמינערט געווארן אלס טייל פון די באדזשעט פראצעס און מוז ווערן 

+ קאמיוניטי  LGBTQIAו שטיצן די פאסיג געשטיצט צו אפשפיגלען א וואקסנדע נויט. צ
גאווערנאר האקול וועט שטיצן דירעקט העלט סערוויסעס, קולטורעלע מעגליכקייט 

עדיוקעישן און טרענירונג, און מסודר'דיגע קאפאציטעט געביידע, פארזיכערנדיג אז ניו 
+ באוועגונג, וועט  LGBTQIAיארק סטעיט, אלץ די געבורט ארט פון די מאדערנע  

  ר אויספארעמען די וועג.ווייטע

באשטעטיגנדע באהאנדלונג פון אינדיווידועלן אין סטעיט  -פארזיכער דזשענדער •
ביינערי, און אינטערסעקס מענטשן גייען אדורך פיל  -טראנסדזשענדער, נאן טורמעס:

פארשעמונגען, געוואלדטאטן, און דיסקרימינאציע ביים זיין אין טורמע. נאציאנאל,  
מאל מער אויסגעשטעלט   10איינגעשפארטע מענטשן זענען געווענליך טראנסדזשענדער 

צו ווערן איבערגעפאלן אין טורמע ווי די אלגעמיינע מענטשן אין טורמע. צו פארזיכערן  
שטענדיגע באשיצונג און גלייכע באהאנדלונג פון טראנסדזשענדער, נישט צושטעלנדע  

רימינאלע יוסטיץ דעפארטמענט, וועט  דזשענדער, און אינטערסעקס ניו יארקער אין די ק 
גאווערנאר האקול פארשטעלן לעגיסלאציע וואס פארלאנגט איינגעשפארטע מענטשן אין  

סטעיט און לאקאלע טורמעס צו ווערן אדרעסירט און האבן צוטריט צו קאמיסערי זאכן,  
קליידער, און אנדערע מאטריאלן וואס זענען אין איינקלאנג מיט זייער דזשענדער  
אידענטיטעט. די גאווערנאר'ס פארשלאג וועט פארזיכערן אינדיווידועליזירטע און 
אינפארמירטע פלאצירונג פון איינגעשפארטע מענטשן וואס רעספעקטירט זייער  

דזשענדער אידענטיטעט אין דער צייט וואס מען שטעלט צו פארזיכערונגען צו באשיצן די  
  זיכערהייט פון איינגעשפארטע מענטשן.

די דזשענדער  " אפציעס ביי אלע פובליק סטעיט אגענטורן:  Xטעלט צו דזשענדער "ש •
, ערלויבט ניו יארקער די אפציע  2021(, אונטערגעשריבן אין יוני GRAרעקאגנישן אקט )

" דזשענדער זיגל אויף סטעיט דרייווער'ס לייסענס. די וויכטיגע שריט העלפט Xפון "
ביינערי -יינגערעכנט טראנסדזשענדער און נאןפארזיכערן אז אלע ניו יארקער, אר

אינדיווידועלן, קענען האבן דאקומענטן וואס שפיגלט ריכטיג אפ זייער דזשענדער  



אידענטיטעט. דערווייל וואס פילע אנדערע סטעיטס נעמען צאם אינפארמאציע וועגן 
אפציע   "X'ס פאדערונג צו צושטעלן אן "GRAדזשענדער, רוב ווערן נישט געדעקט דורך 

ווען זיך אידענטיפיצירן זייער דזשענדער דורכאויס אן אויסטויש מיט אן אגענטור. צו  
פארזיכערן אז ניו יארקער קענען ריכטיג אויסדרוקן זייער דזשענדער אידענטיטעט ביים 
צוקומען צו נאך סטעיט סערוויסעס, גאווערנאר האקול וועט פארלייגן א פארגרעסערונג  

לאנגען נאך פובליק סטעיט אגענטורן וואס נעמען צאם דזשענדער  צו פאר GRAצו די 
  " אפציע.Xאינפארמאציע צו האבן א "

  
אונזער סטעיט איז געבויט געווארן דורך אימיגראנטן און עס איז וויכטיג אז ניו יארק שטעלט זיי צו די 
שטיצע וואס זייער צוגעבונג פארדינט. צו פארשטערקערן אימיגראנט סערוויסעס גאווערנער האקול  

  וועט:
  

ונג  די פרייהייט באשיצ  פארמערן געלטער פאר די פרייהייט באשיצונג פראיעקט: •
פריוואטע פארטנערשיפ צווישן די אפיס פאר נייע אמעריקאנע  -פראיעקט איז א פאבליק 

(ONA  און א קאאליציע איבער די סטעיט פון אדוואקאט ארגאניזאציעס און לעגאלע )
הילף גרופעס צו צושטעלן אומזיסטע לעגאלע הילף און פארשטייערונג צו אימיגראנטן אין 

ון אימיגראציע סטאטוס. די פראגראם איז אויפגענומען ניו יארק סטעיט, אפגעזען פ
געווארן אלס א נאציאנאלע ביישפיל פאר אימיגראציע פארשטייערונג. צו שטארקן די  
וויכטיגע לעגאלע הילף פאר אימיגראנטן, וועט גאווערנער האקול פארמערן פרייהייט  

פון די פראגראם'ס   באשיצונג פראיעקט געלטער צו פארזיכערן נישט נאר די פארזעצונג
יעצטיגע סערוויסעס נאר אויך די מעגליכקייט צו סערווירן מער ניו יארקער וועלכע דארפן  
שיץ קעגן פעדעראלע אימיגראציע אינפארסירונג, אויסצאלן נייע פעדעראלע ליטיגאציע  

פרואוון ארום אימיגראציע געזעץ, און פארמערן סאושעל ווארקער מעגליכקייטן צו 
שווערע לעבן אומשטענדן פאר אימיגראנט פאמיליעס און צו אויסגלייכן  אדרעסירן

איבערגענג ווען מענטשן ווערן באפרייט פון אימיגראציע איינשפארונג. די שריט וועט געבן 
אנגעפירטע און אויסגעארבעטע אריינפאסונג סערוויסעס אין די  -די שטערקסטע סטעיט

  פאלק.

און איז  2012איז געעפנט געווארן אין  ONA קאנע:שטארקן די אפיס פאר נייע אמערי  •
א ביישפיל פון ניו יארק סטעיט'ס שטאלצע מסורה אלס א שיץ ארט פאר אימיגראנטן.  

, האט ניו יארק געפירט די פאלק מיט געבן סערוויסעס פאר אימיגראנט  ONAדורך 
ירונג האט  קאמיוניטיס און האט אפטמאל אנגעפולט די לעכער וואו דער פעדעראלע רעג

טיילט  ONAנישט געקענט אדער נישט געוואלט געבן סערוויסעס פאר נייע אימיגראנטן. 
אויס גרענט פראגראמען און איז איבער א נעטווארק פון קאמיוניטי פראוויידערס וואס  

העלפן אימיגראנט ניו יארקער מיט אלעס פון בירגערשאפט פאפירן צו ארבעטסקראפט  
געלעגנהייט סענטערס, געבנדיג סערוויסעס פאר   39אן  ONAירט  אנטוויקלונג. יעצט, פ

 ONA, האבן 2020מיליאן נייע אמעריקאנע וועלכע וואוינען אין ניו יארק. אין  4.4איבער 
 DACAבירגערשאפט און  2,250מענטשן געהאלפן נייע אמעריקאנע אריינגעבן נאנט צו 

 1,300נעטווארק האט אויסגעפירט א סך הכל פון כמעט  ONAאפליקאציעס, און די  
 ONAלעגאלע זיצונג טעג פאר אימיגראנט ניו יארקער. גאווערנער האקול וועט פארמערן 

  געלטער, וואס וועט ערמעגליכן דער אגענטור צו אויסברייטן זייער קריטישע סערוויסעס.

ניו   פון שפראך צוטריט: איינטיילן שפראך צוטריט פאליסי און מאכן א נייע אפיס •
יארק'ס שפראך צוטריט פאליסי איבער די סטעיט פאדערט אלע עקזעקיוטיוו סטעיט 

אגענטורן וועלכע ארבעטן מיט די פאבליק צו צושטעלן דאלמעטשונג סערוויסעס אין יעדע  
מערסטע געשפראכענע   10שפראך און צו איבערטייטשן וויכטיגע דאקומענטן צו די 

פראכן אין די סטעיט, באזירט אויף צענזוס אינפארמאציע. צו אויפבויען  ענגליש ש-נישט
און פארבעסערן שפראך צוטריט סערוויסעס פאר ניו יארקער וואס זייער ענגליש איז  



באגרעניצט, וועט גאווערנער האקול אויפשטעלן אן אנגייענדע אפיס פאר שפראך צוטריט  
וועלכע וועט האבן די פליכט פון  -נאך האוואי   בלויז די צווייטע אזא אפיס אין די לאנד, -

אויסארבעטן און שטיין אויף די אינפארסירונג פון די שפראך צוטריט פאליסי איבער די  
סטעיט. גאווערנער האקול וועט אויך ארבעטן אויף די איינטיילונג פון א שפראך צוטריט 

ט וועט צושטעלן וויכטיגע  פאליסי איבער די סטעיט, און די נייע אפיס פון שפראך צוטרי
לאנד שפראך  -די-אין- הילף מיט אנטוויקלען און אריינלייגן אין קראפט א שטערקסטע

  צוטריט געזעץ.

  
מיר זענען שולדיג פאר אונזער וועטעראנען א חוב פון דאנקבארקייט פאר זייער סערוויס צו אונזער לאנד.  

 וערנער האקול:  צו שטיצן לאקאלע וועטעראנס' פראגראמען, וועט גאו
  

איבער די לעצטע צען   שטארקן שטיצע פאר לאקאלע וועטעראנס' סערוויס אגענטורן:  •
יאר, איז די שוועריקייט פון די פעדעראלע בענעפיטן סיסטעם באדייטנד געוואקסן, און  

מער וועטעראנען האבן זיך געדארפט פארלאזן אויף פראפעסיאנאלע הילף צו באקומען 
קלעימס און אפיעלס. קאונטי וועטעראנס' סערוויס אגענטורן שטעלן צו   זייערע בענעפיטן

די וויכטיגע סערוויסעס צו וועטעראנען איבער די סטעיט, און עס קומט זיך זיי סטעיט 
ריסארסן צו ארויסהעלפן די ארבעט. צו צושטעלן פאר ניו יארק'ס וועטעראנען די שטיצע  

העכערן די מינימום יערליכע סטעיט געלטער   וואס זיי דארפן, וועט גאווערנער האקול
פאר יעדע צו  $10,000פאר קאונטי און סיטי וועטעראנען סערוויס אגענטורן פון 

  פערצענט העכערונג. 150א   -פאר יעדע   $25,000

פריינט וועטעראנס' שטיצע  -צו-פארברייטערן די דזשאסעפ פ. דווייער פריינט •
- צו-, דער דזשאסעפ פ. דווייער פריינט2012אין געעפענט   פראגראם איבער די סטעיט:

ריינט וועטעראנס' שטיצע פראגראם שטיצט וועטעראנען וועלכע מאכן די איבערגאנג  פ
פון מיליטערישע סערוויס צו ציווילע לעבן און ספראווען זיך מיט שוועריקייטן פארבינדן צו  

PTSDשטעלט דער סטעיט צו  , טראומאטישע מח וואונדן, און דעפרעסיע. אין דעם צייט ,
קאונטיס. גאווערנער האקול וועט  20געלט פאר דווייער פראגראמען אין מער ווי 

אויסצאלן די פארברייטונג פון די פראגראם איבער די סטעיט צו פארזיכערן אז 
  וועטעראנען דורכאויס ניו יארק האבן צוטריט צו וויכטיגע שטיצע.

( פראגראם צו  FreshConnectרבינדט )פא-אויסברייטן די וועטעראנס' פריש •
פארבינדט פראגראם  -ניו יארק'ס וועטעראנס' פריש באקעמפן עסן אומזיכערקייט: 

פאר פארם מארקעט און פארם   SNAPשטעלט צו נאך געלט פאר די וועלכע באקומען 
פארבינדט  -גאווערנער האקול וועט אויסברייטן די וועטעראנס' פרישגעשעפטן איינקויפן. 

, ערלויבנדיג די פראגראם צו בעסער  $225,000פראגראם דורך העכערן געלטער מיט  
סערווירן די וועטעראן באפעלקערונג. ארבעטנדיג מיט די אפטיילונג פון וועטעראנס'  

רבינדט טשעקס דירעקט צו קאונטי  פא-(, וועט ניו יארק אויסטיילן פרישDVSסערוויסעס ) 
וועטעראן סערוויס פראגראמען צו באדייטנד העכערן זייער דערגרייכונג און באפרייאונג 

  ראטע.

אידענטיפיצירן   פארברייטערן עפענונג פון וועטעראנס' אויפנאמע סענטער קיאסקס: •
קייט וועלכע  וועטעראנען און זיי באהעפטן מיט זייער פארדינטע בענעפיטן איז א שווערי

DVS  און וועטעראנס' סערוויס אגענטורן איבער די לאנד ספראווען זיך מיט. צו העלפן
אנטוויקלט א פילאט פלאן פאר די  DVSדערגרייכן מער ניו יארק וועטעראנען, האט 

סקרין קיאסקס וועלכע ערלויבן באנוצער זיך צו באהעפטן מיט -אנטוויקלונג פון טאטש
צו וועטעראנען און זייערע פאמיליעס אין ניו יארק גרינג און ריסארסן אוועילעבל 

פארזיכערט. צו אויסברייטן צוטריט צו די וויכטיגע סערוויס, וועט די סטעיט עפענען מער  
קיאסקס אין מער ערטער מיט גרויסע וועטעראן באפעלקערונגען איבער די סטעיט, מיט  

  סענטערס און טראנזיט ערטער. טראפיק ראיאנישע אויפנאמע-געוויכט אויף הויכע



איבערגיין פון מיליטערישע צו   ציווילער איבערגאנג וועג: - צו-שטיצן די מיליטעריש •
ציווילע לעבן איז אפטמאל שווער פאר וועטעראנען, מיט העכערע ראטעס פון  

זעלבסטמארד, היימלאזיגקייט, ארבעטסלאזיגקייט, און קרימינאלע געריכט פארמישונג  
יאר נאכ'ן ווערן באפרייט פון מיליטער. צו פארגרינגערן דאס איבערגאנג,  דאס ערשטע  

פראפיט ארגאניזאציע צו  -ארבעט די פעדעראלע רעגירונג אינאיינעם מיט א נאנ
( ספאנסארשיפ פראגראם, וועלכע  ETSאנטוויקלען די אויסלויף פון טערמין פון סערוויס )

, העלפן וואלונטיר ספאנסארס  ETSדורך די   העלפן וועטעראנען דורכגיין די שווערע צייט.
ארויס וועטעראנען מיט די איבערגאנג פון מיליטערישע סערוויס צו זייערע נייע לעבנס. צו  

העלפן ניו יארק'ס וועטעראנען צוטריט צו די אויסגעצייכנטע פראגראם, וועט גאווערנער  
רן די אנוועזנהייט פון האקול מעלדן א פלאן איבער די גאנצע סטעיט צו העלפן פארזיכע

ETS .ספאנסארס אין יעדע קאונטי  

די   פארברייטערן און פארבעסערן שטייער קרעדיטס צו אויפנעמען וועטעראנען: •
וועטעראן שטייער קרעדיט פראגראם שטעלט צו א שטייער  -א-אויף-יעצטיגע נעמט

ר פאר כאטש  קרעדיט צו אויפנעמען קוואליפיצירטע וועטעראנען פאר איין יאר אדער מע
שטונדן א וואך. אבער די פראגראם ווערט נישט יעצט באדייטנד אויסגענוצט צוליב   35

איבריגע באגרעניצונגען וועלכע באגרעניצן אירע בענעפיטן. צו שטיצן ניו יארק סטעיט 
וועטעראנען וועלכע זוכן ארבעט ווי אויך ביזנעסער וועלכע זוכן צו אויפנעמען וועטעראנען,  

וועט שטייער  -א-אויף- ווערנער האקול אויסברייטן און פארבעסערן די נעמטוועט גא
קרעדיט דורך פארברייטערן די מיינונג פון בארעכטיגטע וועטעראנען, אראפנעמען די  

דיסעיבלד וועטעראנען, און ערלויבן -יעצטיגע צוטיילונג צווישן דיסעיבלד און נישט
עטעראנען וועלכע ארבעטן טייל פון די טאג  קרעדיטס אויף צו אויפנעמען בארעכטיגטע וו

 פאר כאטש איין יאר.  
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