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

 
 

גאווערנער האקול מעלדט דרייפאכיגע פלאן צו פארמיידן און פארמינערן ביקס געוואלדטאט און  
  ווילדע פארברעכן דורכאויס ניו יארק סטעיט

  
די גרויסע פאבליק זיכערהייט אונטערנעמונג וועט געבן פאר סטעיט און לאקאלע געזעץ 

  זיכערט פון ביקס געוואלדטאטאינפארסירונג די נויטיגע כלים צו האלטן ניו יארקער פאר
  

נייע אינטערסטעיט ביקס נאכגאנג קאנסארטיום וועט ארבעטן מיט לאקאליטעטן און דערנעבנדע 
  סטעיטס צו נאכגיין אומלעגאלע וואפן 

  
  באזירטע ביקס געוואלדטאט רעאקציע -דריי מאל אזוי פיל אינוועסטירונג אין קאמיוניטי 

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן א דרייפאכיגע פלאן געצילט צו פארמיידן און פארמינערן  

סטעיט פון די סטעיט. גאווערנער   2022ביקס געוואלדטאט און ווילדע פארברעכן אלס טייל פון די 
סטעיט און  האקול'ס פלאן לייגט געוויכט אויף דריי הויפט פלענער: אינוועסטירן אין ריסארסן פאר 

לאקאלע געזעץ אינפארסירונג'ס ביקס זיכערהייט פלענער, ארבעטן אינאיינעם מיט לאקאליטעטן און  
דערנעבנדע סטעיטס צו פאררעכטן וואפן טראפיקינג, און טריפל'ען די סטעיט'ס אינוועסטירונג אין  

 באזירטע ביקס געוואלדטאט רעאקציע פלענער.  -קאמיוניטי
  

האט  ז מיין הויפט פאראנטווארטליכקייט צו האלטן ניו יארקער פארזיכערט," "אלס גאווערנער, אי
"מיט דעם אז געשעענישן פון ביקס געוואלדטאט און אנדערע ווילדע  גאווערנער האקול געזאגט. 

פארברעכן פארמערן זיך ליידער, איז מיין אדמיניסטראציע זייער פאקוסירט אויף נעמען די נויטיגע שריט  
ניו יארקער. אונזער דרייפאכיגע פלאן וועט אראפברענגען די וואוקס אין פארברעכן און אינעם  צו באשיצן 

זעלבן צייט פארזיכערן אז אלע ניו יארקער, נישט קיין חילוק זייער ראסע אדער הונטערגרונד, ווערן  
  באהאנדלט מיט כבוד און רעספעקט."

  
  דער גאווערנער'ס פלאן וועט:

  
אינוועסטירן אין פאבליק זיכערהייט און אויסצאלן סטעיט און לאקאלע פאליסי ביקס   •

גאווערנער האקול וועט טריפל'ען די סטעיט פאליציי'ס ביקס געוואלדטאט   זיכערהייט ערפאלגן:
אינטעליגענץ ריסארסן דורך צולייגן א גרופע פון אנאליסטן צו פראצעסירן ביקס נאכגאנג  

ניו יארק סטעיט אינטעליגענץ סענטער. גאווערנער האקול וועט אויך דאפלען   אינפארמאציע צו די
, פארמערנדיג סטעיט פאליציי'ס מעגליכקייט צו 16די צאל קאמיוניטי סטאביליזאציע יוניטס צו 

ספעציפישע -ארבעטן אינאיינעם מיט לאקאלע געזעץ אינפארסירער צו באקעמפן קאמיוניטי
יצן לאקאלע געזעץ אינפארסירער, וועט גאווערנער האקול  פארברעכן פראבלעמען. צו שט

 Gun Involvedפארמערן די געלטער פאר די ביקס פארמישטע געוואלדטאט אויסראטונג )
Violence Elimination, GIVE  פראגראם ווי אויך פארמערן אינוועסטירונגען פאר ניו יארק'ס )

ט מיט קרימינאלע אינטעליגענץ און  פארברעכן אנאליז סענטערס, וועלכע זאמלט און טייל 



אינפארמאציע מיט לאקאלע געזעץ אינפארסירער. צום ענדע, וועט ניו יארק סטעיט אויפשטעלן  
פארברעכן ביקס אינטעליגענץ סענטערס אין יעדע ראיאן פון ניו יארק סטעיט, העלפנדיג סטעיט 

סטעיט טראפיקינג פון פאליציי ערפאלגליך לייזן גרויסע פארברעכן און צושטערן אינטער 
  אומלעגאלע וואפן.

כאטש עס זענען געווען פריעדיגע  עפענען די אינטערסטעיט ביקס נאכגאנג קאנסארטיום:  •
פרואוון צו נאכגיין אומלעגאלע וואפן, זענען זיי אפטמאל געווען פאקוסירט אויף א געוויסע סיטי. 

רנער האקול אנפירן די סטעיט פאר מער א האליסטישע גאנג צו דער פראבלעם, וועט גאווע
פאליציי צו פארמירן אן אינטערסטעיט ביקס נאכגאנג קאנסארטיום צו דורכפירן דאס אויסטויש 

פון אינטעליגענץ צווישן לאקאליטעטן און דערנעבנדע סטעיטס. דער אינטערסטעיט ביקס 
ווירקזאמע נאכגאנג קאנסארטיום וועט פאקוסירן אויף אמת'ע אינטעליגענץ אויסטויש און 

  מיטארבעט צילנדיג ביקס פארבאטן.
באזירטע ביקס געוואלדטאט רעאקציע:  -דריי מאל אזוי פיל אינוועסטירונג אין קאמיוניטי  •

באזירטע פארמיידונג און רעאקציע  -גאווערנער האקול וועט אויך אינוועסטירן אין קאמיוניטי
עוואלדטאט. די הויפט אינוועסטירונג וועט פרואוון וועלכע זענען אויפגעוויזן צו העלפן מיט ביקס ג

פון ניו יארק   22באזירטע ביקס געוואלדטאט ספעציאליסטן אין אלע -אויסברייטן שפיטאל
גאס אוטריטש צו   SNUGסטעיט'ס טראומא סענטערס, פארברייטערן די סטעיט'ס נעטווארק פון 

גרייטקייט און ארבעט  -בעטבאזירטע אר-נייאגארא פאלס, יוטיקע און שענעקטאדי, צושטעלן פאך
ריסק' יוגנטליכע וועלכע זענען פארמישט אין די סטעיט'ס  -פלאצירונג טרענירונג פאר 'עט

פאלק פראגראם צו אויפנעמען -די-אין-געוואלדטעט צושטערונג ארבעט, און אנהויבן אן ערשטע
  און אנהאלטן אוטריטש ארבעטער.

  
ורכאויס די פאלק און אין ניו יארק, אינעם זעלבן צייט ווי די ביקס געוואלדטאט איז דראמאטיש געשטיגן ד

פארמישטע מארדן אין ניו יארק געשטיגן מיט כמעט  -, איז ביקס2020צו  2019פאנדעמיע. פון  19-קאוויד
פערצענט, צורייסנדיג פאמיליעס און קאמיוניטיס. אין רעאקציע, וועט גאווערנער האקול בויען אויף  80

צו פארברייטערן פארשידענע פלענער אריינגערעכנט   2021וועסטירונגען און שריט אין באדייטנדע אינ
פארמערן סטעיט און לאקאלע געזעץ אינפארסירער מעגליכקייטן, ארבעטן אינאיינעם מיט ניו יארק סיטי  

באזירטע ארגאניזאציעס או  -און דערנעבנדע סטעיטס, און צושטעלן נאך ריסארסן פאר קאמיוניטי
אמען וועלכע ארבעטן אפצושטעלן ביקס געוואלדטאט און פארשטערקערן פאבליק זיכערהייט פראגר

  דורכאויס די סטעיט.
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