
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/23/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

פָארס אויף אומלעגאלע גאנס,  -גאווערנער האקול אנאנסירט נייע אינטערסטעיט טעסק 
    , וועט זיך צונויפקומען די וואךNYPDאריינגערעכנט צוזאמענארבעט מיט מעיאר אדאמס און 

    
געזעץ אינפארסירונג פארשטייער פון ניין   50, און איבער NYPD, ATFניו יארק סטעיט פאליציי, 

מיטלען אפצושטעלן די  -זרח סטעיטס וועלן זיך טרעפן דעם וואך מיטצוטיילן דאטע און הילפס מ-צפון
    פליס פון אומלעגאלע גאנס

    
סטעיט ָאוו דע סטעיט האט גאווערנער האקול אויסגעמאלדן פלענער צו שאפן דעם   2022אין איר 

פָארס אויף אומלעגאלע גאנס און ארבעטן מיט מעיאר אדאמס און ליוטענאנט  -אינטערסטעיט טעסק
   גאווערנער בענדזשאמין אויף פובליק זיכערהייט

    
אלדן אז דער ערשטע זיצונג פון דער נייער אינטערסטעיט  גאווערנער קעטי האקול האט היינט אויסגעמ

פָארס אויף אומלעגאלע גאנס, אריינגערעכנט דאס צוזאמענארבעטן מיט מעיאר עריק אדאמס און  -טעסק
פָארס אויף אומלעגאלע גאנס  -, וועט פארקומען אום מיטוואך. דער אינטערסטעיט טעסקNYPDדער 

מזרח סטעיטס זיך צו נעמען צו דער  -רונג באאמטע פון ניין צפוןוועט צונויפברענגען געזעץ אינפארסי
דרינגענדער נושא פון אומלעגאלע גאנס, וועלכע ביישטייערן צו געוואלדטאט און פארברעכנס אין ניו יארק  

איינצלהייטן פאר מידיע פאראינטערעסירט אין דעקן דעם צוזאמקונפט וועט   און לענגאויס דעם ראיאן.
   נאכקומען.

    
״מיר האבן א מאראלישע פליכט צו טון אלץ וואס מעגליך צו באקעמפען דער מכה פון אומלעגאלע גאנס  

״צופיל לעבנס זענען פארלוירן געגאנגען צוליב   האט גאווערנער האקול געזאגט.אויף אונזערע גאסן,״  
סן. דורך צונויפברענגען געווער וואס וואלטן קיינמאל נישט געזאלט זיין אויף אונזערע גא-אומלעגאל שיס

געזעץ אינפארסירונג באאמטע פון לענגאויס דעם ראיאן קענען מיר מיטטיילן אינטעליגענץ און 
   סטראטעגיעס וואס שטעלן אפ דער פליס פון אומלעגאלע געווער און האלטן ניו יארקער אפגעהיטן.״

  
עמען גאנס פון אונזערע גאסן איז  ״אראפנליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין האט געזאגט, 

דער וויכטיגסטער מאראלישע התחייבות פון אונזער צייט. גאווערנער קעטי האקול און איך נעמען 
ערנסטע שריטן צו ברענגען א סוף צו גאן שיסערייען און אונזער סטעיט, אנגעהויבן מיט אפשטעלן די  

יּפליין. צו אדרעסירן דער פובליק געזונטהייט קריזיס  פליס פון גאנס קיין ניו יארק דורך דער אייזענער ּפי
וואס איז דער גאן געוואלדטאט עפידעמיע וועט נעמען די סאמע גרעסטע צוזאמענארבעט צווישן דער  

סטעיט, אונזערע לאקאליטעטן, דער פעדעראלער רעגירונג, און אונזער קאמיוניטי גרופעס. די גאווערנער 
בעטן אין נאענטע קאארדינאציע מיט אלע פארטייען צו ברענגען א זיכערע און  און איך שטייען גרייט צו אר

   געשווינדע ענדע צו די געוואלדטאט און שרעק וואס פלאגן ניו יארקער און זייערע פאמיליעס.״
    

פָארס אויף אומלעגאלע גאנס, ערשט אויסגעמאלדן אין לויף פון גאווערנער  -דער אינטערסטעיט טעסק 
׳סטן ביי דער ניו יארק  26סטעיט ָאוו דע סטעיט רעדע, וועט זיך צונויפקומען אום יאנואר   2022האקול׳ס 

עס איז דער לעצטער געמיינזאמע באמיאונג   ( אין איסט גרינבוש.NYSICסטעיט אינטעליגענץ צענטער )



אווערנער האקול,  צו ברענגען א פאראייניגטע צוגאנג פון סטעיט און שטאט פירער, אריינגערעכנט ג
ליוטענאנט גאווערנער בענדזשאמין און מעיאר אדאמס, צו דער קריטיש וויכטיגער נושא פון פובליק 

די אגענדע וועט ארייננעמען דאס אויפשטעלן די אינפארמאציע מיטטיילונג גרופע אן   זיכערהייט.
  מיטלען, דערווישונג אינטעליגענץ,  מיטצוטיילן מעטאדן  אויך ווי צענטערס, פארברעכנס אנאליז 

 מיט  צוזאמענארבעטן צייט זעלבער דער אין  און יוריסדיקציעס איבער טאקטיקן  און סטראטעגיעס 
    ראיאן.  יעדע  אין אגענטורן אינפארסיר געזעץ און  פראקורירער

    
(, דער  NYPDפארשטייער פון דער ניו יארק סטעיט פאליציי, ניו יארק סיטי פאליציי דעפארטמענט )

( און געזעץ אינפארסיר אגענטורן פון ניו ATFגעווער ) -פעדעראלער ביורא פון אלקאהאל טאבעק און שיס
יארק, רהאוד איילענד, קאנעקטיקוט, ווערמאנט, אוהייאו, מעסעטשוסיטס, פענסילוואניע, ניו דזשערזי און 

טרעפונג צו קאארדינירן באלדיגע  פָארס -ניו העמפשער, וועלן זיך צונויפקומען ביי דער ערשטער טעסק 
שריטן וואס וועלן העלפן אפשטעלן דער פליס פון אומלעגאלע גאנס און אפהאלטן ווייטערדיגע גאן  

     געוואלדטאט. 
    

עקזעקיוטיוו בודזשעט אינוועסטירט אין פובליק זיכערהייט און  2023יאר -גאווערנער האקול׳ס פינאנץ
דערשלאגנדע תוצאות פון גאן שיסערייען. גאווערנער האקול האט  באמיאונגען איינצוצוימען די

מיליאן דאלער אין פינאנצירונג פאר דער ניו יארק סטעיט פאליציי אויפצונעמען נייע   9פארגעשלאגן באלד 
רעקרוטן, גאן פארברעכנס דערווישונג אנאליסטן, סָאושעל מידיע אנאליסטן און קאמפיוטער פארברעך  

מיליאן דאלער צו אינוועסטירן אין געצייג און   4נער האקול האט אויך צוגעזאגט באלד מומחים. גאווער
    סָאפטוועיר פאר א קאמפיוטער און סייּבער פארברעכנס איינהייט אינערהאלב דער סטעיט פאליציי.

    
ורזאכט דאטע האט שוין פון פריער געוויזן די וועגן אין וועלכע אינטערסטעיט גאן טראפיקינג פארא

כאאטישקייט און אומארדענונג אין ניו יארק. לויט דער ניו יארק סטעיט פאליציי׳ס פארברעכערישע גאן  
אומלעגאלע גאנס אפגענומען געווארן פאראיאר.   1,074קליערינגהאוס, זענען א סך הכל פון 

נען דערווישט אומלעגאלע גאנס זע  4,473ווייזן א סך הכל פון  NYPDאויבנאויפיגע סטאטיסטיקס פון 
סטעיט קוועלער, מיט די מערהייט דערפון קומען פון די דרום סטעיטס ווי -געווארן פון אויסער׳ן

     דזשארדזשע, סאוט קעראליינע און פלארידע.
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