
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/26/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

פָארס אויף אומלעגאלע גאנס,  -גאווערנער האקול ברענגט צונויף נייע אינטערסטעיט טעסק 
  NYPDאריינגערעכנט צוזאמארבעט מיט מעיאר אדאמס און 

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

מיטלען אפצושטעלן  -מערערע סטעיטס וועלן זיך טרעפן די וואך כדי מיטצוטיילן דאטע און שטיצע 
 דער פליס פון אומלעגאלע גאנס  

  

NYSP   וועט אויך צוזאמברענגען ארטיגע געזעץ אינפארסיר אגענטורן לענגאויס ניו יארק אלס טייל
  פון צוזאמארבעט

  
פָארס אויף -גאווערנער האקול האט היינט אנגעפירט דער ערשטער זיצונג פון דער אינטערסטעיט טעסק 

אויף מיטצוטיילן  סטעיט קאנסארטיום איז זיך צונויפגעקומען -אומלעגאלע גאנס. דער מולטי
אינטעליגענץ, מיטלען, טאקטיק, און סטראטעגיעס אויף צו באקעמפן גאן געוואלדטאט איבערהויפט  

געווער צווישן סטעיטס. צווישן אנדערע האט דער סטעיט פאליציי  -וואס אנבאלאנגט די האנדל פון שיס
אויך אנאליז פון דער   ארומגערעדט די לעצטע מיטלען און טעכנאלאגיעס וואס זענען פאראן, ווי

( און אנדערע  ATFגעווער און אויפרייס מאטריאל )-פעדעראלער ביורא פון אלקאהאל, טאבעקא, שיס
 דאטע קוועלער אויף צו דערווייטערן דער אונטערנעמונג.  

  
״גאן געוואלדטאט איז א פובליק געזונטהייט קריזיס געטריבן דורך א מכה פון אומלעגאלע גאנס וואס  

״מיר נעמען שריטן  האט גאווערנער האקול געזאגט.פליסן אריין אין ניו יארק פון אויסער׳ן סטעיט,״ 
אינטערסטעיט,  אויף דירעקט צו אדרעסירן דעם קריזיס, און דער צוזאמארבעט מיט אונזערע ארטיגע, 

און פעדעראלע צוזאמארבעטער וועט העלפן אפשטעלן דער אנפלייץ פון אומלעגאלע גאנס און ראטעווען  
 לעבנס.״  

  
האבן זיך  ATFפארשטייער פון די ניו יארק סטעיט פאליציי, דער ניו יארק פאליציי דעפארטמענט, און 

ון רהאוד איילענד, קאנעקטיקוט, געטראפן אינאיינעם מיט געזעץ אינפארסירונג פארשטייער פ
ווערמאנט, אהייאו, מעסעטשוסעטס, פענסילוואניע, ניו דזשערזי, און ניו העמפשער פאר דריי שעה 

געווער אויספארשונגען, פאליציי באוואכונג  -ארומצורעדן א ריי נושאים ארום דער טעמע פון שיס
ך ארומגערעדט וועגן צו פארבעסערן גאן  סטראטעגיעס און בעסטע פראקטיצירונגען. די גרופע האט אוי

דאטע מיטטיילונג איבער ארטיגע, סטעיט און פעדעראלע גרעניצן און עקספלארירט די צווישנשיידן פון 
 פעדעראלע און סטעיט געזעצן וועלכע זענען פארבינדן מיט ׳גאוסט גאנס׳.  

  
- וועט פלאנירן אן אינטרא NYSPאון   די גרופע וועט האבן א נאכפאלגנדע זיצונג אין די קומענדע וואכן, 

טעיט קאנסארטיום מיטצוטיילן אינפארמאציע מיט ארטיגע געזעץ אינפארסיר אגענטורן לענגאויס דעם  ס
 סטעיט.  

  



געווער וועלכע זענען גרינג צו באקומען טרייבן א גרויסער טייל פון ניו יארק׳ס לעצטנסדיגע אנפלייץ -שיס
אויפשטייגן פון ׳גאוסט גאנס׳, מיט דער מערהייט פון די וואפנס געליפערט פון גאן געוואלדטאט און דאס 

- אריין אין און לענגאויס דעם סטעיט פון אנדערע ערטער פון דעם לאנד. צו נעמען א גענצליך
סטעיט ָאוו דע סטעיט דער   2022ארומנעמענדע צוגאנג, האט גאווערנער האקול אנאנסירט אין איר 

ווישונג קאנסארטיום וועלכס ארבעט אין שותפות מיט געזעץ אינפארסיר דער- אינטערסטעיט גאן
אגענטורן פון שכינות׳דיגע סטעיטס און ניו יארק סיטי. עס איז דער לעצטער געמיינזאמער באמיאונג צו  

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

 זיכערהייט. 
  

״היינט האבן מיר צוזאמגעברענגט די גרעסטע און בעסטע טאלאנטן פון געזעץ אינפארסירונג וואס דער  
עט וואס  מזרח ראיאן פארמאגט, און גראדע שפיר איך זיך אויפגעמונטערט דורך דער צוזאמארב-צפון

״אז די ערפארענע   האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין.מיר האבן צוגעזען,״ 
מומחים פירן די סטראטעגיע אויף וויאזוי אפצושטעלן די האנדלעריי פון אומלעגאל גאנס, קען איך זאגן  

אנק דער גאווערנער פאר איר  מיט זיכערקייט אז מיר זענען אויפ׳ן וועג צו א מער זיכערע ניו יארק. איך ד 
פָארס אויף אומלעגאלע וואפנס. די אינטערווענץ און  -פירערשאפט אין שאפן דעם אינטערסטעיט טעסק

אינטעליגענץ ארבעט וואס איר האט באקרעפטיגט דורך דער קאנסארטיום וועט ראטעווען ניו יארקער  
 לעבנס.״  

  
אבן מיר געזעהן א באאומרואיגנדע אויפגאנג אין גאן  ״אין פארלויף פון די לעצטע דריי וואכן אליין ה

האט  רייסנדע טראגעדיע אין אונזער שטאט,״  - געוואלדטאט, און עס האט אנגעברענגט צופיל הארץ
״מיר וועלן איבערקערן אונזער ווייטאג אויף א צוועק און   געזאגט ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס. 

. מיר ווייסן אז ניו יארק סיטי איז ווייט נישט דער איינציגסטער וואס  זיך פאראייניגן אויף צו טון למעשה
האנדלט מיט דעם קריזיס, און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול און אלע אונזערע  

 צוזאמארבעטער.״  
  

עקזעקיוטיוו בודזשעט רעכנט אריין וויכטיגע אינוועסטירונגען   2023יאר -גאווערנער האקול׳ס פינאנץ
פאר סטעיט פאליציי שטאב פארוואלטונג וואס וועט פארמערן זייער אנאליטישע פעאיגקייטן, זיי 

גאן האנדלעריי און פארברעכנס  - ערמעגליכן צו העלפן ארטיגע דעפארטמענטס אין גרונטליכע אנטי
 ען אנטהאלטן:  אויספארשונגען. אינוועסטירונג

  דאלער העכערונג פאר גאן דערווישונג מאנשאפט 215,000 •

  דאלער פאר סָאושעל מידיע אנאליסטן 527,000 •

  מיליאן דאלער פאר טרופ קאמפיוטער פארברעכנס 1.4 •

טרוּפערס פון יעדע   300מיליאן דאלער פאר רעקרוטירן צוויי אקאדעמישע קלאסן פון  6 •
  באזונדער

ר פאר געצייג / סָאפטוועיר / ספעציעלע ַאנבָאורד׳ען פאר קאמפיוטער מיליאן דאלע 3.9 •
 פארברעכנס איינהייט -סייבער /

  
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אין דער פארברעך אנאליז צענטער פון דעם דעפארטמענט פון  13א 

עך געווער און קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס וועט ארייננעמען דאס איינקויפן געאייגנטע פארבר
באליסטישע דערווישונג אויסריכטונגען פאר יעדן צענטער. אויסריכטונגען וועלן אויך געניצט ווערן דורך  

די סטעיט פאליציי פאר אויספארשן גאן שיסערייען און גאן האנדלעריי, איבערהויפט אין דעם פינגער  
קט אריינקומענדע טראנספארטן פון לעיקס ראיאן און אין מערב ניו יארק, וואו דער אגענטור באמער

 פענסילוואניע און אהייאו.  
  



פון קאליאנא עס. טאמאס אלס   אויסגעמאלדן דער באשטימונגגאווערנער קעטי האקול האט אויך היינט 
אלס טייל פון דער   דירעקטאר פון דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר גאן געוואלדטאט אפהאלט.

וצירן גאן שיסערייען לענגאויס ניו יארק סטעיט, וועט דער  גאווערנער׳ס שריטן אויף צו פארמיידן און רעד
OGVP  אידענטיפיצירן און צוזאמברענגען הויפט צוזאמארבעטער אין דער קאמיוניטי און געזעץ

אינפארסירונג צו אידענטיפיצירן שריטן וואס קענען גענומען ווערן איינצוצוימען גאן געוואלדטאטן אין ניו  
פלאצירט אינערהאלב דער העלט דעפארטמענט׳ס צענטער פאר קאמיוניטי  ,OGVPדער  יארק סטעיט. 

געזונטהייט, וועט צוזאמארבעטן מיט דער דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס און אנדערע סטעיט  
מיטלען פאר עקזיסטירנדע און אויפקומענדע  -אגענטורן צו קאארדינירן באמיאונגען און צושטעלן שטיצע

 סּפַאטס.  -לדטאט הַאטגאן געווא
  

רן די גאן  צו ווייטער אדרעסי לעגיסלאציעאין אקטאבער האט גאווערנער האקול אונטערגעשריבן 
פארטיגע פרעימס אדער רעסיווערס דורך סיי -געוואלדטאט עפידעמיע דורך פארבאטן דאס באזיצן נישט

פאבריצירער אדער וואפן הענדלער; פארבאטן דאס פארקויפן  -וועמען אויסער א גע׳לייסענס׳טע גאן
רירן די וואפן אין זייער ׳גאוסט גאנס׳ און פארלאנגט פון גאן פאבריצירער און וואפן הענדלער צו רעגיסט

באזיץ, און; צולייגן וואפן אויסגעשטעלט אויסצוקוקן ווי שפילצייג צו דער באדייט פון א 'פארשטעלטע  
 רעוואלווער'.  

  
 ### 
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