
 
 גאווערנער קעטי האוקול   2/14/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

טעג פון   30ביליאן דאלער אין געוועטן אין לויף פון די ערשטע    2גאווערנער האוקול אנאנסירט באלד 
      מאביל ספארט געוועטונג

       
מיליאן דאלער אין טעקס איינקונפט, כמעט אינגאנצן  70ברעכנדע סוקסעס טרייבט איבער -רעקארד

 פאר עדיוקעשען צוועקן יוגנט ספארט און פראבלעם געמבלינג וועלן אויך בענעפיטן  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן די סוקסעספול אנהויב פון מאביל ספארט געוועטונג אין ניו 
טעג פון  30ביליאן דאלער אין געוועטן גענומען אין משך פון די ערשטע   2יארק סטעיט מיט באלד 
ברעכנדע סוקסעס, מער ווי סיי וועלכע אנדערע סטעיט האט סיי ווען באריכטעט,  -אפעראציע. די רעקארד 

דיג געלטער צו  מיליאן דאלער אין טעקס איינקונפט פאר ניו יארק סטעיט, צושטעלנ  70וועט שאפן איבער 
 .  ווערן אלאקירט צו פראגראמען וועלכע שטיצן בילדונג, יוגנט ספארט און נאך

    
״אין דעם פארלאפענעם מאנאט האבן מרי געזן ווי מאביל ספארט געוועטונג קען זיין אן עקאנאמישן  

ט, און נאך  מאטאר פאר ניו יארק, טרייבנדיג באדייטנדע פינאנצירונג צו אונזערע סקולס, יוגנט ספאר
״אזוי ווי די נייע אינדוסטריע טוט ווייטער אויפשטייגן, וועט ניו   האט גאווערנער האקול געזאגט.אסאך,״ 

מיטלען און אנווייזונגען אין פלאץ עס צו מאכן א סוקסעס פאר  -יארק זיכער מאכן אז מיר האבן די שטיצע
 יעדן.״ 

      

; זינט דאן זענען  2022, 8מאביל ספארט געוועטונג האט זיך אנגעהויבן אין ניו יארק סטעיט אום יאנואר  
ביליאן דאלער אין געוועט גענומען געווארן אין ניו יארק. דער סך הכל גרָאוס געימינג  1.98מער ווי 

פראצענט, האבן די   51ון מיליאן דאלער, און, מיט א שטייער ראטע פ 138איינקונפט איז געווען איבער 
מיליאן דאלער אין שטייער איינקונפט. לויט די סטעיט געזעץ, ווערט   70.6געוועטן געברענגט איבער  

געפאדערט אז שטייער איינקונפט געטריבן דורך דער מאביל ספארט געוועט אינדוסטריע זאל גיין פאר  
רט פראגראמען, ּפרָאּפערטי טעקס  עלעמענטערי און הויך שולע בילדונג, גרענטס פאר יוגנט ספא

   פארלייכטערונג און פראבלעם געמבלינג אפהאלט, באהאנדלונג און ערהוילונג סערוויסעס. 

    
פאראיאר האט גאווערנער האוקול דירעקטירט פאר׳ן ניו יארק סטעיט געימינג קאמיסיע זיך צו צוגרייטן 

יז פריער אויטאריזירט געווארן דורך דער  פאר דאס איינפירן מאביל ספארט געוועטונג, וועלכס א
לעגיסלאטור, דורך באשעפטיגן גע׳לייסענס׳טע קאמפאניס אויסצופירן די רעגולאטארישע פאדערונגען  

נויטיג אויף אנצוהויבן אפעראציעס אין ניו יארק סטעיט. די צוגאנג וועט האלטן ניו יארקער געוועטער אין 
 טעיט איינוואוינער פארן צו דערנעבנדע סטעיטס צו געוועטן.  ניו יארק, ווי איידער זען ווי די ס

    
״מיט גאווערנער האוקול   געימינג קאמיסיע עקזעקיוטיוו דירעקטאר ראבערט וויליאמס האט געזאגט,

, איז קיין שום ספק נישט אז עס איז פאראן  8שטעלנדיג אין גאנג מאביל ספארט געוועטונג אום יאנואר 
ן ָאנליין ספארט געוועט אין דעם עמפייער סטעיט, וועלכס האט יעצט געשטעלט א  שטארקע אינטערעס אי

     נאציאנאלע רעקארד פאר חודש׳ליכע שטייער איינקונפט.״
      



OASAS   ,״קאמיסיאנער טשינאזא קונינגהעם האט געזאגטOASAS  איז אנטשלאסן צו פארזיכערן
הילף פאר געמבלינג פראבלעמען האבן צוטריט צו אלע  אז יחידים און פאמיליעס וועלכע נויטיגן זיך אין 

מיטלען אין אונזער סטעיט. די איינקונפט פון דאס איינפירן מאביל ספארט  -פאראנענע שטיצע און הילפס
נויטיגע פינאנציעלע שטיצע פאר געמבלינג פראבלעם אפהאלט,  -געמבלינג וועט צושטעלן העכסט

 ״ באהאנדלונג און ערהוילונג סערוויסעס.
    

״ווען מיר האבן געברענגט מאביל ספארט   סטעיט סענאטאר דזשאסעף אדאבא דזשר. האט געזאגט,
געוועטונג אויף ניו יארק, האבן מיר געהאט די קאנפידענץ עס וועט זיין אן ערפאלג, אבער צו קענען  

ינציגן מאנאט אין  ברעכן דעם נאציאנאלן רעקארד פון סך הכל האנדלען פאר ספארט געוועטונג אין איין אי
אונזער ערשטן מאנאט, מיט הויפטזעכליך נאר זעקס ספארטבוכער איז באלוינענד און ווייזט אויף די  

הויכע פאטענציעל. ברעכן דעם רעקארד ווייזט אז ניו יארק איז גרייט געווען פאר מאביל ספארט  
נקונפט, בילדונג און עדיקשען געוועטונג און מיר שטעלט צו פאר אונזער סטעיט א נייע באדייטנדע איי

פינאנצירונג קוואל. עס קען אונז אויך געבן א צייכן אויף וואו מיר גייען פון דאנעט, בויענדיג אויף א 
בָאול אן ׳מארטש מעדנעס׳ אין אונזערע שפאקטיוון. דער  -סאלידע פונדאמענט איבערהויפט מיט׳ן סּוּפער
    געוועטונג אין ניו יארק!״צוקונפט איז גאר ליכטיג פאר מאביל ספארט 

     
ביליאן דאלער אין ספארט   1״מיט איבער  מיטגליד דזשעי. גערי פרעטלאו האט געזאגט,-אסעמבלי 

געוועטונג האנדלען אין דעם ערשטן מאנאט איז ניו יארק סטעיט אויפ׳ן ריכטיגן וועג צו ווערן דער ספארט  
ך אז דער געימינג קאמיסיע איז האט געשווינד געוועטונג קאפיטאל אין דער וועלט. עס פריידט מי

 צוגעטראטן צו מאכן דעם באשלוס איבער די אפערירער אין פלאץ צוויי וואכן פריער ווי ערווארטעט.״  
     

, האט די קאמיסיע אויטאריזירט פאר פיר פלאטפארמע צושטעלער און אפערירער  2022, 6אום יאנואר 
אנצוהויבן אפעראציעס   —ועל׳ און ׳ראש סטריט אינטערעקטיוו׳ ׳סיעזערס׳, ׳דרעפטקינגס׳, ׳פענד —

׳,  MGM׳בעט  — אפערירער אנגעהויבן אפעראציעס  3זינט דאן האבן נאך  .2022, 8עפעקטיוו יאנואר 
אלע גרויסע אפערירער אין די פאראייניגטע שטאטן זענען   ׳פוינטס בעט׳ און ׳ווין אינטערעקטיוו׳.

אפערירער    9פלאטפארמע ּפרָאוויידערס און  8די אריינגעגעבענע בידס מיט אריינגערעכנט געווען אין  
 אויסגעוועהלט.

     
בוכער צו פארזיכערן געאלאקאציע  -קאמפליי׳, א סָאפטוועיר פירמע געניצט דורך ספארט -לויט ׳דזשיאו

 187איבער מיליאן באזונדערע שפילער אקאונטס געניצט געווארן אויף  1.76פאדערונגען, זענען איבער  
מיליאן טראנסאקציעס. געאלאקאציע ווערט דורכגעפירט אויף א כסדר׳דיגע באזיס צו פארזיכערן אז  

     קליענטן געפונען זיך אינערהאלב די גרעניצן פון ניו יארק סטעיט ווען זיי מאכן זייערע געוועטונגען.
       

פראצענט פון די סטעיט  98וועלן  ,(2022, 31ביז מערץ  2022, 8)יאנואר  2022יאר -פאר פינאנץ
פראצענט פון די סטעיט שטייער וועט  1שטייער געלייגט אויף מאביל ספארט געוועט פינאנצירן בילדונג, 
פראצענט פון די סטעיט שטייער וועט   1פינאנצירן ספארט פראגראמען פאר אונטערסערווירטע יוגנט און 

אלע לייסענס אפצאל איינקונפט גייט פאר   האנדלונג.פינאנצירן געמבלינג פראבלעם בילדונג און בא
מיליאן  249עקזעקיוטיוו בודזשעט פינאנציעלע פלאן טוט פאראויסזען  2023יאר  -בילדונג. דער פינאנץ

מיליאן דאלער אין שוין איינקאסירטע לייסענס אפצאל אין  200דאלער אין איינקונפט, וועלכס נעמט אריין 
, 2024יאר -מיליאן דאלער אין פינאנץ 465, 2023יאר -ליאן דאלער אין פינאנץמי  357, 2022יאר -פינאנץ

מיליאן  518און  2026יאר  -מיליאן דאלער אין פינאנץ 509, 2025יאר -מיליאן דאלער אין פינאנץ 493
מיליאן דאלער ווערן צוגעטיילט צו   6וועט  2023יאר -אנגעהויבן פינאנץ .2027יאר -דאלער אין פינאנץ 

מיליאן דאלער וועט צוגעטיילט ווערן צו יוגנט   5ראמען וועלכע אדרעסירן געמבלינג פראבלעמען, פראג
 ספארט גרענט פראגראמען איבער׳ן סטעיט, און די איבעריגע סומע וועט צוגעטיילט ווערן צו בילדונג.  

    



מיליאן דאלער אויף  540מיליאן דאלער אויף פוטבָאל, איבער   600געוועטן האבן אריינגערעכנט איבער 
בָאול וועלן  -די ציפערן פון נעכטיגע סּוּפער מיליאן דאלער אויף האקי.  80באסקעטבאל און באלד 

יעדן פרייטאג, און  אריינגערעכנט ווערן אין די וועכנטליכע מאביל ספארט געוועטונג באריכטן, אפדעיט׳עט
 .  געפונט זיך דא

      
צו פאדערן פון אפערירער אפצוהאלטן מינדעריעריגע שפילן,  די קאמיסיע האט איינגעפירט רעגולאציעס 

צושטעלן פאר געוועטער די מעגליכקייטן צו שטעלן שפענדונג באגרעניצונגען, און צושטעלן אינפארמאציע  
ניו יארקער וועלכע    איבער די ריזיקעס פארבינדן מיט געמבלינג און סימנים פון פראבלעם געמבלינג.

עמבלינג עדיקשען, אדער וועלכע קענען עמיצן וואס מאכט דאס מיט, קענען געפונען ראנגלען זיך מיט א ג
   HOPENY-1-877-8ליין אויף - הילף דורך רופן די סטעיט׳ס אומזיסטע און קאנפידענציעלע האופ

     HOPENY (467369.)( אדער דורך טעקסט׳ען 1-877-846-7369)
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