
 
 גאווערנער קעטי האקול   2/22/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

יאריגע ארבעטסקראפט אפמאך מיט די פאליציי גוטהארציגע  - 4גאווערנער האקול אנאנסירט 
   פארבאנד פון ניו יארק סטעיט

   

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז איר אדמיניסטראציע איז אנגעקומען צו א קאנטראקט  
 Police Benevolent Associationאפמאך מיט די פאליציי גוטהארציגע פארבאנד פון ניו יארק סטעיט )

of New York State, PBANYS  און עס 2023, 31יאר אין קראפט ביז מערץ  4( פאר א טערמין פון ,
   איז באשטעטיגט געווארן דורך יּוניאן מיטגלידערשאפט.

   

"עס דערפרייט מיך אז מיר זענען אנגעקומען צו א קאנטראקט אפמאך מיט די בראווע מענער און פרויען  
"מיר זענען   האט גאווערנער האקול געזאגט.פון די ניו יארק סטעיט פאליציי גוטהארציגע פארבאנד", 

די פראפעסיאנאלן וועלכע זענען אויף די פאדערשטע ליניעס פון באשיצן ניו יארקער יעדן   דאנקבאר פאר 
טאג, און די טערמינען פון דעם אפמאך שפיגלען אפ אונזער אנערקענונג אז די זענען גאר ווירדיגע און  

   וויכטיגע דזשאבס."
  

PBANYS   ,אין פרעזידענט און פארק פאליציי סארדזשענטס דירעקטאר מעני וויַאר האט געזאגט"
מיטגלידער, דרוקט די פאליציי גוטהארציגע פארבאנד פון ניו יארק   1,200-די נאמען פון אונזערע כמעט 

  סטעיט אויס איר טיפע דאנקבארקייט פאר גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט מיטן אנקומען צו א
קאנטראקט מיט אונזערע מיטגלידער. מיר זענען זיכער אז דער אפמאך מיט גאווערנער האקול'ס 
אדמיניסטראציע איז א פאזיטיווע צייכן פאר צוקונפטיגע זאכן אזוי ווי מיר זעצן פאר צו ארבעטן צו  

עקרוטירן און  באזארגן אונזערע מיטגלידער מיט די פארגוטיגונג און אנערקענונג וואסס איז נויטיג צו ר
  פארשידנארטיגע און קוואליפיצירטע אפיצירן אין ניו יארק סטעיט."-האלטן ביי זיך די מערסט 

  

וואס דעקט פאליציי אפיצירן וועלכע דינען די אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און   ,דער קאנטראקט 
(, די  Office of Parks, Recreation and Historic Preservationהיסטארישע אפהיטונג )

(  Department of Environmental Conservationדעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג )
פראצענטיגע געהאלט העכערונג פער יאר   2רעכנט אריין א   און די סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק,

אזוי ווי אנדערע סטעיט ארבייטער מיט וועלכע אן אפמאך איז שוין   פאר יעדע יאר פון דעם אפמאך 
אין איינקלאנג  אין פארגוטיגונגגעמאכט געווארן. דער קאנטראקט רעכנט אויך אריין אנדערע ענדערונגען 

בן און פאראנטווארטליכקייטן און ענדערונגען אין דעם געמיינזאמען מיט זייערע שטעלע אויפגא
  160(. דער אפמאך האט געלייזט איבער collective bargaining agreementפארהאנדלונג אפמאך )

-קלאגעס און אנדערע לעגאלע פראצעדורן, און עס האט פארמערט געמיינזאמע ארבעטסקראפט 
נירונג און ארבייטער בענעפיט פראגראמען. די פארטייען האבן אויך  פארוואלטונג פינאנצירונג פאר טרע 
טעכנאלאגיע, קאמעראס וואס ווערן געטראגן אויפן קערפער און צייט  איינגעשטימט אויף ּפאליסיס ארום  

פלאנירונג. ענדערנוגען אין העלט אינשורענס און ָאווערטיים זענען איינגעפירט געווארן אין פאר די  
    ן די פארגאנגענהייט.איינהייט אי
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