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  סערוויסעס פינאנציעלע פון דעפארטמענט פארשטערקערן צו אקציעס אנאנסירט האוקול גאווערנער
   רוסלאנד קעגן סאנקציעס פון אינפארסירונג

   
     מאסנאמען רעכענען אריין פארשנעלערטע פארשאפונג פון בלָאקטשעין אנאליז מיטלען 

   
   

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אקציעס צו פארשטערקערן דער דעפארטמענט פון  
פינאנציעלע סערוויסעס אינפארסירונג פון סאנקציעס קעגן רוסלאנד, אריינגערעכנט פארשנעלערטע 

פארשאפונג פון נאך בלָאקטשעין אנאליזירונג טעכנאלאגיע. די מיטלען וועלן אונטערהייבן די  
- DFSטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס פעאיגקייט צו דערווישן אויסגעשטעלטקייט צווישן דעפאר

געלט ביזנעסער צו רוסישע בירגער, באנקס און אנדערע קערפערשאפטן  -ע׳לייסענס׳טע ווירטועלעג
׳ס ארבעט צו  DFSאלס טייל פון   וועלכע זענען סאנקציאנירט געווארן דורך די ביידען אדמיניסטראציע.

געטריבענע רעגולאטאר פון דער גלאבאלער פינאנציעלע סערוויסעס סעקטאר, -ווערן א פירנדע, דאטע
טוט דער דעפארטמענט אפשאצן א צאל טעכנאלאגיע מיטלען און סערוויס ּפרָאוויידערס צו שטערקער  

וויכטיגע  -איז א קריטישמאכן יעצטיגע סופערווייזער פעאיגקייטן. פארשנעלערן דער פארשאפונג פראצעס 
אפוואשן און באנק -געלט-טריט צו פארשטערקערן דער דעפארטמענט׳ס פעאיגקייט צו אינפארסירן אנטי

       געהיימניסקייט געזעצן אין די באלדיגע צוקונפט און נאך ווייטער.
     
אין אוקראינא מיט  ווי מיליאנען איבער דער גארער וועלט, קוקן זיך ניו יארקער צו צו די אומשטענדן ״

האט גאווערנער האוקול  שרעק און אויפרעגעניש, און אין אפרוף דערצו נעמען מיר ווייטערדיגע שריטן,״ 
״מיר שטייען צו דער זייט פון די מענטשן פון אוקראינא און מיר זעצן פאר ווייטער צו טון אונזער   געזאגט.

ן אפרוף צו זייער אומ׳בארעכטיגטע אנגרייף. ניו  עס סאנקציעס קעגן רוסלאנד אי-חלק צו אינפארסירן יו
ארט פון דער לאנד׳ס גרעסטע אוקראינישע באפעלקערונג און מיר  -יארק שטאלצירט זיך צו זיין דער וואוין

וועלן ניצן אונזערע טעכנאלאגישע אייגנשאפטן צו באשיצן אונזערע מענטשן און ווייזן פאר רוסלאנד אז 
 טליך.״  מיר האלטן זיי פאראנטוואר 

     
״מיר ווייסן אז  סופעראינטענדענט פון פינאנציעלע סערוויסעס עדריענע עי. העריס האט געזאגט, 

בייזוויליגע פארשוינען וועלן פרובירן זיך ארויסצודרייען פון סאנקציעס דורך די טראנסמיסיע פון ווירטועלע  
ייט נאכצושפירן טראנסאקציעס און וויכטיג אז מיר האבן די פעאיגק-געלטער, און דערפאר איז הויפט

אויסגעשטעלטקייט בשעת מעשה. מיר זעצן פאר ווייטער צו קאארדינירן פון די נאענט מיט פעדעראלע  
און אנדערע סטעיט און קאמוניקירן מיט אונזערע רעגולירטע קערפערשאפטן צו פארזיכערן אז דער  

סגעניצט אין דעם קאמף צו באשיצן  פולער מאכט פון אונזער רעגולאטארישע רעזשים ווערט אוי
      אוקראינא.״

     
 באשיצט געלטער ווירטועלע פאר ּפרָאוויידערס סערוויס און טעכנאלאגיעס געשאפענע-ספעציעל אויסניצן

 טעראריסט וואשן,-געלט אריינגערעכנט אקטיוויטעטן, אומערלויבטע פון  סיסטעם פינאנציעלע די
      טיוויטעט.אק רענסאמוועיר און פינאנצירונג



     
עקטירט פאר אלע ניו יארק  וועלכס דיר עקזעקיוטיוו באפעל גאווערנער האוקול׳ס נאך קומט אקציע די

סטעיט אגענטורן און אויטאריטעטן איבערצוקוקן און דיוועסטירן פובליק געלטער פון רוסלאנד נאך 
רוסלאנד׳ס אומבארעכטיגטע און אומפראוואצירטע אנגרייף אויף אוקראינא. די גאווערנער האט אויך  

ע צו שטיצן פליטים פון דעם קריזיס און  צוגעזאגט צו ארבעטן אינאיינעם מיט דער ביידען אדמיניסטראצי
זיי אויפנעמען צו דעם סטעיט, און האט פארדאמט די רוסישע אקטן פון אומבארעכטיגטע געוואלדטאטן 

    קעגן דעם אוקראינישן פאלק.
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