
 
 גאווערנער קעטי האקול  3/9/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאסן קירוב איינגעשטעלטע טרענירט צו ארבען אין   SNUGגאווערנער האקול אנאנסירט נייע 
  קאמיוניטיס זיך צו אפגעבן מיט רעוואלווער פארברעכן עפידעמיע

  
SNUG   :גאסן קירוב פראגראם זיך צו קאנצעטרירן אויפן ארבעטן צוזאמען מיט קאמיוניטי

פארמיטלען אין קאנפליקטן, מדריך זיין יונגווארג, צושטעלן קאונסעלינג, ארבעטן מיט לאקאלע 
  שותפים

  
 איינגעשטעלטע וועלן ארבעטן אין באפעלאו, העמפסטעד, מאונט ווערנאן, ניובורג, ּפּוקיּפסי, 29

 ראטשעסטער, סירעקיוס, טרָאי און יאנקערס  
  
מיליאן דאלארדיגע סטעיט אינוועסטירונג אין   8.2נייע אויפגענומענע ארבייטער ערמעגליכט דורך 

  גאסן קירוב און פארברעכן אפשטעלונג פראגראמען איבערן סטעיט
  

סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער האלט אפ די שעפערישע און נייע טרענירונג צום ערשטן מאל; 
CityScape שטעלט צו אייגנארטיגע וועג פון אויפשפילן מצבים און פראקטישע איבונגען  

  
מיליאן דאלאר צו אויפהאלטן און  24.9גאווערנער האקול'ס גרייטקייט בודזשעט אינוועסטירט 

באזירטע רעוואלווער פארברעכן אונטערנעמונגען און צו פארברייטערן די  -וואקסן קאמיוניטי
  נעטווארק צו יוטיקע, סקענעקטעדי און ניאגארא פָאלס SNUGסטעיט'ס 

  
גאסן קירוב   SNUGיינט אנאנסירט אז די נייעסטע ארבייטער פון די גאווערנער קעטי האקול האט ה

(SNUG Street Outreach  ,פראגראם וועלן ארויסגעשיקט ווערן צו ארבעטן אין פלעצער אין אלבאני )
באפעלאו, העמפסטעד, מאונט ווערנאן, ניובורג, ּפּוקיּפסי, ראטשעסטער, סירעקיוס, טרָאי און יאנקערס.  

ול האט זיך געטראפן מיט די נייע איינגעשטעלטע, און זי האט אויפגעטרעטן מיט עטליכע  גאווערנער האק
  ווערטער פונדערווייטנס ביי די מאנשאפט טרענירונג פריער היינט.

  

"מיר נוצן יעדע רעסארס וואס שטייט צום האנט צו ראטעווען לעבנס און אפשטעלן די רעוואלווער  
האט גאווערנער האקול  פארברעכן וואס פלאגט צופיל קאמיוניטיס ארום אונזער סטעיט", 

גאסן קירוב פראגראם וועלן פארברעכן אפשטעלער ארויסגעשיקט ווערן אין   SNUG "דורך די  געזאגט.
יטיס צו פארמיטלען אין קאנפליקטן, מדריך זיין יונגווארג און ארבעטן מיט לאקאלע שותפים צו קאמיונ

מאכן אונזערע גאסן זיכערער. מיר וועלן פארזעצן צו אונטערנעמען אנטשלאסענע שריט און נוצן  
  זיכערט." שעפערישע לייזונגען צו ברענגען אן ענדע צו רעוואלווער פארברעכן און האלטן ניו יארקער פאר

  
א טייל פון גאווערנער האקול'ס אלגעמיינע ברייטע פלאן זיך אפצוגעבן מיט די   –דער פראגראם 

רעוואלווער פארברעכן קריזיס, איז קאנצעטרירט אויף די צוזאמענארבעט מיט קאמיוניטיס,  
ע צו  אריינרעכענדיג פארמיטלען אין קאנפליקטן, מדריך זיין יונגווארג און צושטעלן קאונסעלינג און שטיצ

אדרעסירן טראומע פון זיין אויסגשטעלט פאר לאנגע טערמינען צו רעוואלווער פארברעכן. די גרופע פון  



גאסן קירוב ארבייטער, שפיטאל רעסּפאנדערס, סָאושעל ווארקערס און קעיס מענעדזשערס זענען די  29
זשענסי פארוואלטונג  ערשטע זיך צו טרענירן ביי די איינהייט פון היימלאנד זיכערהייט און עמערד

( סטעיט גרייטקייט  Division of Homeland Security and Emergency Servicesסערוויסעס'ס )
פיסיגע מאגאזין וואס איז די היים פון  -סקוועיר-45,000טרענירונג צענטער אין אריסקעני אין א 

CityScape סקול, א באנק, , א פולקאם אויפגעבויטע סיטי בלאק מיט רעגירונג געביידעס, א
   אויסקוקנדע סטרוקטורן.-אּפארטמענטס און אנדערע עכט

   
מאנשאפטן, איז עס  SWATכאטש די הערליכע לאקאציע דינט געווענטליך אלץ א טרענירונג באזע פאר 

פונדאסניי אויסגעמשל'ט געווארן דעם וואך אלץ א נייע סארט כלי צו העלפן באקעמפן פארברעכן. דא  
אנשאפטן זיך איבן דורכן אויסשפילן מצבים, פראקטישע איבונגען און זיך אפרופן צו  מ SNUGקענען 

אויסקוקנדע ענווייראמענט אנשטאט אין א קלאסצימער, -פארברעכן אין סיטי געסער אין א עכט
ברענגענדיג אן אייגנארטיגן און נייען צוגאנג צו העלפן לייזן די קריטישע אנגעלעגנהייט פון רעוואלווער  

  ארברעכן.פ
   

איינהייט פון קרימינאלע יוסטיץ סטעיט גאסן קירוב פראגראם, אנגעפירט דורך די  SNUGדער 
(, באהאנדלט רעוואלווער פארברעכן ווי  Division of Criminal Justice Services, DCJSסערוויסעס )

דורכן טרעפן די מקור, אפשטעלן די פארשפרייטונג און עס   א פובליק געזונטהייט אנגעלעגנהייט
באהאנדלען דורכן ארבעטן צוזאמען מיט יחידים און קאמיוניטיס צו טוישן קאמיוניטי נארמעס אין 

יטאל רעסּפאנדערס ווערן געזעהן אלץ באציאונג צו פארברעכן. גאסן קירוב ארבייטער און שפ 
פארלעסליכע שליחים, אזוי ווי פילע פון זיי זענען געווען פארמישט מיט די קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם און  

 Office ofזיי וואוינען אין די קאמיוניטיס וואו זיי ארבעטן. די סטעיט אפיס פון געליטענע סערוויסעס )
Victim Services, OVSו פינאנצירונג פאר סָאושעל ווארקערס און קעיס מענעדזשערס ביי ( שטעלט צ

  לאקאציע. SNUGיעדע 
  

אויף אן אנדערן   SNUG, שטעלט אוועק DCJSברייטע טרענירונג, לאקאציע באזוכן און שטיצע פון 
  באזירטע פארברעכן אפשטעלונג פראגראמען. נייע אייינגעשטעלטע מוזן-פאזיציע פון אנדערע קאמיוניטי

שעה פון פארוואלטונג טרענירונג. אין   32 —שעה פון טרענירונג און נייע סּוּפערווייזארס  40פארענדיגן 
שעה פון פראפעסיאנאלע אנטוויקלונג טרענירונג יערליך.   24צוגאב מוזן אלע איינגעשטעלטע פארענדיגן  

אן אייניגע אופן אין אלע   די טרענירונג און שטיצע העלפן זיכער מאכן אז דער פראגראם אפערירט אויף
12 SNUG  טראץ   –די צוויי אנדערע זייענדיג פלאצירט אין די בראנקס און אין ווייענדענטש  –לאקאציעס

 באזירטע ארגאניזאציעס. -דאס ווערן אנגעפירט דורך אנדערע קאמיוניטי
  SNUGארבעטן ביי  איינגעשטעלטע יעצט  138אריינרעכענענדיג די ארבייטער טרענירט דעם וואך, וועלן 

איינגעשטעלטע ביי אלע   SNUGפראגראמען געשטיצט דורך די סטעיט. רעקרוטירונג און אויפנעמען נייע  
לאקאציעס און ביי ניו יארק סיטי פארברעכן אפשטעלונג פראגראמען גייט ווייטער אן, ווערנדיג   12

אנאנסירט דורך גאווערנער האקול   מיליאן דאלארדיגע סטעיט אינוועסטירונג 8.2ערמעגליכט דורך א  
 דעם פארגאנגענעם הערבסט. 

  
פארגעשלאגענע בודזשעט טריפלט די רעסארסן קעגן  2023גאווערנער האקול'ס פיסקאלע יאר 

עדי און  נעטווארק צו יוטיקע, סקענעקט SNUGרעוואלווער פארברעכן, פארברייטערנדיג די סטעיט'ס  
-מיליאן דאלאר צו אנהאלטן און מאכן וואקסן קאמיוניטי 24.9ניאגארא פָאלס, און עס אינוועסטירט 

אזירטע רעוואלווער פארברעכן אונטערנעמונגען וועלכע רעדוצירן שיסערייען און ראטעווען לעבנס ב
  דורך:

  

  טראומע צענטערן 22פינאנצירונג פאר קאמיוניטי פארברעכן ספעציאליסטן ביי די סטעיט'ס  •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-has-provided-30-million-grants-fight-gun-violence-over-last&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ixtSCV%2Bs%2FniSlIWp%2Fsb5NqPVR1zqouVNUoVaz1QcSak%3D&reserved=0


קאמיוניטיס מיטן צולייגן ניאגארא פָאלס, סקענעקטעדי  15צו   12פון  SNUGפארברייטערונג פון   •

  און יוטיקע

ארויסקומען מיט א פראבע אונטערנעמונג צו פארמערן באטייליגונג אין פראגראמען דורכן העלפן   •

  נאכקומען די פשוט'ע באדערפענישן פון אויסגעשטעלטע יונגע מענטשן

פלאצירונג טרענירונג פאר יונגווארג  -גרייטקייט און ארבעט'ס-באזירטע דזשאב-צושטעלן סקיל •

  SNUGוועלכע נעמען אנטייל אין 

איינגעשטעלטע דורכן עפענען א פראגראם    SNUG'ס ברייטע טרענירונג פון  DCJSאויפבויען די  •

צו רעקרוטירן און אויפהאלטן קירוב ארבייטער צו איבערקומען א   –די ערשטע אין דעם לאנד  –

  באזירטע פארברעכן פארמיידונג באמיאונגען-הויפט שטרויכללונג ביים פארברייטערן קאמיוניטי

  
"די  איינהייט פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס קאמישאנער רָאוזאנא רָאסַאדָאו האט געזאגט, 

קאנסעקווענצן פון רעוואלווער פארברעכן זענען גאר שווער. מיר האבן צוגעזעהן א באזארגנדע וואוקס אין  
זן נוצן יעדע רעסארס רעוואלווער פארברעכן איבערן לאנד זינט די אנהויב פון די פאנדעמיע, און מיר מו

וואס שטייט צום האנט צום ברענגען אן ענדע צו די פובליק געזונטהייט קריזיס. מיר באדאנקען גאווערנער  
גאסן קירוב מאנשאפטן און אנדערע רעוואלווער   SNUGהאקול פארן פארמערן געלטער צו פארברייטערן  

פארברעכן פארמיידונג באמיאונגען. די מאנשפאטן שפילן א קריטישע ראלע אינעם באקעמפן רעוואלווער  
פארברעכן דורכן נוצן פארלעסליכע שליחים צו רעדן מיט די וועלכע זענען די מערסטע וואקלדיג און שטיצן  

  אר אונזער יונגווארג." בעסערע אלטערנאטיווע אפציעס פ
  

ניו יארק סטעיט איינהייט פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמישאנער  
"רעוואלווער פארברעכן האט צושטערט פאמיליעס און קאמיוניטיס איבערן  דזשעקי ברעי האט געזאגט, 

פלאסטערן מיר אויס דעם וועג אויף   לאנד, און כאטש ניו יארק איז נישט געווען קיין אויסנאם דערפון,
פאראויס צו א זיכערערע צוקונפט. אונטער די פירערשאפט פון גאווערנער האקול, האט ניו יארק  

באזירטע צוגאנג וואס ברענגט צוזאם געזעץ אינפארסירונג סטראטעגיעס -אנגענומען א ברייטע, ציפערן
ם איז איינס פון די מערסט קריטישע פראגרא SNUGבאזירטע לייזונגען. דער -מיט קאמיוניטי

באשטאנדטיילן פון דעם אונטערנעמונג, און מיר זענען שטאלץ צו אפהאלטן די טרענירונג ביי אונזער  
  קלאסיגע סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער." -ערשט

  
אלווער  "רעוודירעקאטארין פון די אפיס פון געליטענע סערוויסעס, עליזאבעט קראנין, האט געזאגט, 

פארברעכן שעדיגט נישט נאר די וועלכע ווערן געציהלט. עס טראומאטיזירט געליטענע'ס באליבטע און 
איז איבערגעגעבן צו העלפן די מענטשן דורכן זיי גיבן די שטיצע וואס זיי   OVSגאנצע קאמיוניטיס. די  

דאנקען גאווערנער האקול  דארפן צו קענען לעבן זיכערער, געזונטערע און פרייליכערע לעבנס. מיר בא
פאר איר שטאנדהאפטיגע איבערגעגעבנקייט צו שטיצן גאסן קירוב פראגראמען און צו פארמיידן  

  רעוואלווער פארברעכן ארום די סטעיט." 
  

  איבער די איינהייט פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס
שטעלט צו קריטישע שטיצע פאר אלע טיילן פון די   איינהייט פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעסדי 

טרענירן געזעץ   –אבער נישט נאר  –ינאלע יוסטיץ סיסטעם, אריינרעכענענדיג סטעיט'ס קרימ
אינפארסירונג און אנדערע קרימינאלע יוסטיץ פראפעסיאנאלן; אויפזעהען א געזעץ אינפארסירונג 

אקרעדיטעישען פראגראם; פארזיכערן אז אלקאהאל אטעמען טעסטס און שנעלקייט אינפארסירונג  
יכטיג גענוצט; פארוואלטן קרימינאלע יוסטיץ גרענט פינאנצירונג; אנאליזירן עקוויּפמענט ווערן ר

פארברעכן און פראגראמען ציפערן איבערן סטעיט; צושטעלן פארשונג שטיצע; אויפזעהן קאונטי  
ּפראובעישען דעּפארטמענטס און אלטערנאטיוון צו טורמע פראגראמען; און קאארדינירן יונגווארג יוסטיץ  

  .Twitterאון  Facebookאויף  DCJSפַאלָאוט די  ּפאליסי.
  

  איבער די סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M1qD1CpzL77ixwt4UFBeEdbwO6dLR5MtJgfv5Nq4L%2FE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDCJS%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bNUL7eVz4Kg1PmEhxcn96itUDVmz%2B2AcJEnGtRjRW40%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnysdcjs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XTyELVYupacNrZcgDtRvGOyRsiZEGEuw0w7yYnxvNGc%3D&reserved=0


 -ניו יארק סטעיט איז די היים פאר איינע פון די הויפט ערשטע הילף טרענירונג איינריכטונגען אין די לאנד 
( אין  State Preparedness Training Center, SPTCדי סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער )

ן רעאליסטישע  צו א ברייטע סעריע פו  SPTCאקער לאנד, שטעלט די  1,100אריסקעני. פלאצירט אויף  
 ,Swift Water and Flood Trainingטרענירונג זאלן, א געשווינדע וואסער און פארפלייצונג טרענירונג )

SWFT סקוועיר פיסיגע  45,000( זאל, אCityScape   קאמפלעקס און א שטאטישע זוכעריי און רעטונג
(Urban Search and Rescue, USARסימולאטאר. פון קלאסצימער שיעור )  ים און דיסקוסיעס ביז

פאר   SPTCאפפערט די   —סקיל אנטוויקלונג ליניעס פאר טרענירונג אין שווערע, רעאלישע אומשטענדן 
סטעיט, לאקאלע און פעדעראלע אגענטורן א ברייטע רייע פון געלעגנהייטן פאר דינאמישע 

  עמערדזשענסי ערשטע הילף טרענירונג.
  

  ד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעסאיבער די אפטיילונג פון היימלאנ
שטעלט צו פירערשאפט, אנפירונג   איינהייט פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס די

און שטיצע פאר אונטערנעמונגען צו פארמיידן, באשיצן פון, זיך גרייטן פאר, רעאגירן צו און זיך ערהוילן  
פון טעראריזם, נאטורליכע קאטאסטראפעס, דראונגען, פייערן און אנדערע נויטפעלער. פאר מער  

, אדער באזוכט  @ אויף טוויטערNYSDHSES , פַאלָאוטפעיסבּוק בלאט  אינפארמאציע, באזוכט די
hses.ny.govd.  

  
  איבער די אפיס פון געליטענע סערוויסעס

געליטענע הילף פראגראמען וואס שטעלן צו   200שטיצט איבער  אפיס פאר געליטענע סערוויסעסדי 
ש. קריזיס קאונסעלינג, שתדלנות, עמערדזשענסי שעלטער, ציווילע לעגאלע דירעקט סערוויסעס, ווי צ.ב.

הילף און אריבערציען הילף, פאר געליטענע און זייערע פאמיליעס. דער אגענטור באזארגט אויך 
פינאנציעלע הילף און ריאימבורסמענט צו בארעכטיגטע פארברעכנס געליטענע פאר מעדיצינישע און  

פיונערעל און באגרעבעניש אויסגאבן, פארלוירענע וועידזשעס און שטיצן, אין צוגאב   קאונסלינג אויסגאבן,
  .Twitterאון   Facebookאויף  OVSפַאלָאוט די   צו אנדערע הילף.

  
###  
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