
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/14/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול אנאנסירט נייע שריטן צו העכערן דורכזעעדיגקייט און צוטריט צו פובליק 
    רעקארדס

     
אפיס פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע סערוויסעס נעמט די נעקסט טריטן אין איינשאפונג פראצעס  

    פאדערונגען FOILפאר נייע סָאפטוועיר צו גיך פראצעסירן 
     

פראצעס און האט דורכגעפירט   FOILהאוקול אדמיניסטראציע האט פארשפראכן צו פארבעסערן 
פארלאנגען זינט אריינקומען אין אמט ווייניגער ווי זיבן חדשים צוריק ווי די צאל  FOILמער 

   באזירט אויף פארלויפיגע דאטע 2020אדער גאנץ   2019דורכגעפירט אין גאנץ 
  

  דא FOIL RFQעפנט 
   

     
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט ציעט זיך אויף פאראויס מיט  

פארבעסערונגען צו דעם פראצעס פון ענטפערן אויף פובליק רעקארדס פארלאנגען. בויענדיג אויף  
  ארבעט געמאלדן אין אקטאבער צו מאכן גלאטיגער דער ׳פרייהייט פון אינפארמאציע געזעץ׳ פראצעס,

פארלאנגטע דאקומענטן ָאנליין און  -אריינגערעכנט דירעקטירן אגענטורן צו פראאקטיוו ארויסשטעלן אפט
פארלאנגען אן עקזעקיוטיוו טשעימבער איבערזיכט,   FOILערמעגליכן פאר אגענטורן צו ענטפערן אויף 

עכנאלאגיע האט גאווערנער האוקול דירעקטירט פאר׳ן ניו יארק סטעיט אפיס פון אינפארמאציע ט
פלאטפארמע וועלכע   אויף איינצושאפן א סָאפטוועיר אפשאצונג פאר פארלאנגסערוויסעס ארויסצוגעבן א  

  FOILוועט פארשנעלערן און אויסגלייכן דעם סטעיט׳ס פראצעס פאר באקומען, פראצעסירן און ענטפערן 
עלעגנהייט ארויסצוהייבן באמיאונגען צו  פארלאנגען. די מעלדונג קומט אין לויף פון ׳סָאנשיין׳ וואך, א ג

     העכערן אפנקייט און דורכזעעדיגקייט אין רעגירונג. 
     

״אויף מיין ערשטן טאג אין אפיס האב איך פארשפראכן איבערצומישן דעם בלאט אויף די אלטע וועגן פון  
האט גאווערנער האוקול  אלבאני און צוריקשטעלן ניו יארקער׳ס צוטרויליכקייט אין זייער רעגירונג,״ 

ומען פובליק  ״מיר נעמען באדייטנדע שריטן צו מאכן גלאטיגער דעם פראצעס צו באק געזאגט.
רעקארדס, כדי אז זשורנאליסטן און מיטגלידער פון דעם פובליק קענען מער גרינגערהייט צוקומען צו  

אינפארמאציע צו וועלכע זיי זענען בארעכטיגט. טראצדעם וואס עס איז דא נאך ארבעט צו טון בין איך  
ערן דורכזעעדיגקייט און  שטאלץ פון די שריטן וועלכע מיין אדמיניסטראציע האט גענומען צו העכ

     פאראנטווארטליכקייט אין ניו יארק סטעיט רעגירונגשאפט.״
     

פראצעס, מיט׳ן    FOILהאט גאווערנער האוקול אנאנסירט פארבעסערונגען צו דעם  2021אין אקטאבער 
ציל ארויסצוגעבן מער פובליק רעקארדס אין א גיכערע צייט אפשניט און רעדוצירן די טויזנטער  

פארלאנגען גע׳ירש׳נט דורך דער האקול אדמיניסטראציע. אגענטורן וועלן מער נישט   FOILנגעזאמלטע א
ענטפערס צו דער עקזעקיוטיוו טשעימבער אויף איבערצוקוקן, נאר וועלן   FOILזיין פארלאנגט צו שיקן 

פארלאנגען דירעקט דורך זייערע אגענטור׳ס גענעראל קאונסעל.   FOILאנשטאט דעם פראצעסירן 
אגענטורן וועלן אויך מוזן נעמען באלדיגע שריטן צו אידענטיפיצירן און עפנטליך ארויפשטעלן אפט  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fits.ny.gov%2Fdocument%2Fopen-foil-rfq&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceb43c23570904b93f65308da05d25818%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828698229399190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xQFGd4fJVGgQNS5ZYB%2FbcnPizvIF%2F4yLD748DX57GJM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fits.ny.gov%2Fdocument%2Fopen-foil-rfq&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceb43c23570904b93f65308da05d25818%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828698229399190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xQFGd4fJVGgQNS5ZYB%2FbcnPizvIF%2F4yLD748DX57GJM%3D&reserved=0


און דאקומענטן וועלכע זענען באדייטנד פאר׳ן פובליק, כדי אז פארלאנגטע דאקומענטן 
  FOILפאראינטערעסירטע פארטייען קענען טרעפן רעלעוואנטע אינפארמאציע אן דאס דארפן פייל׳ען א 

שטאב   FOILפארלאנג. דער עקזעקיוטיוו טשעימבער קוקט איבער אגענטור פארלאנגען צו אנצופילן 
טרענירונג צו אלע סטעיט   FOILאפאציטעט פארלאנגען, ווי אויך צושטעלן מיטגלידער און סָאפטוועיר ק

     אגענטורן.
     

פארלאנגען פראצעסירט און אויסגעפירט   FOIL 400באזירט אויף פארלויפיגע דאטע, זענען מער ווי 
י  ד געווארן דורך דער עקזעקיוטיוו טשעימבער זינט גאווערנער האוקול איז אריינגעקומען אין אמט.

פארלאנגען אין די פארלאפענע    FOILהאוקול אדמיניסטראציע האט פראצעסירט און דורכגעפירט מער 
פארלאנגען   368) 2020פארלאנגען דורכגעפירט( און גאנץ  323) 2019זיבן חדשים ווי אין גאנץ 

     דורכגעפירט(. 
   

ע סערוויסעס היינט גענומען  בויענדיג אויף די פארשריטן האט דער אפיס פון אינפארמאציע טעכנאלאגי
פאר א סָאפטוועיר   RFQדעם נעקסטן טריט אין דער פארשאפונג פראצעס דורך ארויסגעבן אן 

פלאטפארמע וועלכע וועלן סערווירן צו פארשנעלערן און גלאטיגער מאכן דעם סטעיט׳ס פראצעס פאר׳ן  
וועיר פלאטפארמע וועט זיין א  פארלאנגען. אזא סארט סָאפט FOILערהאלטן, פראצעסירן און ענטפערן 

הויפט טריט צו העכערן דורכזעעדיגקייט און צייטליכע צוטריט צו פובליק רעקארדס. דער נייער  
סָאפטוועיר פלאטפארמע וועט ניצן טעכנאלאגיע אויף צו גלאטיגער מאכן דאס ערהאלטן, פראצעסירן און  

גיכערן און מער פונקציאנירנדן פראצעס.  פארלאנגען, און דורכדעם ערמעגליכן פאר א  FOILענטפערן 
צו שליסן א קאנטראקט אין די קומענדע   ITSאיז ארויסגעגעבן געווארן, ערווארט  RFQאיצט אז דער 

     וואכן.

  
( הויפט אינפארמאציע  ITSניו יארק סטעיט אפיס פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע סערוויסעס )

״די היינטיגע מעלדונג איז א הויפט טריט פאראויס   געזאגט,באאמטער אנדזשעלא ׳טאני׳ רידיק האט 
פאר אלע ניו יארקער וועלכע גלויבן אז סטעיט רעגירונג אינסטאנצן דארפן זיין אפן, אויפריכטיג,  

דורכזעעדיג און פאראנטווארטליך. איך לויב גאווערנער האוקול פאר איר אנטשלאסנקייט אראפצוברעכן  
  ITSצוטיילן אינפארמאציע און דאטע מיט׳ן פובליק אויף א צייטליכן אופן. די באצוימונגען אויף מיט

שטאלצירט זיך ארויסצוהעלפן דעם גאווערנער אין אויספירן איר בליק פון וואס איז מעגליך ווען אפנקייט  
 און דורכזעעדיגקייט ווערט דער כלל און נישט דער יוצא מן הכלל.״ 

  

די מעלדונג איז די לעצטע באמיאונג פון גאווערנער האוקול צו העכערן דורכזעעדיגקייט,  
יט און עטיקס אין סטעיט רעגירונג. אין איר סטעיט ָאוו דע סטעיט אדרעס, האט פאראנטווארטליכקי

גאווערנער האוקול געמאלדן פארשלאגן צו רעפארמירן די געמיינזאמע קאמיסיע אויף פובליק עטיקס און  
ע  ברייטע ערוויילט-איינפירן טערמין באגרעניצונגען און פארבאטן אויף אויסערליכע איינקונפט פאר סטעיט

באאמטע. וואכן נאך אריינקומען אין אמט, האט גאווערנער האוקול עפנטליך ארויסגעלאזט  
סטעיט אגענטורן, צוריקציאונג ּפָאליסיס פאר הויכראנקיגע   70דורכזעעדיגקייט פלענער פון איבער 

סטעיט באאמטע, און איינפירן נייע באשעפטיגונג ּפָאליסיס צו באשיצן ארבעטער איבער׳ן סטעיט  
רעגירונג אינסטאנצן און אינערהאלב דעם עקזעקיוטיוו טשעימבער פון דיסקרימינאציע און  

     באפאלערישקייט. 
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