
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/23/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 גאווערנער האוקול אנאנסירט סטעיט פאליציי פארשפרעכונג צו העכערן די צאל פרויען טרוּפערס  
   
׳ פארשפרעכונג צו העכערן די פראצענט 30X30ניו יארק סטעיט פאליציי שרייבן אונטער דעם ׳

   2030פראצענט ביז  30פרויען רעקרוטירטע אויף  
   

איבערגעקלערטע רעקרוטירונג פראגראם אויפגעשטעלט צו העכערן  -ניי  NYSPבאמיאונג הייבט 
 דיווערסיטעט 

   
NYSP  10טרופער איינטריט עקזאמען זענען אפן פאר רעגיסטראציע ביז אפריל   

   
   

צייט פון ׳פרויען׳ס היסטאריע מאנאט׳, האט גאווערנער קעטי האוקול היינט אנאנסירט אז  דאזיגן אין דעם 
די ניו יארק סטעיט פאליציי האט זיך פאראייניגט מיט אנדערע פאליציי דעפארטמענטס לענגאויס דעם 

פרויען אין די סטעיט   צוזאג׳, א פארשפרעכונג צו העכערן די צאל 30x30לאנד דורך אונטערשרייבן דעם ׳
פאליציי און פארבעסערן די ערפארונגען פון פרויען אין געזעץ אינפארסירונג. דער הויפט טייל פון דער  

און צו פארזיכערן אז  2030פראצענט פון רעקרוטיר קלאסן ביז  30פארשפרעכונג איז פאר פרויען צו זיין 
ליך די יוריסדיקציעס און קאמיוניטיס וועמען זיי  געזעץ אינפארסיר אגענטורן זענען שפיגלען אפ ווירק

סערווירן. די פארשפרעכונג איז טייל פון סטעיט פאליציי באמיאונגען צו מאכן מער פארשידנארטיג איר  
 מיטגלידערשאפט.  

   
״פאליציי ארבעט איז איבער פובליק סערוויס, און געזעץ אינפארסיר אגענטורן זענען מער ווירקזאם ווען  

אבן שטארקע באהעפטונגען און שפיגלען אפ די פארשידנמיניגקייט פון די קאמיוניטיס וועמען זיי  זיי ה
יאר   100״די סטעיט פאליציי איז געשאפן געווארן איבער   האט גאווערנער האוקול געזאגט.סערווירן,״ 

ון פארזעצן ווייטער צו  צוריק נאך די אנטשלאסענע מי פון צוויי פרויען. מיר וועלן בויען אויף יענע ארבעט א
מאכן אונזער מיטגלידערשאפט מער געמישט, און איך מוטיג אלע וועלכע זענען פאראינטערעסירט 

אויסצוניצן די געלעגנהייט צו האבן גאר א שטארקן און פאזיטיוון אימפאקט אויף די לעבנס פון אנדערע  
 דורך זיך אנשליסן אין דער געזעץ אינפארסירונג קאמיוניטי.״  

   
״די צוקונפטיגע ערפאלג וועט זיין   סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט,

אפגעהענגיג אין אונזער פעאיגקייט צוצוציען די מערסט טאלאנטפולע און געמישטע גרופע קאנדידאטן  
ם מיט צענדליגע  מעגליך צו ווערן ניו יארק סטעיט טרופערס. מיר שטאלצירן זיך צו שטיין אינאיינע 

׳  30x30אנדערע געזעץ אינפארסיר אגענטורן וועלכע האבן געמאכט דער פארשפרעכונג צו דעם ׳
    אונטערנעמונג.״ 

   
׳ איניציאטיוו, א קאאליציע פון פאליציי  30x30די פארשפרעכונג איז א באמיאונג אנגעפירט דורך דעם ׳

פירער, פארשער און פראפעסיאנעלע ארגאניזאציעס וועלכע האבן זיך פאראייניגט צו אוואנסירן די  
פארטרעטונג און ערפארונגען פון פרויען אין אלע ראנקען פון פאליציי לענגאויס די פאראייניגטע שטאטן.  



סקול פון געזעץ און דער   NYUירט מיט דעם פאליציי פראיעקט ביי ׳ איניציאטיוו איז אפיליא30x30דער ׳
   (.NAWLEEנאציאנאלער אסאסיעשען פון פרויען געזעץ אינפארסירונג עקזעקיוטיוון )

   
’ האבן NYPDפאליציי דעפארטמענטס לענגאויס דעם לאנד, אריינגערעכנט דעם  150איבער 

 ׳ פארשפרעכונג.  30x30אונטערגעשריבן דער ׳ 
   

    ׳ זענען מסכים צו:30x30אגענטורן וועלכע שרייבן אונטער דער ׳

    נעמען מאסנאמען צו העכערן די צאל פרויען אין אלע ראנקען פון געזעץ אינפארסירונג. •
   פארזיכערן אז ּפָאליסיס און פראצעדורן זענען פריי פון נטיות. •
   פרויען באאמטע; אוןשטיצן יושר׳דיגע אויפנעמען, האלטן און העכערן  •

פארזיכערן אז זייער קולטור איז אריייננעמיג, רעספעקטפול און שטיצט פרויען אין אלע ראנקען   •
  און ראלעס פון געזעץ אינפארסירונג.

   
פראצענט פון געשוואוירענע מיטגלידער, און פרויען   12איבער׳ן גאנצן לאנד זענען פרויען בערך 

 פראצענט.    11.6ט פאליציי שטייט ביי מיטגלידערשאפט פון די סטעי
   

עס איז מערקווירדיג אז דער דיוויזיע פון סטעיט פאליציי איז געשאפן געווארן צוליב די באמיאונגען פון  
איז א קאנסטרוקציע פארמאן דערמארדעט   1913צוויי פרויען, מויקע ניווועל און קאטערינע מעיא. אין 

טשעסטער קאונטי. וויבאל עס איז צו יענע צייט נישט געווען קיין שום  געווארן אין א רויבעריי אין וועס
ארטיגע פאליציי דעפארטמענט זענען דעם קרבן׳ס מערדערער אנטלאפן. זיין באשעפטיגער, ניווועל, און  

איר פריינט מעיא, האבן אנגעהויבן א באוועגונג צו פארעמען א סטעיט פאליציי דעפארטמענט וועלכס 
פארשפרייטע און ווייניגער באוואוינטע ערטער. אלס  -באשיצונג פאר אלע ניו יארקער ווייט וועט באזארגן

,  11רעזולטאט פון זייערע באמיאונגען האט דער ניו יארק סטעיט לעגיסלאטור דורכגעפירט, אום אפריל 
שטע פיר  , האבן די ער1974, א נייע געזעץ אוועקצושטעלן די דיוויזיע פון סטעיט פאליציי. אין 1917

 פרויען גראדואירט פון דער ניו יארק סטעיט פאליציי אקאדעמיע.  
   

׳ פארשפרעכונג אלס טייל פון איר איצטיגע  30x30סטעיט פאליציי האבן אונטערגעשריבן דעם ׳
רעקרוטירונג קאמפיין פאר דער דיוויזיע׳ס איינטריט עקזאמען, וועלכע איז דער ערשטער טריט צו ווערן א  

אלס טייל פון דער באמיאונג צו רעקרוטירן א מער געמישטע באפעלקערונג,  סטעיט טרוּפער. ניו יארק 
האט דער סטעיט פאליציי צום ערשטן מאל אריבערגעפירט די עקזאמען צו א קאמפיוטעריזירטע  

טעסטינג צענטערס אין    54פארמאט, כדי עס צו מאכן מער צוטריטליך. די עקזאמען זענען צוטריטליך ביי 
מיליטערישע לאקאציעס  112לאקאציעס אין די פאראייניגטע שטאטן, און  250ו יארק סטעיט, איבער ני

 ארום דער וועלט. קאנדידאטן וועלן קענען אויסוועהלן וואו און ווען זיי נעמען דעם פארהער. 
   

ויען און  די סטעיט פאליציי האט אויך איבערגעארבעט איר רעקרוטירונג פראגראם צו עררייכן מער פר
מינאריטעט קאנדידאטן און זיך געטראפן מיט קאמיוניטי פירער לענגאויס דעם סטעיט צו לייגן דעם יסוד  

 טערמיניגע באציאונגען.  -פאר מער פראדוקטיווע, לאנג
   

,  10דער דעדליין אויף זיך צו רעגיסטרירן פאר׳ן ניו יארק סטעיט טרופער איינטריט עקזאמען איז אפריל 
. מער אינפארמאציע קען מען געפונען אויפ׳ן סטעיט פאליציי רעקרוטירונג וועבזייטל: 2022

https://joinstatepolice.ny.gov/   
   

  ### 
  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjoinstatepolice.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C305c30bcadd449802c5808da0cf24077%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637836531853263955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ewxRXpw%2Bj6kuBRrM51UsU2RUL8UMesGT5j%2FijbMF9t4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjoinstatepolice.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C305c30bcadd449802c5808da0cf24077%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637836531853263955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ewxRXpw%2Bj6kuBRrM51UsU2RUL8UMesGT5j%2FijbMF9t4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjoinstatepolice.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C305c30bcadd449802c5808da0cf24077%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637836531853263955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ewxRXpw%2Bj6kuBRrM51UsU2RUL8UMesGT5j%2FijbMF9t4%3D&reserved=0
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