
 
 גאווערנער קעטי האוקול    4/28/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

-גאווערנער האוקול שרייבט אונטער עקזעקיוטיוו באפעל צו פאדערן דאס איינפירן דזשענדער
 אזירטע געוואלדטאט ארבעטספלאץ ּפָאליסיס  ב

   
עקזעקיוטיוו באפעל פאלגט נאך ניי ארויסגעגעבענע באריכט פון אינספעקטאר גענעראל אויף  

 געוואלדטאט אינצידענט אין וועלכע צוויי סטעיט באשעפטיגטע זענען געווען פארמישט -שטוב
 

באזירטע -געוואלדטאט ּפָאליסיס אויף א דזשענדער-פארברייטערט איצטיגע פאדערונגען פאר שטוב
    טאט ּפָאליסי צו דעקן געוואלדטאט, נאכלאקערן און סעקסועלע אנפאלגעוואלד 

   
  HRגעוואלד אגענטור פארשטייער, און - וועט פאדערן יערליכע טרענירונג פאר סופערווייזערס, שטוב

   שטאב
   

 וועט פאדערן פון יעדן אגענטור צו האבן א ׳דָאמעסטיק ווייָאלענס׳ אגענטור ׳ליעיזָאן׳  
 

   
אנווייזנדיג פאר אלע ניו  קיוטיוו באפעלעקזע גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן אן 

באזירטע -יארק סטעיט אגענטורן און אויטאריטעטן צו האבן אן ארבעטספלאץ ּפָאליסי אויף דזשענדער 
-געוואלדטאט. דער עקזעקיוטיוו באפעל פארברייטערט א פריערדיגע באפעל, וועלכס פאדערט שטוב

ליסיס און גלייכצייטיג פארברייטערן ניו יארק סטעיט׳ס געוואלדטאט ּפָאליסיס, און מאכט שטערקער די ּפאָ 
היינט  —באשיצונגען אריינצונעמען אויך נאכלאקערן און סעקסועלע אנפאל. דער עקזעקיוטיוו באפעל 

ארויסגעגעבענע באריכט פון אינספעקטאר גענעראל וואס גיבט -ארויסגעגעבן נאכפאלגנדיג א ניי
געוואלדטאט אין וועלכע עס זענען געווען -ינצידענט פון שטובאיינצלהייטן איבער א טויטליכער א

וועט פאדערן פון אגענטורן אפצושרייבן און  —פארמישט באשעפטיגטע פון צוויי סטעיט אגענטורן 
באזירטע געוואלדטאט און דער ארבעטספלאץ׳ ּפָאליסי וואס וועט אויך פאדערן -ארויסגעבן א ׳דזשענדער 
סופערווייזערס, ׳דָאמעסטיק ווייָאלענס׳ אגענטור ׳ליעיזָאנס׳ און ׳יּומען יערליכע טרענירונג פאר 

ריסָארסעס׳ שטאב. די ּפָאליסי האט אויך אן אויסדרוקליכע פאדערונג פאר אגענטורן צו באשטימען א 
-געוואלדטאט אגענטור ׳ליעיזָאן׳, וועמענס ראלע עס איז צוצושטעלן פאר אגענטור שטאב שטיצע -שטוב

  און אינפארמאציע.מיטלען 
   

געוואלדטאט וועט אויך זיין געפאדערט אויסצושרייבן א דוגמא פון -דער אפיס אויף אפהאלטן שטוב
באזירטע געוואלדטאט און -שריפטליכע פראצעדורן פאר׳ן איינפירן דעם געענדערטן מוסטער ׳דזשענדער 

    דער ארבעטספלאץ׳ ּפָאליסי.

   
ומען דעם אינספעקטאר גענעראל׳ס באריכט, און איך האב מיטלייד אין ״מיין אדמיניסטראציע האט באק

האט גאווערנער האוקול געזאגט.  הארץ מיט די פאמיליע וואס לעבט נאך מיט דער טראגעדיע,״ 
געוואלדטאט איז אן ערנסטע נושא וועלכע איז פאר מיך פערזענליך, וויבאלד מיין מוטער האט -״שטוב

באזירטע געוואלדטאט. אלס -געוואלדטאט און דזשענדער -לעבער פון שטובגעעפנט א היים פאר איבער 
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גאווערנער, וועל איך ארבעטן צו מאכן ניו יארק סטעיט א מער זיכערער ארט פאר יעדן דורך פאדערן פוןו 
סטעיט אגענטורן איינצופירן ּפָאליסיס וועלכע באשיצן ארבעטער און שאפן א זיכערע ארבעטספלאץ 

נט פאר איבערלעבער. דורך אוועקשטעלן די פאדערונגען שטיצן מיר די געברויכן פון יחידים ענוויירָאנמע 
און פאמיליעס לענגאויס דעם סטעיט אויף אזא אופן מיט איבערלעבער אין צענטער, און מיט קענטעניס 

קוקן דעם איבער טראומא ווי אויך מיט קולטורעלע פארשטאנד. אין צוגאב וועל איך ווייטער נאענט איבער
אינספעקטאר גענעראל׳ס רעקאמענדאציעס אינאיינעם מיט דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר אפהאלטן 

געוואלדטאט, און מיר וועלן ווייטער קעמפן פאר די זיכערהייט פון קרבנות און איבערלעבער, און -שטוב
 פאר אלע ניו יארקער.״ 

   
באזירטע -ארבעטער וואס מאכן מיט דזשענדער  פאקוסירן אויף העלפןדער נייער ּפָאליסי וועט אויך 

מיטלען און ערקלערן באשיצונגען און בענעפיטן אינ׳ם געזעץ איבער -שטיצע  דורך צושטעלןגעוואלדטאט 
ווי צייט אראפצונעמען פון ארבעט זיך צו פארנעמען מיט געריכט ערשיינונגען אדער מעדיצינישע ענינים, 

 אריינגערעכנט לאץ צופאסונגען וועלכע זענען גרייט געמאכט אויף צו באשיצן ארבעטער, ארבעטספ אויך 
  פון שעדליכע באשעפטיגונג אקציעס.

   
געוואלדטאט עקזעקיוטיוו דירעקטארין קעלי אווענס האט געזאגט,  -אפיס פאר אפהאלטן שטוב

לדטאט שטעלט זיך נישט אפ באזירטע געווא-געוואלדטאט און אנדערע פארעמען פון דזשענדער -״שטוב
ווען עמיצער קומט אן ביי דער ארבעט. קרבנות און איבערלעבער קענען נאכגעלאקערט ווערן אדער 
מיטמאכן רדיפות אין דעם אפיס אדער קומען צו די ארבעט מיט צייכנס פון האבן פיזיש בא׳עוולה׳ט 

ויסצושולן מענטשן אויף זיך צו באקענען געווארן א נאכט פריער. מיר דארפן אויסניצן יעדע געלעגנהייט א
באזירטע געוואלדטאט, זיך לערנען וויאזוי צו העלפן איבערלעבער, -מיט וויאזוי עס זעט אויס דזשענדער 

מיטלען. איך שטאלציר מיך צו סערווירן א -און גרינגער מאכן פאר איבערלעבער צו באקומען הילפס
באזירטע געוואלדטאט. א דאנק אייך, -שטוב און דזשענדער  גאווערנער וועלכע נעמט ערנסט די נושא פון

גאווערנער האוקול, פאר׳ן ארבעטן אזוי שווער צו העכערן זיכערהייט פאר אלע ניו יארקער און פארזיכערן 
 מיטלען פאר אייער ארבעטסקראפט.״ -באשיצונגען און הילפס
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