
 
 גאווערנער קעטי האקול  4/5/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

פראקלאמאציע דעזיגנירנדיג אפריל אלץ סעקסועלע אנגרייף  גיבט ארויס  גאווערנער האקול
  אויפמערקזאמקייט חודש 

   
  גרין אין עהרע-סטעיט וויכטיגע סטרוקטורן צו באלאכטן ווערן אין בלוי

   
  סעקסועלע צו אפרופן זיך און פארמיידן צו גרענט   $750,000 געגעבן  ווערן ארגאניזאציעס צוויי

  קאמפוסעס קאלעדזש  אין אנגרייפן
   

לאנגע "הויבט אן די שמועס: ניו יארקער קעגן סעקסועלע אנגרייפן"  -סטעיט הויבט אן חודש 
  קאמפיין

   
  דאפראקלאמאציע איז פארעפענטליכט 

   
   

ריל אלץ סעקסועלע  דעזיגנירנדיג אפ פראקלאמאציעא  ארויסגעגעבן גאווערנער קעטי האקול האט היינט 
אין  ( אין ניו יארק סטעיט. Sexual Assault Awareness Monthאנגרייף אויפמערקזאמקייט חודש )

גרין. די  -, אין בלוי5עהרע וועלן וויכטיגע סטרוקטורן אין די סטעיט באלאכטן ווערן היינט נאכט, אפריל  
'גענוג איז גענוג טרענירונג און טעכנישע הילף  $750,000גאווערנער האט אויך אנאנסירט אז א 

ענט איז ( גרEnough is Enough Training and Technical Assistance Centerצענטער' )
געשאנקען געווארן פאר צוויי ארגאניזאציעס צו העלפן אויסראטן סעקסועלע געוואלדטאטן אין קאלעדזש 

קאמפוסעס און צושטעלן קריטישע שטיצנדע סערוויסעס פאר איבערלעבער. די ארגאניזאציעס וועלכע 
 New York State) באקומען די גרענט זענען די ניו יארק סטעיט פאראיין קעגן סעקסועלע אנגרייף 

Coalition Against Sexual Assault( און די ניו יארק סיטי אליאנץ קעגן סעקסועלע אנגרייף )New 
York City Alliance Against Sexual Assault  זייענדיג אין דעם זעלבן צייט ווי די פראקלאמאציע און .)

 Office for theג פון משפחה ַאביּוז )דאס שענקן די גרענט, הויבט די סטעיט אפיס פאר די פארמיידונ
Prevention of Domestic Violence, OPDVלאנגע פובליק אויפמערקזאמקייט קאמפיין  -( א חודש

   מיט דעם טיטל: "הויבט אן די שמועס: ניו יארקער קעגן סעקסועלע אנגרייף." 
   

  ברענגן וועלכע שמועסן  ערמוטיגן — קולטור  די טוישן מיטן  אן זיך  הויבט אנגרייפן  סעקסועלע "אויסראטן
  געמיינזאמע אונזער פון ריכטונג אינעם ארבעטן ליכט, אין אנגעלעגנהייטן די פון שורש די

  ילןפ איבערלעבער מאכט וואס אטמאספערע אן שאפן און אנדערע באשיצן צו  פאראנטווארטליכקייט
 פראקלאמאציע  א ארויסגעבן צו שטאלץ איך בין "היינטהאט גאווערנער האקול געזאגט. זיכער",

 ארגאניזאציעס אין  אינוועסטירן חודש, אויפמערקזאמקייט אנגרייף סעקסועלע אלץ אפריל אנערקענענדיג
  פובליק א אנהויבן און זיכער קאמפוסעס קאלעדזש אונזערע האלטן צו איבערגעגעבן  זענען וועלכע

  און געלעגנהייטן,  די  אין ארבעט למעשה'דיגע נארמאליזירן צו סטעיט איבערן קאמפיין אויפמערקזאמקייט
   איבערלעבער."  זיין מחזק און מענטשן באשיצן צו  שריט גרויסע מאכן צו פארזעצן  מיר וועלן צוזאמען

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-04%2FSexual_Assault_Awareness_Month_2022.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caace7a56ba0b42e4008608da1736f02d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637847822096885755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9KoqZJfJlsAczCsB%2BUG86hJJXJpuJm9ECjVeDtbxEhM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-04%2FSexual_Assault_Awareness_Month_2022.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caace7a56ba0b42e4008608da1736f02d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637847822096885755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9KoqZJfJlsAczCsB%2BUG86hJJXJpuJm9ECjVeDtbxEhM%3D&reserved=0


(  Training and Technical Assistance, TTAדי 'גענוג איז גענוג' טרענירונג און טעכנישע הילף )
צענטער ארבעט מיט באלעסטיגונג און סעקסועלע אנגרייף סערוויסעס פראגראמען, וועלכע העלפן  

דערנאך קאלעדזשעס צו איינפירן אפרוף, טרענירונג און פארמיידונג פאדערונגען אונטער דעם 'גענוג איז  
פינאנצירט דורך   .2015( וואס איז אונטערגעשריבן געווארן אין  Enough is Enough Lawגענוג' געזעץ )

צענטער פארמערן די   TTAאין שותפות מיט די סטעיט העלט דעּפארטמענט, טוט די  OPDVדי 
מעגליכקייטן פון די סיסטעם איבערן סטעיט צו העלפן ברענגן אן ענדע צו סעקסועלע אנגרייפן אין  

פינאנצירט   קאלעדזש קאמפוסעס און צושטעלן שטיצע פאר איבערלעבער. פראגראמען וועלכע זענען
דורך 'גענוג איז גענוג' ארבעטן צו פארמיידן סעקסועלע אנגרייפן אין קאמפוסעס דורך אויפקלערנדע  

באזירטע -פראגראמען וועלכע זענען קאנצעטרירט אויפן פארשטיין די שורשים פון דזשענדער
נגען. זיי שטעלן צו  געוואלדטאטן, שטופן פאר ביישויער זיך אריינצומישן און ערמוטיגן געזונטע באציאו

פאר סטודענטן וועלכע זענען איבערלעבער שתדלנות, קאונסעלינג, קעיס מענעדזשמענט און זיכערהייט  
  פלאנירונג סערוויסעס וועלכע זענען צוגעפאסט פאר טראומע איבערלעבער.

   
OPDVסעקסועלע  "הויבט אן די שמועס: ניו יארקער קעגן – לאנגע אויפמערקזאמקייט קאמפיין -'ס חודש

צו ווארפן א ליכט אויף די    Instagram, און Twitter ,Facebookוועט זיך באנוצן מיט  –אנגרייף" 
בלייבנדע ווירקונג פון סעקסועלע אנגרייפן, די וויכטיגקייט פון  -פארשפרייטקייט, הארבקייט און לאנג

ף און פראדוקטיווע וועגן  שטופן פאר אזעלכע אפענע שמועסן איבער דעם נושא פון סעקסועלע אנגריי 
אין צוגאב וועט די אגענטור אפהאלטן א  פאר פריוואטע מענטשן צו נעמען שריט אין די אנגעלעגנהייטן.

פאנעל איבער וואס עס מיינט צו זיין א מאן און די ראלע וואס מענער שפילן אין דאס ברענגען אן ענדע צו  
אנעל איז פאסיג פאר די סעקסועלע אנגרייף  סעקסועלע אנגרייפן אין קאלעדזש קאמפוסעס. די פ

לאנגע -יאר-אויפמערקזאמקייט חודש, און אין דעם זעלבן צייט קומט זיך עס צוזאם מיט א ברייטערע, איין
קאמפיין אוועקגעשטעלט צו אריינברענגען און איינשפאנען מענער און בחורים אין די באמיאונגען צו  

קומט אויך ארויס מיט א  OPDVטע געוואלדטאטן. עמטליך, די באזיר-ברענגען אן ענדע צו דזשענדער
( טרענירונג פאר די  Sexual Violence 101סעריע פון 'אל"ף בי"ת פון סעקוסעלע געוואלדטאטן' )

  .דאמער אינפארמאציע איבער די אקטיוויטעטן דעם חודש קענען געפונען ווערן אלגעמיינע פובליק. 
  

  סטעיט וויכטיגע סטרוקטורן צו באלאכטן ווערן רעכענען אריין:
  

  וואן ווארלד טרעיד צענטער •

  גאווערנאר מאריאו מ. קאומאו בריק •

  קַאסיָאסקָאו בריק •

  געביידע  SUNYדי ה. קארל מעקאל  •

  סטעיט עדזשּוקעישען געביידע •

  אלפרעד ע. סמיט סטעיט אפיס געביידע  •

  עמּפייער סטעיט ּפלאזא •

  הויפט אריינגאנג טויער און עקספא צענטער -סטעיט פעירגראונדס  •

  ניאגארא וואסערפאלן •

  האדסאן בריק-דער "פראנקלין ד. רוזוועלט" מיד •

  ּפערשינג סקוועיר וויעדָאקט -גרענד צענטראל טערמינאל  •

  אלבאני אינטערנאציאנאלע לופטפעלד אריינגאנג •

  אמפלעקסדער לעיק ּפלאסיד אלימפישע שפרינגען ק •

• MTA LIRR - מזרח זייט טויער ביי ּפען סטאנציע  

  פעירּפארט ליפט ברידזש איבער דעם ערי קאנאל •

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Fapril-sexual-assault-awareness-month&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caace7a56ba0b42e4008608da1736f02d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637847822096885755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jO9taYR49Lmud0cKSt1Rs9qnTQ5R%2Fp9ktvDL0DXNPNA%3D&reserved=0


אפיס פאר די פארמיידונג פון משפחה ַאביּוז עקזעקיוטיוו דירעקטארין קעלי ָאווענס האט געזאגט, 
"עס פאדערט אונז אלע צו ברענגען אן ענדע צו סעקוסעלע געוואלדטאטן, אבער מיר מוזן צום ערשט  

לע טוהן אלץ אנערקענען ווי פארשפרייט עס איז. מיר מוזן אנהויבן די שמועס איבער וואס מיר קענען א
באזירטע געוואלדטאטן. א דאנק אייך,  -אינדיווידואלן צו שטיצן איבערלעבער און אויסראטן דזשענדער

גאווערנער האקול, פארן פראקלאמירן אפריל אלץ סעקסועלע אנגרייף אויפמערקזאמקייט חודש און פארן  
  זאגן פאר איבערלעבער אז ניו יארק איז דא זיי צו שטיצן." 

   

"איך באדאנק גאווערנער האקול פארן  העלט קאמישאנער דר. מערי ט. באסעט האט געזאגט, סטעיט 
נעמען שריט צו אנערקענען אפריל אלץ סעקסועלע אנגרייף אויפמערקזאמקייט חודש און די וויכטיגקייט  

צענטער   דערפון אלץ א פובליק געזונטהייט אנגעלעגנהייט. נייע פינאנצירונג און טרענירונג און א שטיצע
ווייזן ארויס די איבערגעגעבנקייט צו דעם נושא. אין צוזאמענארבעט מיט די ניו יארק סטעיט אפיס פאר די  

פארמיידונג פון משפחה ַאביּוז, וועט אונזער 'גענוג איז גענוג' פראגראם זיין קאנצעטרירט אויף דאס  
קלערונג איבער די שורשים  פארמיידן סעקסועלע געוואלדטאטן אין קאלדזש קאמפוסעס דורך אויפ

  באזירטע געוואלדטאטן." -אונטער דזשענדער

   
( דירעקטארין עליזאבעט קראנין  Office of Victim Servicesאפיס פון געליטענע סערוויסעס )

"מיר באדאנקען גאווערנער האקול פאר איר איבערגעגעבנקייט צו זיכער מאכן אז האט געזאגט, 
געליטענע פון סעקסועלע אנגרייף אין ניו יארק סטעיט באקומען די סערוויסעס וואס זיי דארפן און וואס 

עס  עס קומט זיך זיי. מיר זענען שטאלץ זיך אנצושליסן אין די סטעיט'ס באמיאונגען צו צושטעלן סערוויס
פאר געליטענע און צו ווארפן א ליכט אויף די נויט פאר שטיצע, אינעווייניג אינעם קאמפוס און אינדרויסן  

  דערפון." 
   

 ,Division of Criminal Justice Servicesדיוויזיע פון קרימינאלע גערעכטיגקייט סערוויסעס ) 
DCJS ,מיר, ביי די ( קאמישאנער רָאוזענע רָאוסַאדָאו האט געזאגט"DCJS  זענען שטאלץ פון די ,

ארבעט וואס מיר טוהן צו ברענגען קריטישע סטעיט און פעדראלע פינאצירונג צו באלעסטיגונג קריזיס 
פראגראמען און סערוויסעס פאר געליטענע און איבערלעבער פון סעקסועלע אנגרייפן און משפחה ַאביּוז.  

טס פאר שפיטעלער און אנדערע ּפרָאוויידערס  מיר פארטיילן אויך סעקסועלע באפאל באווייזן זאמלונג קי
אומזיסט; דאס מאכט זיכער אז באווייזן ווערן אפגעהיטן אויב און ווען א מענטש באשליסט צו מאכן א 
באריכט צו געזעץ אינפארסירונג בעאמטע. מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האקול'ס אנגייענדע 

מיר קוקן ארויס צו פארזעצן צו ארבעטן מיט אונזער שותף  פירערשאפט מיט דעם וויכטיגן נושא, און 
  ארגאניזאציעס צו שטיצן איבערלעבער." 

  
ניו יארק סטעיט פאראיין קעגן סעקסועלע אנגרייפן עקזעקיוטיוו דירעקטארין דזשָאוען זענָאוני האט 

ידונג חודש, בין  "אזוי ווי מיר באעהרן דעם סעקסועלע אנגרייף אויפמערקזאמקייט און פארמיגעזאגט, 
איך דאנקבאר פאר די פארשריט וואס ווערט געמאכט ביי די העכסטע שטאפלען פון רעגירונג, צום  

 Violence Againstאויטאריזאציע פון די געוואלדטאטן קעגן פרויען געזעץ )-ביישפיל די לעצטיגע ווידער 
Women Act .)  איך בין אויך דאנקבאר פאר די באמיאונגען פון גאווערנער האקול און ניו יארק סטעיט

געזעצגעבער וועלכע האבן ארויסגעוויזן זייער איבערגעגעבנקייט צום זיכער מאכן אז סעקסועלע אנגרייף 
לייבן אן  איבערלעבער באקומען די סערוויסעס וואס זיי דארפן זיך צו ערהוילן. סעקסועלע געוואלדטאטן ב

עפידעמיע, באטרעפנדיג יעדע טייל פון די באפעלקערונג, און עלימינירן די שאדן דערפון וועט פאדערן אז  
  מיר אלע זאלן ארבעטן דערקעגן." 

  

עקזעקיוטיוו דירעקטארין עמילי מיילס האט   ניו יארק סיטי אליאנץ קעגן סעקסועלע אנגרייף
סעקסועלע אנגרייף אויפמערקזאמקייט חודש, קוקן מיר צוריק   "אזוי ווי מיר טרעטן אריין איןגעזאגט, 

אויף די מער פון איין פון יעדע דריי פרויען און איין פון יעדע פיר מענער וועלכע גייען אריבער סעקסועלע 
געוואלדטאטן דורכאויס זייער לעבן. די טיפע ווירקונג פון סעקסועלע געוואלדטאטן באטרעפן אלע  



עזעהן פון דזשענדער, ראסע, עלטער, סעקסועלע אריענטאציע אדער פיזישע  קאמיוניטיס, אפג
מעגליכקייטן. מיר מוזן ארבעטן צוזאמען צו שטיצן אלע איבערלעבער מיט סערוויסעס וועלכע צוגעפאסט 

טראומע איבערלעבער און צו פארשטערקערן באמיאונגען צו פארמיידן   –און צענטרירט ארום  –פאר 
לדטאטן אין די צוקונפט. די ניו יארק סיטי אליאנץ קעגן סעקסועלע אנגרייף איז שטאלץ סעקסועלע געווא

צו שטיין מיט גאווערנער האקול אזוי ווי מיר ארבעטן צו פארמערן די אויפמערקזאמקייט איבער די  
רונג  ווירקונגען פון סעקסועלע געוואלדטאטן אויף אלע קאמיוניטיס און צו צושטעלן טרענירונג, אויפקלע

  און רעסארסן איבער וויאזוי דאס צו פארמיידן." 

   
צו אדרעסירן סעקסועלע אנגרייפן,   גענוג' איז 'גענוגהאט ניו יארק אוועקגעשטעלט  2015אין יולי 

, משפחה ַאביּוז און לאקערן )סטָאקינג( אין קאלעדזש געוואלדטאטן ביים ארויסגיין פאר דעיטס
'גענוג איז גענוג' איז געווען איינס פון די ערשטע געזעצן אינעם לאנד צו פאדערן: אלע   קאמפוסעס.

קאלעדזשעס צו אננעמען א רייע ברייטע פראצעדורן און אנווייזונגען; אן אייניגע אויסטייטשונג פון וואס 
אמנעסטיע ּפאליסי אין די גאנצע סטעיט פאר ביישויער אדער געליטענע וועלכע   צושטימונג מיינט; אן 

דער 'גענוג איז גענוג' גרענט פראגראם   באריכטן סעקסועלע אנגרייף; און א סטודענט'ס ביל פון רעכטן.
באלעסטיגונג קריזיס פראגראמען צו שטיצן קאלעדזשעס  NYSצו שטיצן  2015איז געשאפן געווארן אין 

מיטן איינפירן די לעגאלע פאדערונגען און צושטעלן שטיצע פאר איבערלעבער אין קאלעדזש 
  קאמפוסעס.

  
איז דאס לאנד'ס איינציגסטע עקזעקיוטיוו שטאפל סטעיט   ַאביּוז משפחה פון  פארמיידונג די פאר אפיסדי 

אגענטור געווידמעט פאר די אנגעלעגנהייט פון משפחה ַאביּוז. די סטעיט'ס משפחה און סעקסועלע אביּוז 
  844-997-2121)רופט(,  800-942-6906אין רוב שפראכן:  24/7געהיים און אפן   הַאטליין איז אומזיסט,

'הויבט אן די שמועס' איז די   )שרייבט זיך דורך די אינטערנעט(. opdv.ny.gov)טעקסט( אדער ביי 
OPDVבאזירטע געוואלדטאטן  -לאנגע קאמפיין צו באקעמפן די עפידעמיע פון דזשענדער-יאר-'ס איין

  דורכן בעטן פון די קאמיוניטי צו אקטיוו זיין פארמישט אין שמועסן איבער שווערע נושאים.
  

פראגראמען וואס העלפן   200פינאנצירט א נעטווארק פון איבער   געליטענע פאר סערוויסעס פון אפיסדי 
יבערלעבער פון פארברעכן און זייערע פאמיליע מיטגלידער. באזוכט געליטענע און א

ovs.ny.gov/connect נען מער איבער די סערוויסעס וועלכע זענען דא צו באקומען. אין צוגאב צו לער
צאלט די אגענטור דירעקט צוריק פאר מעדיצינישע ּפראוויידערס פאר פארענזישע באלעסטיגונג 

( אויב געליטענע פון סעקסועלע אנגרייפן האבן  forensic rape examinations, FREאונטערזוכונגען )
וואטע העלט אינשורענס אדער וועהלן אויס נישט צו נוצן זייער פריוואטע העלט קעיר  נישט צוטריט צו פרי 

אינשורענס פאר די אונטערזוכונג. די מאסנאם איז אן אויסנאם צו די אגענטור'ס כלל צו זיין באצאלער  
   אלץ לעצטע ברירה, און עס העלפט פאר די פערזענליכע פריוואטקייט פון מענטשן.
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