
 
 גאווערנער קעטי האוקול    4/9/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
בודזשעט אינוועסטירונגען צו שאפן א מער זיכערע   2023יאר -גאווערנער האוקול אנאנסירט פינאנץ

   אןו מער יושר׳דיגע ניו יארק סטעיט
     

     מיליאן דאלער פאר רעוואלווער געוואלדטאט אפהאלט פראגראמען 227
     

געריכט פראצעס  -שטיצע בעפאר מיליאן דאלער צו פארברייטערן און איינפירן ׳דיסקָאווערי׳ און 90
     סערוויסעס

       
     מיליאן דאלער אין אינוועסטירונגען פאר גייסטישע געזונטהייט קריזיס אינפראסטרוקטור 143

    
     סעקיוריטי-מיליאן דאלער פאר סייבער 62

    
   

יאר  -גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן די פובליק זיכערהייט הויכפונקטן פון דעם פינאנץ
דער בודזשעט אנטהאלט באדייטנדע ענדערונגען צו אונזער פובליק זיכערהייט געזעצן   בודזשעט. 2023

ויף אונזערע גאסן,  וועלכע זוכן צו לייזן דעם פראבלעם פון אנגייענדע אומרואיגקייט וואס פילע שפירן א
און צו מאכן אונזער סטעיט מער זיכער און אונזער קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם מער יושר׳דיג. די  

ענדערונגען נעמען אריין ערלויבן פאר ריכטער צו שטעלן בעיל פאר רעוואלווער קלאגעס וועלכע זענען  
כע ריכטער מוזן נעמען אין באטראכט  פריער געווען אפהענגיג אין ארויסלאזן, צולייגנדיג פאקטארן וועל

בארעכטיגטע פארברעכנס, פארשטאפן דורכדעם  -ביים באשטימען בעיל פאר סיי וועלכע בעיל
הָאולס אויף ׳רעיז דע עידזש׳ און ׳דיסקָאווערי׳, מאכנדיג ׳קענדרא׳ס לאו׳ מער  -פראבלעמאטישע לּוּפ

ו שטיצן ׳דיסקָאווערי׳ רעפארם איינפירונג און  מיליאן דאלער אין נייע פינאנצירונג צ 90ווירקזאם, און 
    פראצעס סערוויסעס.-בעפאר 

       
מיר מוזן זיך   —״ווען עס קומט צו די זיכערהייט פון ניו יארקער קענען מיר נישט גיין אויף צוריקוועגס 

ער  ציען פאראויס צו א מער זיכערע און מער יושר׳דיגע סטעיט, און איך אפלאדיר מאיאריטעט פיר
קוזינס און סּפיקער היעסטי פאר די צוזאמענגעארבעטע פראצעס וועלכע האט געפירט צו  -סטוערט 

״דורך  האט גאווערנער האוקול געזאגט.באדייטנדע ענדערונגען צו אונזער פובליק זיכערהייט געזעצן,״ 
ס און שטוב  לייגן א סוף צו טראפיקינג פון אומלעגאלע ביקסן, באשיצן קרבנות פון האסע פארברעכנ

פארברעכער, און אינוועסטירן אין אונזער גייסטישע  -געוואלדטאטן, אפשטעלן דאס רעדל פון ווידער 
געזונטהייט אינפראסטרוקטור צייגן מיר אז יוסטיץ און פובליק זיכערהייט שליסן נישט אויס איינע דאס  

    אנדערע.״
    

פינאנצירן דרייסטע אונטערנעמונגען וועלכע   מיליאן דאלער צו  227דער בודזשעט רעכנט אויך אריין 
וועלן פארשטערקערן די רעווָאלווער געוואלדטאט אפהאלט באמיאונגען פון געזעץ אינפארסירער און  

באזירטע ארגאניזאציעס. דורך די גרונטליכע אקציעס וועלן מיר ארבעטן אויפצוריכטן ניו  -קאמיוניטי
פאכיג העכערן דער סטעיט׳ס  -לשאפטליכקייט דורך דריייארקערס געפילן פון זיכערהייט און געזע



מיליאן דאלער צו   13.1מיטלען, צושטעלנדיג -רעוואלווער געוואלדטאט אינטעליגענץ שטיצע 
פאכיג העכערן אינוועסטירונג אין  -פארברייטערן דאס באניץ פון קאמיוניטי סטאביליזאציע איינהייטן, דריי

מיליאן דאלער אין דירעקטע שטיצע פאר  18, און צושטעלן  ָאוטריטש פראגראם SNUGניו יארק׳ס 
מיליאן דאלער זיך   20ארטיגע געזעץ אינפארסירונג פאר רעוואלווער געוואלדטאט אפהאלט, באשטימען 
מיליאן דאלער   3אפצורופן צו ראיאנישע געברויכן אויף די שפורן פון רעוואלווער געוואלדטאטן, און 

    פאר׳ן אפיס פון רעוואלווער געוואלדטאט אפהאלט. —לער מיליאן דא 2.5געהעכערט  —
       

קלאר מאכן און פארברייטערן די פאקטארן וועלכע ריכטער מוזן נעמען אין באטראכט ביים  
     באשטימען בעיל

איינגעפירטער בודזשעט פארברייטערט די ליסטע פון פאקטארן וועלכע ריכטער  2023יאר -דער פינאנץ
( היסטאריע פון רעוואלווער באניץ אדער  1מוזן נעמען אין באטראכט ביים באשטימען בעיל, צוגעבנדיג: )

יי וואספארא  ( ס2געוואלדטאט פעלער(; )-ארומטראגן )וואס איז איצט בלויז אנווענדליך אין שטוב 
- פריערדיגע פארלעצונג פון אן ׳ָארדער ָאוו ּפרָאטעקשען׳ )וואס איז איצט בלויז אנווענדליך אין שטוב

( צי דער קלאגע טוט אנלויטען צו האבן גורם געווען ערנסטע שאדן צו עמיצן  3געוואלדטאט פעלער(; און )
גען פארבינדן מיט בעיל באשטימונגען  אדער עטליכע. אין צוגאב וועלן זיין נייע באריכטונג פאדערונ

געמאכט דורך ריכטער, און וויאזוי זיי קומען אין באציאונג מיט רעקאמענדאציעס געמאכט דורך  
    פראקורירער.

     
פארברעכער און האסע  -בארעכטיגקייט פאר ווידער- בארעכטיגקייט און בעיל-פארברייטערן ארעסט

    פארברעכנס
יינגעפירטער בודזשעט וועט ערמעגליכן פאר פאליציי צו ארעסטירן, נישט בלויז  א 2023יאר -דער פינאנץ

פארברעכנס איצט געדעקט דורך דער בעיל  - ערשיינונג טיקעטס, פאר אלע ווידער -ארויסגעבן באנק 
פארלעצונגען אין וועלכע א מענטש אדער פארמעגן ווערט   Aפארברעכער און קלאס -ווידער  —געזעץ 

פארברעכער אין  -בארעכטיגט. ווידער -בארעכטיגט און סיי בעיל-יצט זיין סיי ארעסט געשעדיגט וועט א 
וועלכע עס האנדלט זיך מיט גנב׳ענען פארמעגנס וועלן איצט אויך זיין ארעסטירבאר און בארעכטיגט  

פאר בעיל, מיט באגרעניצטע אויסנאמען פאר ארעמקייט פארברעכנס. אין צוגאב וועט דער באנק 
הָאול פארשלאסן ווערן, כדי אז די פראוויזיעס פון געזעץ וועלן זיין אנווענדליך פאר -טיקעט לּוּפערשיינונג 

פארברעכנס אפילו אויב עס נאכנישט געווען קיין ארעינמענט פאר׳ן ערשטן פארברעך. צום  -ווידער 
לעצט, אלע האסע פארברעכנס וועלכע מען קען נישט פאר עם איצט ארעסטירן וועלן ווערן  

     רעסטירבאר אויב דער פארברעכער איז אכצן יאר און העכער.א
     

    פארברייטערן בעיל בארעכטיגקייט פאר רעוואלווער פארברעכנס
איינגעפירטער בודזשעט ערמעגליכט פאר ריכטער צו באשטימען בעיל פאר אלע   2023יאר -דער פינאנץ

ארעכטיגט פאר בעיל: קרימינאלע פארקויף פון  דריי רעוואלווער פארברעכנס וועלכע זענען איצט נישט ב
געווער  -( און קרימינאלע ארומטראגן אן אפגעקראצטן שיס265.16געווער צו א מינדעריעריגער )-שיס

- (( וועט זיין גענצליך בארעכטיגט פאר בעיל, אןו קרימינאלע באזיץ פון אן נישט 3)265.02)
בארעכטיגט פאר בעיל )און ארעסטירבאר( אויף א  (( וועט ווערןb)265.01נגעלאדנטער רעוואלווער )א

צווייטן מאל פארברעכן. אין צוגאב וועט קרימינאלישע באזיץ פון א רעוואלווער אויף סקול שטח 
(265.01(a אין אלגעמיין אנווענדליך פאר נישט( ))-  וואס איז פריער געווען ,)אנגעלאדנטע רעוואלווערס

טירבאר, וועט ווערן ארעסטירבאר אויב דער פארברעכער איז  בארעכטיגט פאר בעיל אבער נישט ארעס
     אכצן יאר אדער העכער.

     
     גרינגער מאכן דאס פראקורירן פאר רעוואלווער האנדלעריי

איינגעפירטער בודזשעט מאכט גרינגער צו פראקורירן רעוואלווער האנדלעריי,  2023יאר -דער פינאנץ
ון דעם גאווערנער׳ס ניי אוועקגעשטעלטן אינטערסטעיט און  וואס וועט פארמיטלען די ארבעט פ

אינטרַאסטעיט גאן נאכשפיר קאנסארטיום. דאס אומלעגאל פארקויפן צוויי אדער מער רעוואלווערס  



פארברעך )אראפ פון פינף רעוואלווערס(,  Cאינערהאלב איין יאר צייט וועט איצט פאררעכנט ווערן א 
ריי אדער מער רעוואלווערס אינערהאלב איין יאר וועט איצט פאררעכנט  און דאס אומלעגאל פארקויפן ד 

פארברעך )אראפ פון צען רעוואלווערס(. אין צוגאב וועט דאס באזיצן פון דריי אדער מער   Bווערן א 
פארקויפן, דערביי גרינגער מאכן  -צו-רעוואלווערס )אראפ פון פינף( פאררעכנט ווערן אלס אינזינען

    די קלאגעס.אפירצוברענגען 
     

    פאררעכטן דעם ׳דיסקָאווערי׳ שטאטוט
איינגעפירטער בודזשעט פארזיכערט אז פעלער וועלן נישט ווערן אויטאמאטיש   2023יאר -דער פינאנץ

ארויסגעלאזט ווען פראקורירער גיבן ארויס פארשפעטיגטע אנטדעקונגען מיט א ריינע כוונה. ריכטער  
וועלן אפשאצן די מאס אומרעכט צום פארדעכטיגטן געשאפן דורך סיי וועלכע פארשפעטיגטע  

אנטדעקונגען, און באשטימען וואספארא שטראף, אויב אנווענדליך, איז צוגעפאסט. אין צוגאב וועט  
אויטאמאטישע ׳דיסקָאווערי׳ מער נישט זיין אנווענדליך פאר טראפיק פארלעצונגען און אנדערע  

    אדמיניסטראטיווע טיקעטס.
     

ן פראגראם אנווייזונגען צו מינדעריעריגע הָאול און צושטעל-פארשליסן דעם ׳רעיז דע עידזש׳ לּוּפ
     ארויסגעלאזט

הָאול און שטעלט  -איינגעפירטער בודזשעט פארמאכט דעם ׳רעיז דע עידזש׳ לּוּפ 2023יאר -דער פינאנץ
יעריגע ווערן אנגעקלאגט   17און  16צו פאר׳ן פאמיליע געריכט די יוריסדיקציע איבער פעלער אין וועלכע 

יאר; איצט   18בער זענען נישט געשטעלט געווארן צום געריכט ביז זיי זענען געווארן מיט א פארברעכן א
ווערן די פעלער ארויסגעלאזט צוליב א חסרון אין יוריסדיקציע. געריכטן וועלן אויך זיין פארלאנגט 
    אזט.צוצושטעלן אנווייזונגען צו פראגראמען און סערוויסעס פאר מינדעריעריגע וועלכע ווערן ארויסגעל

   
   

     פארלענגערן און פארבעסערן ׳קענדרא׳ס לאו׳
, אןו פירט איין  2027איינגעפירטער בודזשעט פארלענגערט ׳קענדרא׳ס לאו׳ ביז  2023יאר -דער פינאנץ

די מערסט באדייטנדע און מערקווירדיגע ענדערונגען צו דעם געזעץ זינט עס איז איבערגעארבעט  
(  AOTדערונגען וועלן מאכן ׳ארויסגעהאלפענען ָאוטּפעישענט באהאנדלונג׳ ). די ענ2005געווארן אין 

באפעלן צו מער ווירקזאם פונקציאנירן, אפשאפן פראצעדורישע מניעות און מערן קאארדינאציע צווישן  
פארהערס, וועלן דאקטוירים איצט קענען עדות זאגן   AOTסערוויס ּפרָאוויידערס. צו בעסער ערמעגליכן 

באפעלן פאר אזעלכע וועמענס סימּפטאמען זענען   AOTעל. געריכטן וועלן קענען ארויסגעבן ווירטו 
ערגער געווארן. און שפיטעלער וועלן פון איצט אן זיין געפאדערט מיטצוטיילן פאציענט אינפארמאציע  

וגאב  באפעלן. אין צ AOTמיט די גייסטישע געזונטהייט פראפעסיאנעלן פאראנטווארטליך פאר אויפזען 
וועט דער סטעיט אנפירן א זעלבסטשטענדיגע שטודיע אויף גייסטישע געזונטהייט באהאנדלונג תוצאות  

,  30אין פארגלייך צו מענטשן וואס באקומען פרייוויליגע סערוויסעס ביז יוני  AOTפאר מענטשן אויף  
2026.     

     
-ערמעגליכט פאר ריכטער צו פאדערן גייסטישע געזונטהייט אפשאצונגען אלס א תנאי פאר בעפאר

     פראצעס באפרייען
איינגעפירטער בודזשעט ערמעגליכט פאר געריכטן צו פארארדענען  2023יאר -דער פינאנץ

באווייזן, צו  פסיכיאטארישע אפשאצונגען פאר מענטשן וועלכע ערשיינען, מיט קלאר און איבערצייגנדע 
זיין גייסטיש אומגעזונט אויף אזוי ווייט אז אויב ווערן זיי איבערגעלאזט אליין קענען זייערע אויפפירעכטס  
רעזולטירן אין שעדיגן זיך זעלבסט אדער אנדערע. לויט׳ן אפשאצן און ענטשיידן דורך א דאקטער, קענען  

ויליג אין איינקלאנג מיט׳ן גייסטישע געזונטהייט  אזעלכע זיין אפהענגיג פארהאלטן צו ווערן נישט פרייו
געזעץ. אין צוגאב וועלן ריכטער האבן צוטריט צו אפשאצונגען אין קורצן אויף צו פארזיכערן דאס 

אויספאלגן מיט סיי וועלכע באדינגונגען פון ארויסלאזן, אריינגערעכנט נויטיגע באהאנדלונג און  
    סערוויסעס.



     
     גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס און באהאנדלונג אינוועסטירן אין

דער איינגעפירטער בודזשעט מאכט באדייטנדע אינוועסטירונגען אין גייסטישע געזונטהייט קריזיס  
    אינפראסטרוקטור, אריינגערעכנט:

-9-8מיליאן דאלער צו גרייט מאכן ניו יארק פאר דאס איינפירן איבער׳ן גאנצן לאנד  35 •
געזונטהייט קריזיס האטליין סיסטעם,  -מארד אפהאלט און אויפפירונג-עלבסט , דער ז8

    ;2024יאר -מיליאן דאלער אין פינאנץ 60שטייגנדיג צו 

מיליאן דאלער אין סטעיט געלטער און פעדעראלע   27.5מיליאן דאלער ) 55 •
 1,000ביישטייערונג אין גלייכן מיט די סומעס( פאר שפיטעלער ארויפצוברענגען ביז 

    אינפעישענט פסיכיאטארישע בעטן גרייט צום באניצן;

(  SOSמיליאן דאלער אויף איינצופירן די גאווערנער׳ס זיכערע אפציעס שטיצע ) 11.3 •
היימלאזע אוטריטש מאנשאפטן וועלכע באשטייען פון גייסטישע געזונט ספעציאליסטן  

יארקער וועלכע מאכן מיט  אויף איינצופירן דירעקט פערזענליכע פארבינדונג צו ניו 
מיליאן דאלער   21.5היימלאזיגקייט, העכערן דער פולער יערליכער אינוועסטירונג פון 

     ;2024יאר -אנגעהויבן אין פינאנץ

געאייגנטע פארשפרייטע ארט אונטערהאלט האוזינג  500מיליאן דאלער פאר  12.5 •
- די גאסן, סָאבוועיס און שוץ בעטן צו העלפן גיכער אריבערפירן מענטשן אין קריזיס פון

    ערטער פאר סטאבילע הָאוזינג;

   מיליאן דאלער אין קריזיס אפרוף אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג; 10נאך  •

אפערירטע  -סטעיט  OMHמיליאן דאלער אין פינאנצירונג פאר  10.2אן אויפריכטונג פון  •
    ער און קאפאציטעט; אוןפסיכיאטארישע צענטערס צו פארזיכערן גענוג שטאב מיטגליד

מיליאן דאלער אויף איינצופירן א הלוואה פארגעבונג פראגראם צו רעקרוטירן   9 •
    פסיכיאטארן און פסיכיאטארישע נורס פראקטיצירער;

    
אין צוגאב טוט דער גרונטליכער הָאוזינג קאפיטאל פלאן אין דעם איינגעפירטן בודזשעט אריינרעכענען  

     ן פון שטיצנדע הָאוזינג.איינהייט  10,000
    

     פראצעס סערוויסעס-אינוועסטירן אין ׳דיסקָאווערי׳ און בעפאר
מיטלען צו שטיצן דאס רעפארמירן  -מיליאן דאלער אין נייע הילפס 90דער בודזשעט אנטהאלט 

מיליאן דאלער אין נייע  65דאס אנטהאלט   פראצעס סערוויסעס.-׳דיסקָאווערי׳ און בעפאר 
ברייטע  -אינוועסטירונגען פאר ׳דיסקָאווערי׳ וואס פארזיכערט פובליק זיכערהייט, אריינגערעכנט סיסטעם

אארדינאציע, טעכנאלאגיע, פארברייטערטע סטָארעדזש מעגליכקייטן, און אדמיניסטראטיווע  ק 
פראצעס סערוויסעס, אלטערנאטיוון צו  -מיליאן דאלער פאר בעפאר  25עס אנטהאלט אויך   שטיצע.

די סערוויסעס אנטהאלטן דערמאנונגען און    איינטריט פראגראמען.-ארעסטירונג סערוויסעס און ווידער 
כטונג געבן אויף געריכט באטייליגונג, באוואכונג, און אנווייזונגען פאר גייסטישע געזונטהייט און  א

    סובסטאנץ באניץ באהאנדלונג.
    

     סעקיוריטי- סייבער
יעריגן בודזשעט פאר אינוועסטירונג אין ניו יארק  -גאווערנער האוקול׳ס היסטארישע פארשלאג אינ׳ם היי

סעקיוריטי, טאפלט דער  -מיליאן דאלער פאר סייבער  61.9שיצונגען אנטהאלט סטעיט׳ס סייבער בא
וויכטיגע באשיצונגען,  -פריערדיגער אינוועסטירונג. די אינוועסטירונגן וועלן פינאנצירן קריטיש

אריינגערעכנט דאס פארברייטערן דער סטעיט׳ס סייבער רויטע טיעם פראגראם צוצושטעלן נאך  
, א פארברייטערטע ׳פישינג׳ פראבע פראגראם, פארוואונדליכקייט אויסזוכן און  אריינדרינגונג פראבעס

די אינוועסטירונגען העלפן פארזיכערן אז אויב איין טייל פון   נאך סייבער אינצידענט אפרוף סערוויסעס.
דעם נעטווארק ווערט אטאקירט, קען דער סטעיט איזאלירן און באשיצן די איבעריגע טיילן פון דעם  

    סטעם.סי



     
מיליאן דאלערדיגע   30אויך אלס טייל פון דעם פארשלאג טוט דער גאווערנער אויך פארשלאגן א 

״געמיינזאמע סערוויסעס״ פראגראם צו העלפן ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן און אנדערע ראיאנישע  
יוריטי סערוויסעס צו  סעק -קוואליטעט סייבער -צוזאמארבעטער אויף זיך איינשאפן און ארויסשטעלן הויכע 

שטיצן זייערע סייבער באשיצונגען. די אינערליך באהאפטענע כאראקטער פון דעם סטעיט׳ס נעטווָארקס 
פראגראמען באדייט אז אנפאלן קענען זיך גיך פארשפרייטן לענגאויס דעם סטעיט. פילע   ITאון 

מיטלען נויטיג צו באשיצן זייערע  -רעגירונג אינסטאנצן האבן אפטמאל נישט די פינאנצירונג אדער הילפס
וויכטיגע סערוויסעס ווי העלטקעיר, געזעץ -סיסטעמען, געוויסע פון וועלכע שטעלן צו קריטיש

אינפארסירונג, עמערדזשענסי פארוואלטונג, וואסער באהאנדלונג און ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס, 
      צווישן אנדערע.
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