
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 17נומער 

 

 ל   ע  פ א  ב   וו  י ט  ו י  ק ע  ז ע ק 

 

 באזירטע געוואלדטאטן -פלאץ ּפָאליסיס איבער דזשענדער-צו פאדערן דאס איינפירן ארבעטס

 

ניו יארק, און   סטעיט באזירטע געוואלדטאט איז אן ערנסט פובליק ּפָאליסי זארג פאר׳ן -דזשענדער אזוי ווי, 

פארלאנגט פונ׳ם סטעיט זיך אקטיוו באשעפטיגן מיט די צוזאמענגעארבעטע קאמיוניטי אפרוף אויף צו שטיצן קרבנות  

 און איבערלעבער און צו האלטן בא׳עוולה׳ער פאראנטווארטליך; 

   

באזירטע געוואלדטאט טוט דורכדרינגען די לעבנס און איינשטעלן די זיכערהייט פון  -דזשענדער אזוי ווי,           

  טויזנטער ניו יארקער טאג טעגליך, מיט טראגישע, שעדליכע און צומאל אויך טויטליכע תוצאות; און 

   

קאמיוניטי פראבלעם וואס באטרעפט   פארשפרייטע-באזירטע געוואלדטאט איז א ווייט-דזשענדער אזוי ווי, 

 פלאץ;  -טויזנטער ניו יארק, כולל אין דעם ארבעטס

   

באזירטע -דער סטעיט ניו יארק, אלס אן ארבעטסגעבער, איז אין צוגאב אפעקטירט דורך דזשענדער אזוי ווי,          

טער, און פאראורזאכט פארלוסט אין  ארבע-געוואלדטאט, וואס שטעלט איין די זיכערהייט פון סיי קרבנות און סיי מיט

 פראדוקטיווקייט, העכערע העלטקעיר אויסגאבן, מער טעגן פעלן פון די ארבעט און מער ארבעטער אויסקער;  

 

באזירטע געוואלדטאט דורך דער סטעיט ניו יארק קען אויך  -א פראאקטיווע אפרוף צו דזשענדער אזוי ווי,           

   סטעיט;ערע ארבעטסגעבער אין דעם דינען אלס א מוסטער פאר אנד

   

( פארמולירט א געענדערטע  OPDVגעוואלדטאט )-האט דער אפיס פאר אפהאלטן שטוב  2008אין  אזוי ווי,           

  געוואלדטאט; און -ארבעטספלאץ ּפָאליסי מוסטער פאר סטעיט אגענטורן צו אדרעסירן שטוב
 

  מוסטער; ּפָאליסיניו יארק איז פארשפראכן צו שטערקער מאכן און בויען אויף דעם  אזוי ווי, 
 

גאווערנער פון די סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט   איצט, דעריבער, טו איך, קעטי האוקול, 

  באפולמעכטיגט אין מיך דורך דער קאנסטיטוציע און די געזעצן פון דעם סטעיט ניו יארק, פארארדענען ווי פאלגענד: 

1. OPDV  געוואלדטאט און ארבעטספלאץ ּפָאליסי און פארמולירן סיי  -זאל איבערקוקן דעם מוסטער שטוב

-וועלכע פאסיגע ענדערונגען כדי אז דער ּפָאליסי שאפט א מוסטער ארבעטספלאץ ּפָאליסי פאר דזשענדער

-רן שטובבאזירטע געוואלדטאט, וואס וועט שטערקער מאכן ניו יארק סטעיט׳ס פראצעדורן פאר אדרעסי

באזירטע געוואלדטאט, אריינגערעכנט דאס  -געוואלדטאט און ארייננעמען אנדערע פארעמען פון דזשענדער

זאל אויך אויסשרייבן א דוגמא פון געשריבענע פראצעדורן   OPDVנאכלאקערן און סעקסועלע אנפאלן. 

 באזירטע געוואלדטאט. -פאר׳ן איינפירן דעם געענדערטן מוסטער ארבעטספלאץ ּפָאליסי פאר דזשענדער

 

2. OPDV באזירטע  -זאל אויסטיילן די געענדערטע מוסטער ארבעטספלאץ ּפָאליסי פאר דזשענדער

געוואלדטאט, אינאיינעם מיט דער דוגמא פון געשריבענע פראצעדורן איינצופירן, צו יעדן סטעיט אגענטור  

ראפט דעם דאזיגן באפעל. פאר די  שפעטסטנס זעקס חדשים פון דעם דאטום וואס עס ווערט געשטעלט אין ק

( סיי וועלכע סטעיט אגענטור, דעפארטמענט,  1צוועקן פון דעם באפעל, זאל ״סטעיט אגענטור״ באדייטן: )

( סיי וועלכע פובליק  2מיטל פון דעם סטעיט; און )-אפיס, בָאורד, קאמיסיע אדער אנדערע אנטשטאלט

עלכע איז געשאפן דורך אדער עקזיסטירט אונטער סיי  אויטאריטעט אדער פובליק בענעפיט קארפאראציע וו

וועלכע סטעיט געזעץ, לכל הפחות איינע פון די מיטגלידער ווערט באשטימט דורכ׳ן גאווערנער 

קערפערשאפטן, אדער ׳סָאבסידיעריס׳, פון אזא סארט פובליק  -)אריינגערעכנט סיי וועלכע אונטער



יע(, אויסער אן אינטערסטעיט אדער אינטערנאציאנאלע אויטאריטעט אדער פובליק בענעפיט קארפאראצ

  אויטאריטעט אדער פובליק בענעפיט קארפאראציע.

 

-, פארמולירן און ארויסשטעלן א דזשענדער2023, 1יעדער סטעיט אגענטור זאל, נישט שפעטער ווי יאנואר  .3

עטן אזא ּפָאליסי זאל דער  אזירטע געוואלדטאט און ארבעטספלאץ ּפָאליסי פאר׳ן אגענטור. ביים אויסארבב

באזירטע געוואלדטאט און  -( זיך פאררופן אויף דער געענדערטער מוסטער דזשענדערaסטעיט אגענטור )

(  b, און איינפירן אירע באדינגונגען לויט ווי עס געהערט; )OPDVארבעטספלאץ ּפָאליסי אויסגעטיילט דורך 

געוואלדטאט אגענטור  -אשטימען לכל הפחות איין שטוב( זאל בcפאר הילף; ) OPDVמעג זיך פארבינדן מיט 

געוואלדטאט  -( וועלכער זאל פארזיכערן אגענטור אויספאלגונג מיט די שטובDVALפארשטייער )

באזירטער געוואלדטאט ביים ארבעטספלאץ ּפָאליסי, זיין טרענירט אויף צו  -באדינגונגען פון דער דזשענדער

( זאל ארבעטן  dאון ) OPDVפערזאן פאר -ען אלס הויפט פארבינדונגסהעלפן געליטענע ארבעטער, און דינ

געמיינזאם מיט פאראינטערעסירטע פארטייען לויט ווי עס פאסט, אריינגערעכנט יּוניָאן פארשטייער ביי די  

  סטעיט און ארטיגע שטאפלען. 

 

די ארבעטספלאץ   באזירטע געוואלדטאט און -יעדער סטעיט אגענטור, ביים אויסארבעטן איר דזשענדער .4

-ּפָאליסי, זאל פאסיג אכטונג געבן אויף די וויכטיגקייט פון העכערן באוואוסטזיניגקייט איבער דזשענדער

דייטליך   מיטלען פאראן פאר הילף; -באזירטע געוואלדטאט און לאזן וויסן פאר באשעפטיגטע איבער שטיצע

אז פערסאנאל ּפָאליסיס און פראצעדורן   ; פארזיכערןDVALערקלערן וויאזוי אנצוקומען צום אגענטור 

באזירטע געוואלדטאט קרבנות און איבערלעבער, און לאזט זיך  -זענען יושר׳דיג צו שטוב און דזשענדער

אויסארבעטן ארבעטספלאץ זיכערהייט אפרוף פלענער; נאכפאלגן סטעיט   פאסיג אפרופן צו זייערע געברויכן;

געווער ביי אזא איינער וואס איז  -אגרעניצן דאס האבן ביי זיך שיסאון פעדעראלע געזעצן אריינגערעכנט ב

געוואלדטאט אדער פארבינדענע פארברעכן אדער איז  -געפונען געווארן שולדיג איבער א שטוב 

באזירטע -אונטערגעווארפן א באשיצונג באפעל )׳ָארדער ָאוו ּפרָאטעקשען׳(; מוטיגן און שטיצן דזשענדער

און טרענירונג פאר ארבעטער; און האלטן פאראנטווארטליך ארבעטער וועלכע ניצן   געוואלדטאטן בילדונג

-אויף בייזן סטעיט אייגנטומען אדער מאכט אדער פארלעצן זייערע ארבעט פליכטן ביים באגיין א דזשענדער

  באזירטע געוואלדטאט שריט.

 

געוואלדטאט און דער ארבעטספלאץ   באזירטע-א יעדער סטעיט אגענטור, ווען עס גיבט ארויס איר דזשענדער .5

-ּפָאליסי, זאל צושטעלן א קָאּפיע פון דעם ּפָאליסי און די אינפארמאציע דערינען צו איר באשטימטער שטוב 

איבער סיי וועלכע ענדערונגען   OPDV, און זאל לאזן וויסן OPDVגעוואלדטאט אגענטור פארשטייער צו 

  .DVALנג אינפארמאציע פאר׳ן דערנאך פון דער ּפָאליסי אדער פארבינדו

 

באזירטע געוואלדטאט און דער ארבעטספלאץ טרענירונג. א יעדער געדעקטער באשעפטיגטער  -דזשענדער .6

באזירטע געוואלדטאט און דער ארבעטספלאץ טרענירונג אויסגעארבעט  -זאל אנטיילנעמען אין א דזשענדער

סטעיט׳יגן לערנונג פארוואלטונג סיסטעם  -נץ און גרייט געמאכט צו באקומען אויף דעם גא OPDVדורך 

באזירטע געוואלדטאט און דער ארבעטספלאץ׳ טרענירונג פראגראם וועט צוגעגרייט  -יערליך. דער ׳דזשענדער

. ״געדעקטער באשעפטיגטער״ זאל באדייטן אלע  2022, 1ווערן און גרייט געמאכט שפעטסטנס אקטאבער 

ן אין דעם עקזעקיוטיוו קאמער אין דעם אפיס פון די גאווערנער באאמטע און באשעפטיגטע וועלכע ארבעט

און ניו יארק סטעיט אגענטורן וועלכע טוען אויפזען אנדערע באאמטע און באשעפטיגטע, וועלכע סערווירן 

, אדער וועלכע זענען באשעפטיגט געווארן אין א יּומען ריסָארס פאסטן. ״באאמטע און  DVALאלס 

דייטן די וועלכע ווערן אנגעגעבן אלס ״סטעיט באאמטע אדער באשעפטיגטע״ אין טייל  באשעפטיגטע״ זאל בא

  פון דעם פובליק באאמטע געזעץ. 73

 

7. OPDV :זאל  

 

a.  צושטעלן יעוץ און טעכנישע הילף צו יעדער סטעיט אגענטור אין דאס אויסארבעטן און איינפירן איר

ץ׳ ּפָאליסי, צי לויט׳ן אגענטור׳ס פארלאנג  באזירטע געוואלדטאט און דער ארבעטספלא-׳דזשענדער

  ;OPDVאדער לויט׳ן אנווייזן פון 

b. באזירטע געוואלדטאט און דער ארבעטספלאץ׳  -באקומען און האלטן קָאּפיעס פון די ׳דזשענדער

  ּפָאליסיס ווי ארויסגעגעבן און געענדערט דורך די פארשידענע סטעיט אגענטורן; 

c. ווייזער פערסאנאל, ארבעטער באהילף פראפעסיאנעלן, יּומען  ארבעטן געמיינזאם מיט סופער

ריסָארס פערסאנאל, געזעץ אינפארסיר אגענטורן, יּוניָאנס און זיכערהייט שטאב אין דעם אויסלייג  

   פלאן און דאס אויסארבעטן די טרענירונג און מאטריאלן; 

d.   א באריכט אין באצוג דאס  2023, 1צוגרייטן און אריינגעבן צו דעם גאווערנער, שפעטסטנס מאי ,

  איינפירן דעם באפעל; און 

e.   מודיע זיין פאר דער עקזעקיוטיוו פירערשאפט פון יעדער סטעיט אגענטור ביים געוואויער ווערן

גענוג צו ערפילן די פאדערונגען פון   DVALאיבער סיי וועלכע פעלער פון אזא סטעיט אגענטור׳ס 

  אין דעם עקזעקיוטיוו באפעל. ראלע ווי אויסגעלייגט  DVALדער 



 

און צושטעלן אזעלכע אינפארמאציע, באריכטן, און   OPDVא יעדער סטעיט אגענטור זאל קאאפערירן מיט  .8

    באשטימט עס איז שכל׳דיג נייטיג אויף נאכצוקומען די צוועקן פון דעם באפעל. OPDVהילף לויט ווי 

ארויסגעגעבן אום   19דער עקזעקיוטיוו באפעל זאל צוריקציען און פארנעמען דאס ארט פון עקזעקיוטיוו באפעל 

נטור וועט איינפירן א  ; אויפ׳ן באדינג, פונדעסטוועגן, אז ביז אזא צייט וואס יעדער סטעיט אגע2007, 22אקטאבער 

באזירטע געוואלדטאט און דער ארבעטספלאץ׳ ּפָאליסי לויט דעם דאזיגן באפעל, זאל דער סטעיט אגענטור  -׳דזשענדער

 . 19געוואלדטאט און דער ארבעטספלאץ׳ ּפָאליסי לויט עקזעקיוטיוו באפעל -אויסהאלטן איר ׳שטוב

   

 

  

 

 

ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט און דעם       

אפיציעלן זיגל פון דעם סטעיט אין  

דער שטאט אלבאני דעם אכט און  

צוואנציגסטן טאג פון אפריל אין  

דעם יאר צוויי טויזנט צוויי און  

 צוואנציג.

 

 

 

 

 

 

 

 דורך דער גאווערנער                

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער                                


