
 
 גאווערנער קעטי האוקול   4/29/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאסן ָאוטריטש פראגראם צו   SNUGגאווערנער האוקול אנאנסירט פארברייטערונג פון סטעיט׳ס 
   ניאגארא פָאלס, סקענעקטעדי און יוטיקע צו רעדוצירן ביקס געוואלדטאט

  
 SNUG  12 מיט אנשליסנדיג פראגראמען,  נייע דריי פאר  אינוועסטירונג  דאלערדיגע מיליאן 1.5

   סערוויסעס  יוסטיץ  קרימינאלע פון אפטיילונג דער דורך געשטיצט און  פינאנצירט איצט  לאקאציעס
  

DCJS ארגאניזאציעס  באזירטע-קאמיוניטי פון  דאלער 500,000 ביז  אויף  פארשלאגן זוכט  
   קאמיוניטיס   יעניגע די  אין פראגראם  ָאוטריטש  גאסן א  אפערירן ין א  פאראינטערעסירט

  
SNUG  מקור,  דעם אידענטיפיצירן שיסערייען:  רעדוצירן צו צוגאנג געזונטהייט-פובליק א ניצט  

  קאמיוניטיס  און  יחידים פאר שטיצע און   סערוויסעס  באזארגן און   טראנסמיסיע אפשטעלן
  

  
מיליאן דאלער אין סטעיט פינאנצירונג צו שטיצן   1.5גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן  

גאסן ָאוטריטש פראגראמען אין ניאגארא פָאלס, סקענעקטעדי און יוטיקע. די געלטער,   SNUGדריי נייע 
 SNUGיעריגן סטעיט בודזשעט, וועט ערמעגליכן פאר -צוגעשטעלט דורך גאווערנער האוקול אין דעם היי

פטיילונג פון קרימינאלע  די סטעיט א קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק. 15אויף  12זיך צו פארברייטערן פון 
פראפיט ארגאניזאציעס פאראינטערעסירט אין אנפירן דעם  -פון נאן פארשלאגן זוכט יוסטיץ סערוויסעס

אויף פארמיטלען מחלוקת׳ען, צושטעלן מענטארן פאר יוגנט און ארבעטן מיט  פראגראם, וואס פאקסירט 
איינוואוינער און ארגאניזאציעס צו ענדערן קאמיוניטי באציאונגען איבער רעוואלווער געוואלדטאט.  

דאלער אוועקצושטעלן דעם   500,000ארגאניזאציעס וועלכע ווערן אויסגעקליבן וועלן באקומען ביז 
   יעדן שטאט. פראגראם אין 

  
- ״ניו יארק סטעיט וועט ווייטער ניצן אלע מעגליכע מיטלען צו באקעמפן שיסערייען און געוואלד

גאסן ָאוטריטש   SNUG״דער  האט גאווערנער האוקול געזאגט.פארברעכנס אויף אונזערע גאסן,״  
פראגראם שטעלט ארויס געוואלדטאט אפהאלטער אויף צו פארמיטלען געפעכטן, צושטעלן 
וויכטיגער - מענטארשאפט פאר יוגנט און ארבעטן מיט ארטיגע צוזאמארבעטער, און עס איז א קריטיש

פארברייטערן  באשטאנדטייל אין אונזער גרונטליכע צוגאנג צו פובליק זיכערהייט. איך שטאלציר מיך צו
דעם פראגראם צו די קאמיוניטיס, און מיר וועלן ווייטער נעמען שטארקע שריטן צו לייגן א סוף צו דער  

 מכה פון רעוואלווער געוואלדטאט און אריינבאגלייטן א זיכערער ניו יארק פאר יעדן.״  
  

׳ס גרונטליכע פלאן צו  גאסן ָאוטריטש פראגראם איז א הויפט טייל פון גאווערנער האוקול  SNUGדער 
. דער  2020לייזן שיסערייען, וועלכע זענען געשטיגן אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט און לאנד זינט 

, ניצט א פובליק געזונטהייט צוגאנג צו  DCJSפראגראם, וואס איז פינאנצירט און געשטיצט דורך 
ר אפשטאם, אפהאלטן אריבערגאנג און עס  פארמיידן און רעדוצירן שיסערייען דורך אידענטיפיצירן אי

וויכטיגע סערוויסעס  -באהאנדלען דורך זיך באשעפטיגן מיט קאמיוניטיס און פארבינדן יחידים מיט קריטיש

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fofpa%2Fpdfdocs%2FSNUG%2520Niagara%2520Falls%2C%2520Schenectady%2C%2520Utica%2520Request%2520for%2520Proposals%2520April%25202022%2520Final.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca41f90fdc42b45116fd708da29f2ec77%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868420836827910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OAv%2FQHikJCP9dxmJUTXrDeb%2F6avlXxNukuBj4F9ub6k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fofpa%2Fpdfdocs%2FSNUG%2520Niagara%2520Falls%2C%2520Schenectady%2C%2520Utica%2520Request%2520for%2520Proposals%2520April%25202022%2520Final.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca41f90fdc42b45116fd708da29f2ec77%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868420836827910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OAv%2FQHikJCP9dxmJUTXrDeb%2F6avlXxNukuBj4F9ub6k%3D&reserved=0


און   פראגראם SNUG דעם ארויסצוווייזן ווידעאו אהאט אויך היינט ארויסגעלאזט   DCJSאון שטיצע.  
 איר ארבעט מיט אנטיילנעמער.  

  
פראפיט ארגאניזאציעס און שפיטעלער פאראינטערעסירט אין אנפירן דעם פראגראם מוזן זיך -נאן

גרענטס זענען   2022, 7אפרופן צו דעם פארלאנג פאר פארשלאגן ביז מיטאג צייט אום דינסטאג, יוני 
לס, סקענעקטעדי און יוטיקע וועלן זיך אנשליסן מיט  ערווארטעט שפעטער יענעם מאנאט. ניאגארא פאָ 

נעץ: אלבאני, די בראנקס, באפעלאו,   SNUGאנדערע קאמיוניטיס אין דער סטעיט׳ס איצטיגע   12
העמפסטעד, מט. ווערנאן, ניובורג, פאוקיפסי, סירעקיוס, ראטשעסטער, טראוי, וויאנדאנטש און 

 יאנקערס.  
  

 סטיץ סערוויסעס קאמיסיאנערין ראזעננע ראסאדא האט געזאגט,אפטיילונג פון קרימינאלע יו
מאנשאפטן שפילן א קריטישע ראלע אין באקעמפן שיסערייען. דורך ארבעטן מיט די   SNUG״אונזער 
איינגעשטעלטע יוגנטליכע און יונגע ערוואקסענע און זיי פארבינדן מיט אלטערנאטיוון און -מערסט

שטעלט אויך צו באדייטנדע באשעפטיגונג און א   SNUGן לעבנס. געלעגנהייטן, קענען מיר ענדער
קאריערע צוגאנג פאר יחידים פריער פארמישט אין דעם קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם. צוטרויליכע שלוחים  

באטייליגטע, און, נאכ׳ן האבן  SNUGבאשעפטיגט דורך דעם פראגראם פארבינדן זיך מיט 
, זיי העלפן זיי איבערצוקומען. מיר נויטיגן זיך אין יוגנטליכע און  אויסגעשטאנען פילע ענליכע מכשולות

יונגע ערוואקסענע אין די קאמיוניטיס די שווערסטע באטראפן דורך שיסערייען אויף צו אנערקענען זייער  
  SNUGאון דאס איז גענוי וואס  —אייגענער ווערד און זען זייער אייגענער פאטענציעל אויף אויפצושטייגן 

 ט.״ טו
  

׳ניו יארק סטעיט אפיס פון שיסעריי פארמיידן׳ דירעקטארין קאליאנא עס. טאמאס האט געזאגט,  
גאסן ָאוטריטש פראגראם צייגט ווייטער אויף גאווערנער האוקול׳ס   SNUG״פארברייטערן דער סטעיט׳ס 

ב טוט נישט נאר  שטא SNUGאנטשלאסנקייט צו העלפן קאמיוניטיס פארמיידן און רעדוצירן שיסערייען. 
פארברעכנס, נאר זיי באזארגן אויך  -אידענטיפיצירן און לינדערן סיטואציעס איידער זיי קומען צו געוואלד 

צוטריט צו סערוויסעס און שטיצע וועלכע ערמעגליכן פאר פראגראם באטייליגטע, פאמיליעס און  
 יין.״ קאמיוניטיס צו אדרעסירן טראומא, בויען פעסטקייט און ווייטער אנג

  
״מיר שטאלצירן זיך ׳אפיס ָאוו וויקטים סערוויסעס׳ דירעקטארין עליזאבעט קראנין האט געזאגט, 

אינפארמירטע יעוץ און קעיס פארוואלטונג סערוויסעס  - צוצושטעלן טראומא DCJSצוזאמצוארבעטן מיט 
. גאווערנער האוקול׳ס באשטימונג פון סטעיט געלטער צו  SNUGצו קאמיוניטיס סערווירט דורך 

פארברייטערן דעם פראגראם צו דריי נייע שטעט וועט העלפן ווייטער אנפילן דעם חסרון אין קאמיוניטיס 
זיך מיט הויכע ראטעס פון שיסערייען. איך קוק ארויס אויף ווייטערדיגע צוזאמארבעט  וועלכע מוטשען 

מיט מיין סטעיט אגענטור צוזאמארבעטער צו שטיצן המצאה׳דיגע פראגראמען וועלכע קומען נאך די  
 געברויכן פון אלע קרבנות און איבערלעבער פון פארברעכנס.״  

  
״קיין איין רעגירונג קען נישט אליין לייזן שיסעריי  אט געזאגט, מעיאר פון יוטיקע ראבערט פאלמיערי ה

פראבלעמען. כדי צו האלטן אונזערע איינוואוינער אפגעהיטן וועלן מיר דארפן האבן מיטארבעטער אין  
ָאוטריטש   SNUGסטעיט רעגירונג, אין דעם פריוואטן סעקטאר און אין אונזערע געגנטער. דער 

פראפיט און קאמיוניטי -טיג וויבאלד עס טוט צוזאמפלעכטן פובליק, נאןוויכ -פראגראם איז קריטיש
צוזאמארבעטער אויף צו נעמען א גרונטליכע צוגאנג צו ראטעווען לעבנס. די שטאט יוטיקע האט 

מיליאן דאלער אין נייע שפענדונג צו אדרעסירן שיסערייען און פובליק זיכערהייט   30פארשפראכן איבער 
ן אופן. מיט די אנטשלאסנקייט וואס גאווערנער האוקול און אונזערע קאמיוניטי אויף א גרונטליכ

מיטלען צו מאכן די  -צוזאמארבעטער האבן ארויסגעוויזן, זעען מיר פרעצעדענטלאזע שטיצע און הילפס
   שטאט יוטיקע מער אפגעהיטן און בעסער ווי סיי ווען פריער.״

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsU0MGuDRsvk%26ab_channel%3DNYSPublicSafety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca41f90fdc42b45116fd708da29f2ec77%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868420836827910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6Tc6XTcell88Kr45oAsjzt6naYxjuFSFLRX622U1FF0%3D&reserved=0


SNUG  פראגראמען באשעפטיגן גאסן ָאוטריטש ארבעטער, שפיטאל אפרופער, סאציעלע ארבעטער און
קעיס פארוואלטער וועלכע ארבעטן אינדערינען אין דער קאמיוניטי און אין טראומא צענטערס. ָאוטריטש  

ניטיס אין ארבעטער און שפיטאל אפרופער זענען צוטרויליכע שלוחים וויבאלד זיי וואוינען אין די קאמיו
וועלכע זיי ארבעטן און געוויסע זענען אליין געווען פארמישט מיט דעם קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם אדער  

זיי ארבעטן מיט יוגנטליכע און יונגע ערוואקסענע אויף  פארברעכנס.-פארלוירן א באליבטן צוליב געוואלד 
יצט; רופן זיך אפ צו שיסערייען אויף צו  נאכצושפירן און לינדערן געפעכטן איידער זיי ווערן גאר אנגעה

פארמיידן נקמה שריטן דורך פארמיטלען און ארויסהעלפן פאמיליע מיטגלידער פון די וועלכע זענען  
פארוואונדעט אדער געהארגעט געווארן; און צושטעלן מענטארשאפט פאר יוגנטליכע וועלכע באטייליגן 

און זיי פארבינדן מיט בילדונג געלעגנהייטן און דזשָאבס   זיך אין דעם פראגראם אויף צו באשטימען צילן
ווי אויך אנדערע סערוויסעס. דער פראגראם טוט אויך באשעפטיגן דער קאמיוניטי, רעליגיעזע  

ארגאניזאציעס און קלעריקער, און ארטיגע ביזנעסער דורך רעליס, ספעציעלע פארקומענישן און אנדערע  
 קאמיוניטי צוזאמקונפטן.  

  
אציעלע ארבעטער און קעיס פארוואלטער באזארגן פאר די באטראפענע פון שיסערייען אדער אנדערע  ס

אינפארמירטע יעוץ, שטיצע גרופעס, שתדלנות און הילף מיט -פארברעכנס אין די קאמיוניטיס טראומא
און אנווייזונגען פאר   סערוויסעס׳ געליטענע פאר ׳אפיס איינגעבן פארגיטיגונג אפליקאציעס צום סטעיט

ושטעלן שטיצע און הדרכה פאר  אנדערע סערוויסעס לויט ווי עס נויטיגט זיך אדער וועט זיך אנזען; און צ
SNUG   .מאנשאפט מיטגלידער, פילע פון וועלכע האבן אליין קאמפליצירטע ערפארונגען מיט טראומא

ערטער זענען פינאנצירט   SNUGעקזיסטירנדע  12סאציעלע ארבעטער און קעיס פארוואלטער ביי די 
טס פונ׳ם ׳אפיס פאר געליטענע  ( גרענVOCAדורך דער פעדעראלע ׳געליטענע פון פארברעכנס אקט׳ )

-געלטער פון דעם היי סטעיטסערוויסעס׳; די דריי נייע ערטער וועלן זיין פולשטענדיג פינאנצירט מיט 
 יעריגן סטעיט בודזשעט.  

    
פון אנדערע   SNUGטוט אפזונדערן   DCJSגרונטליכע טרענירונג, ארט באזוכענישן און שטיצע פון 

פארברעכנס אפהאלט פראגראמען איבער׳ן סטעיט און לאנד. נייע שטאב  -באזירטע געוואלד-קאמיוניטי
שעה׳ן פון  32שעה טרענירונג און נייע סופערווייזערס פארענדיגן   40מיטגלידער מוזן דורכגיין 

ענירונג פאר  שעה טר  40פארוואלטונג טרענירונג. אלע שטאב מיטגלידער מוזן אויך אויספילן 
פראפעסיאנעלע אנטוויקלונג יערליך. די אנגייענדע טרענירונג און שטיצע העלפן פארזיכערן אז דער  

ערטער טראץ דאס ווערן אנגעפירט דורך באזונדערע   SNUGפראגראם ארבעט אייניג איבער אלע 
 באזירטע ארגאניזאציעס.  -קאמיוניטי

  
- און קאמיוניטי SNUGמיליאן דאלער פאר  24.9שטעלט די גאווערנער האט אפירגעברענגט און צוגע

פאכיג די  -אזירטע רעוואלווער געוואלדטאט איניציאטיוון אינ׳ם סטעיט בודזשעט, וועלכס העכערט דרייב
פראגראמען וועט נייע פינאנצירונג   SNUGאין צוגאב צו פינאנצירן  סטעיט׳ס פריערדיגע אינוועסטירונג.

פרואוון אן אונטערנעמונג צו העכערן באטייליגונג אין פראגראמען דורך העלפן  געניצט ווערן אויף אויסצו
-נאכקומען די געווענטליכע געברויכן פון איינגעשטעלטע יוגנטליכע; באזארגן טרענירונג פאר פעאיגקייט

ן ; אוSNUGפלאצירונג פאר יוגנטליכע וועלכע באטייליגן זיך אין -גרייטקייט און ארבעט-באזירטע דזשָאב
- אין-שטאב מיטגלידער דורך איינפירן אן ערשט SNUG׳ס גרונטליכע טרענירונג פון DCJSבויען אויף 

אנד פראגראם צו רעקרוטירן און אנהאלטן ארויסגרייך ארבעטער אויף איבערצוקומען א הויפט שטרויכל  ל
 פארברעכנס אפהאלט באמיאונגען.  -באזירטע געוואלד-פאר פארברייטערן קאמיוניטי

  
  פעדעראלע אין דאלער מיליאן  6.3 אויסגעמאלדןפריער דעם וואך האט גאווערנער האוקול אויך  

רעוואלווער געוואלדטאט ארבעט און פארבעסערן סערוויסעס -אויף צו פארברייטערן אנטי   פינאנצירונג 
 פאר געליטענע און איבערלעבער.  
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לע הינזיכטן וויכטיגע שטיצע צו א- שטעלט צו קריטיש סערוויסעס יוסטיץ קרימינאלע פון  אפטיילונג די
פונ׳ם סטעיט׳ס קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם, אריינגערעכנט, אבער נישט אויסשליסליך: טרענירן געזעץ 

אינפארסירונג און אנדערע קרימינאלע יוסטיץ פראפעסיאנעלן; אויפזען אן געזעץ אינפארסירונג  
נג געצייג וואס ווערן  טעסטס און שנעלקייט אינפארסירו-אקרעדיטירונג פראגראם; פארזיכערן אז אטעם

געניצט דורך געזעץ אינפארסירער ארבעטן ווי עס באדארף צו זיין; פארוואלטן קרימינאלע יוסטיץ גרענט  
סטעיט׳יגע פארברעכנס און פראגראם דאטא; צושטעלן פארשונג שטיצע;  -פינאנצירונג; אנאליזירן גאנץ

איינזעצן פראגראמען; און קאארדינירן -ורמעאויפזען קאונטי פראבע דעפארטמענט און אלטערנאטיוון צו ט
 . טוויטעראון  פעיסבוק אויף DCJSפאלגט נאך   יוגנטליכע יוסטיץ ּפָאליסי.

  
פראגראמען איבער׳ן סטעיט  200פינאנצירט א נעץ פון איבער   סערוויסעס׳ געליטענע  פאר ׳אפיס דער

בערלעבער פון פארברעכנס און זייערע פאמיליע מיטגלידער.  וועלכע העלפן געליטענע און אי
אויף געוואויער צו ווערן מער איבער די סערוויסעס פאראן. פאלגט נאך   ovs.ny.gov/connect באזוכט

OVS טוויטער און   פעיסבוק אויף . 
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