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גאווערנער האוקול אנאנסירט ניו יארק סטעיט צווייטע דעפארטמענט אפעלאט אפטיילונג 

     באשטימונגען
    

     
  אפטיילונג, אפעלאט סטעיט  יארק  ניו דער צו באשטימונגען געמאלדן היינט האט  האוקול קעטי גאווערנער 

     דעפארטמענט.  צווייטע
     

״באשטימען אויפריכטיגע און ערפארענע ריכטער איז איינע פון אונזער ערשטע ליניעס פון באשיצונג קעגן 
בין קאנפידענט אז די ריכטער וועלן ווייטער    ״איך האט גאווערנער האוקול געזאגט.אומרעכט,״ 

אנהאלטן זייערע התפעלות׳דיגע פובליק סערוויס רעקארדס און אויפהאלטן די הייליגקייט פון די געזעץ.  
 זיי זענען דאס סאמע בעסטע, און איך בין שטאלץ אז זיי וועלן דינען די איינוואוינער פון ניו יארק.״ 

     
צווייטן דעפארטמענט, אפעלאט איז באשטימט געווארן צו דעם  די געשעצטע העלען וואוטסינאס 

, האט ריכטערין וואוטסינאס געדינט אלס א נעסאוי קאונטי אפעלאט טערמין 2019זינט  אפטיילונג.
סטריקט  ׳טע יורידישע דיסטריקטן. פריער איז זי געווען א נעסאוי קאונטי די10׳טע און 9ריכטער פאר די 

. בעפאר׳ן ווערן א  2018געריכט ריכטער, און איז ערוויילט געווארן צו זיין א נעסאוי קאונטי ריכטער אין  
ריכטער, איז זי געווען דער הויפט געזעץ סעקרעטאר צו ריכטער סטיווען יעיגער פון דער ניו יארק סטעיט  

זידענט פון דעם לאנג איילענד היסּפַאנישע  הויכע געריכט. ריכטער וואוטסינעס איז אויך פריער געווען פרע
 בַאר אסאסיעשען.  

    
צווייטן דעפארטמענט, אפעלאט איז באשטימט געווארן צו דעם   די געשעצטע דזשעניס טעילאר

,  1998ריכטערין טעילאר האט געדינט אלס א הויכע געריכט ריכטערין אין קווינס קאונטי זינט  אפטיילונג.
איז זי געווען א ריכטער פאר׳ן  1997ביז  1995. פון 2012ר ערוויילט געווארן אין אזוי ווי זי איז ווידע

ציווילן געריכט פון דער שטאט ניו יארק. ריכטערין טעילאר איז אויך די געוועזענע פרעזידענטקע און  
   איצטיגע פארזיצערין פון דעם בָאורד ָאוו דירעקטָארס פון דעם מעקאן בי. עלען בַאר אסאסיעשען.

    
צווייטן דעפארטמענט, אפעלאט  איז באשטימט געווארן צו דעם   די געשעצטע ליליען וואן

ריכטערין וואן איז איצט א ריכטערין פון דעם קינגס קאונטי הויכע געריכט, א פאסטן וואס זי  אפטיילונג.
זי געווען א  בעפאר איר ערוויילט ווערן צום הויכן געריכט, איז   .2022האט געהאלטן זינט יאנואר 

און א ניו יארק סיטי פאמיליע  2021ביז  2018ריכטערין פאר דער ניו יארק סטעיט קלעימס געריכט פון 
פארזיצערין פון דער ראט קאמיטע אויף -. ריכטערין וואן איז די מיט2018ביז  2012געריכט ריכטערין פון 

אמעריקאנער ריכטער  -אזיאנער  לעצטנסדיגע פרעזידענטקע פון דעם -וואס-יורידישע עטיקס, די אט
אסאסיעשען פון ניו יארק, און א באורד מיטגליד פון דעם ברוקלין׳ס פרויען׳ס בַאר אסאסיעשען. ריכטערין 
וואן איז איצט אן אדזשונקט פראפעסאר ביי קארדאזא געזעץ שולע, וואו זי לערנט אויס לאויערשאפט און 

    נטן.יאריגע געזעץ סטודע-לעגאלע שרייבן צו ערשט
    



צווייטן דעפארטמענט, אפעלאט איז באשטימט געווארן צו דעם  דער געשעצטער בערי ווארהיט
ריכטער ווארהיט האט געדינט אלס א וועסטשעסטער קאונטי הויכע געריכט ריכטער זינט   אפטיילונג.

ילן פון דעם  . פריער האט ער געדינט אלס אן אויפזעער ריכטער און סּוּפעריָאר קרימינאלע אפטי2019
. ער איז אויך געווען א  2019ביז  2015ניינטן יורידישע דיסטריקט ריכטער פון וועסטשעסטער קאונטי פון  

, ווי אויך אלס אמטירנדע ריכטער  2018ביז  2010ריכטער פאר׳ן וועסטשעסטער קאונטי געריכט פון 
איצט א מיטגליד פון דער  . ריכטער ווארהיט איז 2010ביז  2006פאר׳ן ווילעדזש טעריטאון פון 

 עקזעקיוטיוו קאמיטע פון ריכטער בראנדייס געזעץ געזעלשאפט.  
    

די יורידישע אונטערזוכונג קאמיטע פאר׳ן צווייטן דעפארטמענט, אפעלאט אפטיילונג האט איבערגעקוקט  
ן וועלכע די אפליקאציעס און דורכגעפירט אינטערוויוס מיט צענדליגע אפליקאנטן. בלויז די אפליקאנט 

זענען גערעכנט געווארן אלס ׳הויך קוואליפיצירט׳ דורכ׳ן קאמיטע זענען אריינגעגעבן געווארן צום דעם  
גאווערנער פאר׳ן נעמען אין באטראכט .״ גערעכנט צו ווערן ׳הויך קוואליפיצירט׳, מוזן קאנדידאטן  

ליגענץ, לעגאלע פעאיגקייט,  ארויסווייזן אויפריכטיגקייט, זעלבסטשטענדיגקייט, פירערשאפט, אינטע
 פארשטאנד, שטימונג און ערפארונג.  

 
דער גאווערנער׳ס אפיס וועט פארזעצן ווייטער דאס איבערקוקן קאנדידאטן וועלכע קומען אן צום נעקסטן  
טייל פון דער אונטערזוכונג פראצעס אויף אנצופילן ליידיגע פאסטנס אין די אפעלאט אפטיילונגען פון דעם  

 עריכט. הויכן ג
 

אונטער דער ניו יארק סטעיט קאנסטיטוציע און יורידישע געזעץ, האט די גאווערנער די מאכט צו  
באשטימען ריכטער צו יעדע אפעלאט אפטיילונג פון צווישן די וועלכע זענען ערוויילט געווארן אלס  

 ענאט באשטעטיגונג.  ריכטערן פון דעם הויכן געריכט. די באשטימונגען זענען נישט אונטערגעווארפן ס
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