
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/3/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  ליוטענאנט אלס דעלגאדא אנטאניא  קאנגרעסמאן   פון באשטימונג אנאנסירט  האוקול  גאווערנער
   גאווערנער

    
    

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז זי באשטימט קאנגרעסמאן אנטאניא דעלגאדא צו דינען 
׳טע 19אלס ליוטענאנט גאווערנער פון ניו יארק. קאנגרעסמאן דעלגאדא פארטרעט איצט ניו יארק׳ס  

- איז אפרא  קאנגרעסיאנעלע דיסטריקט, וועלכס נעמט אריין די הודסאן וואלי און קעטסקילס. דעלגאדא 
לאטינא, דער ערשטער מענטש פון קאלירטע אפשטאם צו פארטרעטן ָאּפסטעיט ניו יארק אין קאנגרעס  

      און א מיטגליד אין סיי די שווארצע און סיי די היסּפַאנישע קאוקוסן.
    

״איך שטאלציר מיך צו באשטימען אנטאניא דעלגאדא, אן אויסגעצייכנטער פירער און טרייע פובליק 
באדינער, אלס ליוטענאנט גאווערנער פון ניו יארק, און איך קוק ארויס אויף צו ארבעטן מיט אים אויף צו  

אריינבאגלייטן א נייע תקופה פון יושר'דיגקייט, גלייכבארעכטיגקייט, און בליאונג פאר קאמיוניטיס 
״מיר זענען אייניג באגלייבט אין   האט גאווערנער האוקול געזאגט.לענגאויס דעם סטעיט,״ 

צוזאמארבעט אויף אויפצוטון פאר ניו יארקער, און קאנגרעסמאן דעלגאדא האט אן אויסגעצייכנטער  
רעקארד פון טון דאס גענוי. מיט אנטאניא דעלגאדא צו מיין זייט סערווירנדיג אלס ליוטענאנט גאווערנער,  

    אכן א דיפערענץ.״און אויך מ  —וועלן מיר ביידע מאכן היסטאריע 
    

״פאר ניו יארקער קומט זיך א ליוטענאנט גאווערנער וואס ארבעט טאג און נאכט בעסער צו מאכן לעבנס  
״ָאּפסטעיט,   האט געזאגט קאנגרעסמאן דעלגאדא.פאר ארבעטער און זייערע פאמיליעס,״  

יכערהייט, פאמיליע און געלעגנהייט.  דָאונסטעיט, עס איז נישט קיין חילוק. מיר ווילן אלע די זעלבע זאכן; ז 
דאס שליסל איז אויסצוהערן ניו יארקער פון אלע שיכטן פון די געזעלשאפט און דערנאך זיין זייער שטימע 

     אויף אויסצופירן דער אויפגאבע.״
    

ון  קאנגרעסמאן דעלגאדא, א געבוירענער פון ָאּפסטעיט ניו יארק, איז אויפגעוואקסן אין סקענעקטעדי א
יעריגע יונגלעך, מעקסוועל און -וואוינט אין ריינבעק מיט זיין פרוי לעיסי, און זייערע צווילינג אכט 

קאלטרעין. ער האט שטודירט אין קאלגעיט אוניווערסיטעט און פארדינט א ראודס סקָאלערשיפ צו 
ער זיך געטראפן אקספארד. דערנאך האט ער באקומען א געזעץ דיפלאם פון הארווארד לאו סקול, וואו 

 מיט לעיסין. ער האט געוואוינט אין ניו יארק סיטי עטליכע יארן אלס א יונגע לאויער.  
    

אין קאנגרעס האט ער געפירט דעם קאמף צו ליפערן רעזולטאטן פאר די וויילער אין זיין דיסטריקט 
ער זיך צוריק צושטעלנדיג פארלייכטערונג פאר פאמיליע פַארמס, העלפנדיג קלענערע ביזנעס —

אויפבויען און בליען, שאפן ריינע ענערגיע דזשָאבס, העכערן צוטריט צו ברָאודבענד און שטיצן אונזערע  
וועטעראנען. אין קאנגרעס האט ער געארבעט מיט ביידע פארטייען אויף אויפצוטון פאר ניו יארקער. ער  

ס פון ביידע פארטייען. ער האט  בילס אונטערגעשריבן אלס געזעץ דורך פרעזידענט 18האט געהאט  
וויכטיגע רעפארעמען, אריינגערעכנט דעם ׳פארשטערקערן פינאנציעלע הילף פאר  -דורכגעפירט קריטיש



סטודענטן אקט׳, און דעם ׳פארבעסערן בענעפיטן פאר אונטערסערווירטע וועטעראנען אקט׳, ׳דירעקטע  
    פארלייכטערונג צוטריטריכקייט אקט׳.שטיצע פאר קאמיוניטיס אקט׳ און דער ׳קלענערע ביזנעס 

    
טאון הָאלס איבער זיינע צוויי טערמינען אין אפיס  65קאנגרעסמאן דעלגאדא האט געהאלטן איבער 

׳טן דיסטריקט. קאנגרעסמאן דעלגאדא איז אויך פארשפראכן צו 19קאונטיס אין דעם  11לענגאויס אלע 
-ט, און ער האט געשאפן פיר בייפארטיזאנע, ארטיגפארזיכערן דורכזעעדיגקייט און צוטריטריכקיי

אריינגערעכנט קלענערע ביזנעס,  , NY-19 באזירטע ראט קאמיטעען אויף די וויכטיגסטע נושאים פאר
     אגריקולטור, העלטקעיר און וועטעראנען.

    
 פון יצערפארז  דער איז   דעלגאדא קאנגרעסמאן .2018 אין קאנגרעס צו געווארן ערוויילט ערשט  איז  ער

  די אויף געדינט און קרעדיט׳, און ענערגיע, בערזעס,  קאמאדיטי אויף סובקאמיטע אגריקולטור ׳הָאוז  דעם
 פון הָאוז  דעם אין קאמיטעען אינפראסטרוקטור און  טראנספארטאציע און  ביזנעס קלענערע

  רעפרעזענטעטיווס.
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