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גאווערנער האקול שרייבט אונטער געזעץ עלימינירנדיג דיסקרימינירנדע שפראך פון טיילן פון  
  עדזשוקעישען געזעץ און פארבאטנדיג אנשרעק און נקמה קעגן סטודענטן

    
' צו  Incorrigible( נעמט ארויס אן אלטע טערמין וואס קומט פון סטיגמעס 'S.6744/A.7981געזעץ )

  באשיצן סטודענטן
    

( פארבאט צו אנשרעקן און נקמה נעמען קעגן סטודענטן וועלכע גיבן אריין  S.6529/A.9391געזעץ )
    קאמפלעינטס קעגן פריוואטע סקולס

    
                              

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן געזעצן צו באשיצן די רעכטן פון סטודענטן אין ניו 
יארק דורכן ארויסנעמען א סעקסיסטישע און ראסיסטישע טערמין פון געוויסע טיילן פון עדזשוקעישען 

יגמע און היסטארישע  ( איז געווידמעט צו אדרעסירן די סט S.6744/A.7981געזעץ. איינע פון די געזעצן )
' )א מענטש וואס האט נישט קיין תקנה( דורכן  incorrigibleראסישע נייגונגען פון ווערן אנגערופן '

ארויסנעמען דעם טערמין פון רעפערענצן אין עדזשוקעישען געזעץ. אין צוגאב האט גאווערנער האקול  
קליך דיסקרימינאציע, אנשרעקונג ( וואס פארבאט אויסדריS.6529/A.9391אונטערגעשריבן א געזעץ )

און נקמה קעגן פריוואטע סקול סטודענטן וועלכע גיבן אריין א קאמפלעינט אדער טוהן זאכן וואס זענען  
   אין זייערע פריוואטע רעכטן.

    
"עס איז גאר וויכטיג אז ניו יארק'ס עדזשוקעישען מוסדות זאלן זיין פלעצער וואו אלע סטודענטן,  

ן וויאזוי זיי קוקן אויס אדער דרוקן זיך אויס, זאלן קענען בליהען אויף זייער פולע פאטענציאל  אפגעזעהן פו 
"אונזער  האט גאווערנער האקול געזאגט.אן דיסקרימינאציע און ווערן אנגעשראקן", 

ונגע  פארשידנארטיגקייט איז אונזער שטארקייט אין ניו יארק, און די געזעצן וועלן העלפן זיכער מאכן אז י
פרויען, באזונדערס יונגע פרויען פון מינאריטעט קאמיוניטיס, זענען נישט אונטער סטיגמע פון די אלטע 

    טערמין און זענען באשיצן פון אביּוז פון אויטאריטעט."
    

( איז געווידמעט צו אדרעסירן די סטיגמע פון ווערן אנגערופן  S.6744/A.7981איינע פון די געזעצן )
'incorrigible' .דורכן ארויסנעמען דעם טערמין פון רעפערנצן אין עדזשוקעישען געזעץ 'Incorrigible  ,'

' )נישט מעגליך צו פארראכטן ווערן אדער incapable of being corrected, not reformableאדער '
ווערטער בוך, איז א טערמין וואס איז   Merriam-Websterרעפארמירט ווערן(, ווי אויסגעטיישט דורך די 

אויף א היסטארישן אופן גענוצט געווארן אין באציאונג צו מינאריטעט מיידלעך פאר אויפפירונגען וועלכע  
זענען לויט סטיגמעס נישט באטראכט געווארן אלץ 'מיידליש'. די געזעץ ציהלט צו פאררעכטן די  

ן דיסקרימינאציע וואס שטאמט פון דאס באנוץ מיט די ווארט  היסטארישע עוולות פון ראסישע נייגונגען או
   " פון עדזשוקעישען געזעץ.incorrigibleדורכן ארויסנעמען די טערמין "

   
"מיט דאס אריבערפירן די געזעצן האבן מיר  סטעיט סענאטארשע דזשוליע סאלאזאר האט געזאגט, 

ון ניו יארק געזעץ אלץ א טערמין וואס איז גענוצט " פincorrigibleפולשטענדיג ארויסגענומען די ווארט "



געווארן צו ציהלן, ארויפלייגן סטיגמעס און קרימינאליזירן קינדער וועלכע האבן נישט אריינגעפאסט אין  
געוויסטע סטאנדארטן פון אויפפירונג. די טערמין איז היסטאריש גענוצט געווארן באזונדערס צו  

רויען פון מינאריטעט קאמיוניטיס וועלכע האבן צוריקגעוויזן אדער נישט  באשטראפן מיידלעך און יונגע פ 
אריינגעפאסט אין די סעקסיטישע ערווארטונגען פון וויאזוי מיידלעך דארפן זיך אויפצופירן. לעצטע יאר  

(, און יעצט  Family Court Actהאבן מיר אויסגעמעקט די ווארט פון די פאמיליע געריכט געזעץ )
מיר די ארבעט דורכן עס ארויסנעמען אויך פון עדזשוקעישען געזעץ. איך בין דאנקבאר פאר  פארענדיגן 

)מיידלעך פאר דזשענדער גערעכטיגקייט(   Girls for Gender Justiceדי שתדלנים און אקטיוויסטן פון 
י  און אנדערע גרופעס וועלכע האבן געקעמפט פאר די ענדערונגען, און פאר מיין קאלעגע, אסעמבל

מיטגעלידערין רעיעס פארן ארבעטן צוזאמען מיט מיר אויף די וויכטיגע געזעץ. איך באדאנק גאווערנער  
   האקול פארן אונטערשרייבן דעם געזעץ."

   
"צום באדויער, זענען פילע פון אונזערע סטעיט  אסעמבלי מיטגלידערין קארינס רעיעס האט געזאגט, 

נייגונגען קעגן די מענטשן וועלכע מיר פרובירן צו העלפן אדער  געזעצן נאכאלץ פול מיט אומדירעקטע 
גענוצט געווארן צו אומריכטיגערהייט   incorrigibleבאשיצן. אין עדזשוקעישען געזעץ איז די טערמין 

אנרופן מענטשן אלץ אזעלכע וועלכע קענען נישט פארראכטן ווערן. קיין איין מענטש פארדינט זיך נישט  
 LGBTQרן אזוי, אבער באזונדערס נישט אונזערע יונגע מינאריטעט מיידלעך און צו אנגערופן ווע 

   יונגווארג וועלכע ווערן אפט באצויגן צו אלץ אזעלכע וועלכע האבן נישט קיין תקנה."
   

( פארבאט דיסקרימינאציע, אנשרעקן און נקמה נעמן קעגן  S.6529/A.9391די אנדערע געזעץ )
פריוואטע סקול סטודענטן וועלכע גיבן אריין א קאמפלעינט אדער טוהן זאכן וואס זענען אין זייערע  

פריוואטע רעכטן קעגן אזעלכע סקולס. די סטעיט געזעץ גיבט פאר די סטודענטן די רעכט אריינצוגעבן א  
ן לייסענסירטע פריוואטע קאריערע סקול אויפפירונג צו די סטעיט  געשריבענע קאמפלעינט קעג 

עדזשוקעישען דעּפארטמענט, און אזוי אויך גיבט עס די פריוואטע רעכט צו נעמען שריט אינדרויסן פון די  
די געזעץ האט ביז היינט אבער נישט באשיצט   עדזשוקעישען דעּפארטמענט'סס קאמפלעינט פראצעדור.

, דורכן אונטערשרייבן די געזעץ ּפרַאפיט קאלעדזשעס.-נטן אין פריוואטע אדער פאר סטודע קעגן נקמה 
וועלן מער   האט גאווערנער האקול יעצט פארברייטערט די שוץ פאר סטודענטן אין די סקולס. סטודענטן

נישט קענען אנגעשראקן אדער געסטראשעט ווערן דורך אומארנטליכע סקול אדמיניסטראטארן אדער  
   פט פארן טוהן שריט וואס זענען אין זייערע לעגאלע רעכטן.פירערשא

  
"עס איז וויכטיג אז געזעצגעבער זאלן  סטעיט סענאטארשע טָאובי ען סטאוויסקי האט געזאגט, 

באשיצן די רעכטן פון אלע סטודענטן, נישט נאר אין אונזער סטעיט'ס פובליק און זעלבסטשטענדיג  
קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן, נאר אויך אין אונזערע פריוואטע סקולס. די געזעץ באשיצט די  

צוגעבן א קאמפלעינט צו די סטעיט עדזשוקעישען מעגליכקייט פון סטודענטן אין פריוואטע סקולס אריינ
דעּפארטמענט אדער אויסנוצן א פריוואטע רעכט פון שריט אויב זיי פילן אז זייערע רעכטן זענען מעגליך  
פארלעצט געווארן. איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול פארן פארזעצן צו לייגן די ניו יארקע סטודענטן  

   אלץ פריאריטעט."
  

"סטודענטן האבן א רעכט אריינצוגעבן א  בלי מיטגלידערין דעבארע גליק האט געזאגט, אסעמ 
עדזשוקעישען   NYSגעשריבענע קאמפלעינט אין באציאונג צו די אויפפירונג פון זייער סקול מיט די 

דעּפארטמענט, אבער פעלער פון סטודענטן וועלכע גייען אריבער אנשרעקונג אדער נקמה עקזיסטירן, און  
וועט פארשטערקערן די שוץ פאר סטודענטן און העלפן עלימינירן אזעלכע אויפפירונגען   A.9391געזעץ 

דורך אומארנטליכע מענטשן. עס קומט זיך פאר אלע סטודענטן אז זייערע רעכטן זאלן באשיצט ווערן און  
  עשריבן."זיין פריי פון נקמה, און עס דערפריידט מיך צו זעהן די געזעץ ווערנדיג אונטערג 

  
###   
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