
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/6/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

, סטעיט פארקס אונטערנעמונג צוצולייגן מער פרויען צו די  DECגאווערנער האוקול אנאנסירט 
     וואלד רעינדזשער, ענווייראנמענטאלע אפהיט פאליציי באאמטע און פארק פאליציי באאמטע

     
DEC30, פארק פאליציי שליסן זיך אן מיט ניו יארק סטעיט פאליציי אין נעמען נאציאנאלע ׳x30 

ן אין פאליציי ארבעט צו פארבעסערן פובליק זיכערהייט,  צוזאג׳ אריינצוברענגען מער פרויע
     קאמיוניטי תוצאות און צוטרוי צו געזעץ אינפארסירונג

      
    

  אפהיטונג ענווייראנמענטאלע פון דעפארטמענט דער אז   געמאלדן היינט האט  האוקול קעטי גאווערנער 
  פאליציי סטעיט מיט פאראייניגט זיך האבן אפהיטונג היסטארישע און פארוויילונג, פארקס, פון אפיס און
 צוזאג׳ 30X30׳  ם דע צו פארשפרעכן זיך  דורך  לאנד גאנצן איבער׳ן  דעפארטמענטס  פאליציי  אנדערע און

  פארק און רעינדזשער  וואלד באאמטע,  פאליציי אפהיטונג  ענווייראנמענטאלע  די צו פרויען מער צוצולייגן
 צו  נעמען אגענטורן פאליציי וועלכע שריטן  סעריע  א איז  צוזאג׳ 30x30׳ דער  באאמטע. פאליציי

 אקטיוויטעטן  די ארסירונג. אינפ  געזעץ אין  פרויען פון  ערפארונגען  און פארטרעטערשאפט די  פארבעסערן
 אויסארבעטן און יושר'דיגקייט דזשענדער פון צושטאנד   איצטיגע די  אפשאצן אגענטורן העלפן

  אריינגערעכנט  ארבעט, פאליציי אין שטייגן פון פרויען אפ האלטן  וועלכע מניעות אפצושאצן  סטראטעגיעס 
     קולטור. אגענטור   און הייבן אנהאלטן, אויפנעמען,  אפשאצן, רעקרוטירן,

    
״ניו יארק׳ס פאליציי אגענטורן זענען שטערקער און מער ווירקזאם ווען זיי שפיגלען אפ די  

״איך   האט גאווערנער האוקול געזאגט.פארשידנארטיגקייט פון די ניו יארקער וועמען זיי סערווירן,״ 
ויף צו רעקרוטירן מער  און סטעיט פארקס פאר׳ן מאכן דער וויכטיגער אונטערנעמונג א  DECאפלאדיר 

פרויען אין זייער מיטגלידערשאפט, און איך מוטיג אלע וועלכע זענען פאראינטערעסירט אויסצוניצן די  
געלעגנהייט צו האבן גאר א שטארקער און פאזיטיווער ווירקונג אויף די לעבנס פון אנדערע דורך זיך 

      אנשליסן אין דער געזעץ אינפארסירונג קאמיוניטי.״
    

א קאאליציע פון  — איניציאטיוו ׳30x30׳די פארשפרעכונג איז א יסודות׳דיגע אונטערנעמונג פון דעם 
פאליציי פירער, אויספארשער און פראפעסיאנעלע ארגאניזאציעס וועלכע האבן זיך פאראייניגט צו  

אוואנסירן די פארטרעטערשאפט און ערפארונגען פון פרויען אין אלע ראנקען פון פאליציי לענגאויס די  
דעם ׳פאליציי ארבעט פראיעקט׳ ביי  ׳ איניציאטיוו איז אפיליאירט מיט30x30דער ׳ פאראייניגטע שטאטן.

ניו יארק אוניווערסיטעט געזעץ שולע און דער נאציאנאלער אסאסיעשען פון פרויען געזעץ אינפארסירונג  
     עקזעקיוטיוון. 

    
פראצענט פון פרויען אין פאליציי  30׳ איניציאטיוו איז צו עררייכן 30x30די ענדגילטיגער ציל פון דעם ׳

, און צו פארזיכערן פאליציי אגענטורן טוען ווירקליך פארטרעטן די  2030אסן ביז רעקרוטירונג קל
׳ איז פאקוסירט אויף שטיצן פרויען אין פאליציי  30x30כאטש ׳ יוריסדיקציע וועלכע די אגענטור סערווירט.

ויז ארבעט, זענען אבער די פרינציפן אנווענדליך צו יעדן סארט דעמאגראפישע פארשידנקייט, נישט בל
     דזשענדער.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F30x30initiative.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8b2a9ba6745148b1fbc708da2f703b8b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637874456337498039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nRDE82m9DVS8xnCJgEprmdPK30Dgz%2F%2BV89c6QbQVDuM%3D&reserved=0


    
אז ניו יארק סטעיט פאליציי האט זיך  אויסגעמאלדןאין מערץ, האט גאווערנער קעטי האוקול 

פון גרויסע מעטרָא   —אגענטורן  160אונטערגענומען צו העכערן די ראנקען פון פרויען טרוּפערס. איבער 
- ז מיטלמעסיגע, אויסער דעפארטמענטס אריינגערעכנט דער ניו יארק סיטי פאליציי דעפארטמענט, בי

צוזאג׳.   30x30האבן אונטערגעשריבן דעם ׳ —שטאטישע, אוניווערסיטעט און סטעיט פאליציי אגענטורן 
דער צוזאג איז באזירט אויף סאציעלע וויסנשאפט פארשונג וואס צייגט אז מער פארטרעטערשאפט פון 

     וצאות פאר קאמיוניטיס.פרויען אויף פאליציי קרעפטן פירט צו בעסערע פאליציי ארבעט ת 
  

״יעדן דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמישענער באסיל סעגאוס האט געזאגט, 
׳ס פרויען וואלד רעינדזשער און ענווייראנמענטאלע אפהיטונג באאמטע ,  DECטאג, ארבעטן שווער די 

עצן אין דעם לאנד, באשיצנדיג אונזערע  און פירן איין געוויסע פון די שטערקסטע ענווייראנמענטאלע געז 
נאטורליכע אייגנשאפטן, שטיצן ענווייראנמענטאלע יוסטיץ און אפהיטן קאמיוניטיס פון די עקזיסטירנדע  

 DECצוזאג׳ אנערקענט סיי די ארבעט וואס  30x30דראונגען פון קלימאט ענדערונג. דאס נעמען דעם ׳
, און די ארבעט וואס  DECן אין געזעץ אינפארסירונג ביי האט אויפגעטון ביז היינט צו שטיצן פרויע

   ׳ס שטאב אין אלגעמיין.״DECבלייבט צו העכערן די פארשידנמיניגקייט און פארטרעטערשאפט פון 
    

״די מיטגלידער פונ׳ם ניו יארק סטעיט   סטעיט פארקס קאמיסיאנער עריק קולעסייד האט געזאגט, 
ו באשיצן סטעיט פארק באזוכער און מענטשן לענגאויס דעם  פארק פאליציי ארבעטן יעדן טאג צ

נייטיג צו העלפן אלע  -מיר אנערקענען א פארשידנארטיגע פארק פאליציי קראפט איז העכסט סטעיט.
אויפגענומענע און פארגעניגנדיגע דורכלעבעניש ביי סטעיט פארק  - באזוכער האבן א זיכערע, ווארעם

ק. ניו יארק סטעיט פארקס שליסט זיך אן מיט אונזער סטעיט געזעץ איינריכטונגען לענגאויס ניו יאר
צוזאג׳ צו פארבעסערן די פארטרעטערשאפט פון   30x30אינפארסירונג צוזאמארבעטער אין נעמען דעם ׳

    פרויען אין אונזער מיטגלידערשאפט.״
  

״מיר זענען דאנקבאר  ׳ איניציאטיוו מאורין מעקגאף האט געזאגט, 30X30גרונדער פון דעם ׳-מיט
און סטעיט פארקס פאר׳ן זיין צווישן די ערשטע אגענטורן אין דעם לאנד אונטערצונעמען זיך  DECפאר 

צו באטייליגן אין דער אויפשטייגנדער באוועגונג. מיר גלייבן שטארק אז פאר פרויען צו שטייגן אין פאליציי  
כערהייט תוצאות. מיר קוקן ארויס צו האבן מער וויכטיג צו פארבעסערן פובליק זי-ארבעט איז קריטיש

און סטעיט פארקס דורך אונטערשרייבן דעם   DECאגענטורן וועלכע וועלן נאכפאלגן די פירערשאפט פון  
     צוזאג און פארבעסערן די פארטרעטערשאפט און דורכלעבענישן פון פרויען אין פאליציי ארבעט.״

״אלס די ערשטע פרוי   טאר קערען פרזיקלעק האט געזאגט,אפטייל פון געזעץ אינפארסירונג דירעק
׳ס אפטייל פון געזעץ אינפארסירונג, האב איך קלאר געמאכט פון אנהייבן אן אז  DECדירעקטאר פון 

וויכטיג. דאס  -רעקרוטירן מער פרויען ענווייראנמענטאלע אפהיטונג פאליציי באאמטע איז פאר אונז הויפט
איז פארשפראכן צוצולייגן  DECדערמוטיגנד וויבאלד עס צייגט אז אויסמעלדן דעם צוזאג איז 

וואלד רעינדזשער און   DECשטערקערע, קלוגערע, און העכסט געניטע פרויען צו די ראנקען פון די 
ECOס.״     

    
״דער צוזאג איז אין איינקלאנג מיט   אפטייל פון וואלד אפהיט דירעקטאר דזשאן סאלאן האט געזאגט,

יל פון וואלד אפהיטונג׳ס אנגייענדע ארבעט צו פארבעסערן די פארטרעטערשאפט און  דער אפטי
ערפארונגען פון פרויען באאמטע אין אונזער אגענטור. עס איז אונז א כבוד צו זיין פון די ערשטע אין דעם  

יך לערנען  וויכטיגן אונטערנעמונג, און מיר קוקן ארויס צו ארבעטן מיט און ז -לאנד צו מאכן דעם קריטיש
     פון אגענטורן לענגאויס דעם לאנד וועלכע פארמאגן דעם זעלבן ציל.״

    
צו העלפן צולייגן מער פרויען צו די ראנקען, טוען דער דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג 

(DECאפטיילונג פון וואלד אפהיטונג און געזעץ אינפארסירונג העכערן ָאוטריטש לענגאויס ניו )   יארק
סטעיט מיט קאריערע פעירס און מארקעטינג קאמפיינס, און וועלן כסדר ניצן פארשידענע ערליי סָאושעל  
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רעקרוטירטע -מידיע פלאטפארמעס ארויסצוהייבן די אייגנארטיגע און באלוינענדע ארבעט וועלכע ניי
ראנמענטאלע אפהיטונג וואלד רעינדזשער אדער ענוויי DECקענען ערווארטן דורך זיך אנשליסן אין די 

      פאליציי באאמטע.
    

DEC   איז אנטשלאסן צוצושטעלן אן ארבעט ענוויירָאנמענט וואס טוט פולקאם שטיצן און אונטערהאלטן
פון באשיצן דעם ענוויירָאנמענט קען נאר   DECפארשידנארטיגקייט און ארייננעמיגקייט. די אויפגאבע פון 

פון אלע ארבעטער  זיין ערפאלגרייך אויפגעטון ווען די פארשידנארטיגקייט, שטארקייטן, און טאלאנטן 
זענען ארומגענומען. אינאיינעם מיט אנגייענדע באמיאונגען אוועקצושטעלן גלייכבארעכטיגטע  

אנטשלאסן אויסצוראטן ראסיזם און   DECבאשעפטיגונג געלעגנהייטן פאר אלע יחידים, איז 
ענט פאר אלע  דיסקרימינאציע, און צו מאכן דרייסטער אונזער אויפגאבע אין באשיצן דעם ענוויירָאנמ

     וועלכע וואוינען אין אדער באזוכן ניו יארק סטעיט. 
    

׳ס איינפירונג פון א פרויען׳ס פראפעסיאנעלע דעוועלאפמענט  DECקאמיסיאנער סעגאוס האט געפירט 
אין ענטפער צו פרויען וועלכע זוכן געלעגנהייטן אויף פראפעסיאנעל צו שטייגן און  2018איניציאטיוו אין 

ע דעוועלאפמענט. דער איניציאטיוו, אנגעפירט דורך אן אנווייז קאמיטע, ארבעט צו קולטיווירן א קאריער
און העלפן דעם אגענטור זיך אנטוויקלען  DECבאפולמעכטיגנדע ענוויירָאנמענט פאר אלע פרויען ביי 

יכן זייער אלס אן ארגאניזאציע מיט א קולטור וואס גיבט אלע ארבעטער מיט׳ן געלעגנהייט צו עררי
העכסטע שטאפל ביישטייערונג און וואס אנערקענט און הייבט ווערדפולע שטאב טאלאנטן ביי אלע  

     שטאפלען פון קאריערע דעוועלאפמענט. 
    

צוזאג׳ פון אפטיילונג פון געזעץ אינפארסירונג   30x30לאזונגען און קלינגווערטער איבער דעם ׳
א   .דארעינדזשער ליוטענאנט מעגאן לאפיער קען מען געפונען דירעקטאר קערען פרזיקלעק און וואלד  
     לָאג פון די אינטערוויּוס איז באהאפטן.

  
  וואלד פון אפטיילונגאון    אינפארסירונג געזעץ פון אפטיילונג׳ס DECמאציע איבער פאר מער אינפאר

 . www.dec.ny.govבאזוכט , באשיצונג
  

 .  parks.ny.govפאר מער אינפארמאציע איבער ניו יארק סטעיט פארק פאליציי, באזוכט 
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