
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19נומער  

 פארארדענט די סטעיט פאליציי איינצוגעבן עקסטרעמע ריזיקע באשיצונג באפעלן  

 

לאנדישע  -געווער בלייבן די מערסט טויטליכע טאקטיק אויסגעניצט דורך אין- פארברעכנס מיט שיס- געוואלד אזוי ווי, 

סּוּפרעמַאסיסט עקסטרעמיסטן באאיינפלוסט דורך ׳ערזעצונג טעאריע׳  עקסטרעמיסטן, מיט געוואלדפארברעכער ווייסע  

; א פאוועי, קאליפארניע  2018אויספירנדיג טויטליכע שיסערייען צילנדיג א פיטסבורג, פענסילוואניע סינאגאגע אין אקטאבער 

 ; 2019; און אן על פאסא, טעקסאס וואלמארט אין אוגוסט  2019סינאגאגע אין אפריל 

 

אויטאמאטישע ביקס אויסגעריכטעט מיט הויכע  - מענטשן זענען געהארגעט געווארן מיט א סעמי 10 י,אזוי וו

ביי א   2022, 14לאנדישע טעראריזם אין א שיסעריי אום מאי - קאפאציטעט מאגאזין אין א שריט פון ווייסע סּוּפרעמַאסיסטן אין 

 כע טראגעדיעס פון פאסירן אין דעם צוקונפט; באפעלאו, ניו יארק, סופערמארקעט, ווען אימער מעגליך, ענלי

 

צו   2011פאכיג פון - לאנדישע עקסטרעמיסטישע אנגרייפן און אינטריגעס זענען געשטיגן דריי - די צאל איןאזוי ווי, 

ע  ווייסע סּוּפרעמַאסיסטן און אנדער 38, לויט די צענטער פון סטראטעגישע און אינטערנאציאנאלע שטודיעס, מיט איבער ״2021

 ; 2021ענליך געשטימטע אנגרייפן און אינטריגעס״ אין 

 

די פארגייענדע פאדערט אנטשיינדע און באלדיגע שריטן צו באשיצן דעם פובליק פון דעם אויפשטייגנדן, אפט   אזוי ווי,

 פאסירנדיג דראונג אין דעם סטעיט ניו יארק; און

 

גאווערנער פון די סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין   איצט, דעריבער, טו איך, קעטי האוקול,

 מיך דורך דער קאנסטיטוציע און די געזעצן פון דעם סטעיט ניו יארק, אצינד פארארדענען ווי פאלגענד:  

 

די ניו יארק סטעיט פאליציי זאל פארזיכערן אז איר באשוואוירענע מיטגלידער זענען טרענירט און אנגעוויזן איינצוגעבן אן  

פון די ציווילע פראקטיציר   A-63אפליקאציע פאר אן עקסטרעמע ריזיקע באשיצונג באשטעלונג אין איינקלאנג מיט ארטיקל  

 געזעצן און פארארדענונגען.  

 

נגעשוואוירענע מיטגלידער פון דער ניו יארק סטעיט פאליציי מוזן איינגעבן אן אפליקאציע, און וועלכע וועלן  אלע איי

איינגעשוואוירן ווערן, און באגלייטנדע שטיצנדע באווייז דאקומענטן, פארשטעלנדיג די פאקטן און אומשטענדן צו בארעכטיגן  

באשיצונג באפעל ווען עס איז פאראן הויכע אויסזיכטן אז א פארשוין וועט זיך   דאס ארויסגעבן א צייטווייליגע עקסטרעמע ריזיקע

באשעפטיגן אין אויפפירעכטס וועלכע וועט רעזולטירן אין ערנסטע שאדן צו זיך אדער אנדערע, ווי דעפינירט אין פאראגראף  

געזעץ. אזא אנווענדליכקייט און שטיצנדע באווייז    פון דער גייסטישע געזונט  9.39( פון טייל  aאיינס אדער צוויי פון סובדיוויזיע )

דאקומענטן זאלן איינגעגעבן ווערן אין דעם הויכן געריכט אין דער קאונטי אין וועלכע דער פארדעכטיגטער וואוינט, אין  

   פון די ציווילע פראקטיציר געזעצן און פארארדענונגען. A-63איינקלאנג מיט ארטיקל  

 

 

 

 

 

 

 



אונטער מיין האנט און דעם אפיציעלן זיגל   ג ע ג ע ב ן  

פון דעם סטעיט אין דער שטאט  

אלבאני דעם אכצנטן טאג אין מאי 

אין דעם יאר צוויי טויזנט צוויי און 

 צוואנציג. 

 

 

 

 

  דורך דער גאווערנער 

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער 

 

 


