
 
 גאווערנער קעטי האוקול    5/27/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול אנאנסירט סטעיט פאליציי, ארטיגע געזעץ אינפארסירונג זיך צו נעמען שטרענג  
 געמינערטע און צעווילדעוועטע דרייוו׳ען דעם ׳מעמאריעל דעי׳ סוף וואך  -אויף פעאיגקייט

   
    31אינפארסירונג קאמפיין צו לויפן ביז מאי 

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט פאליציי און ארטיגע געזעץ  
געמינערטע -אינפארסירונג איבער׳ן סטעיט וועלן מערן וואכזאמקייט אויף צו באקעמפן שיכור׳ע פעאיגקייט 

אינפארסירונג   STOP-DWIאון צעווילדעוועטע דרייוו׳ען דורכאויס ׳מעמאריעל דעי׳ סוף וואך. דער 
אינדערפרי אום   3:00, און לויפט ביז 2022, 27אוונט אום פרייטאג, מאי  6:00פעריאד הייבט זיך אן 

. ׳מעמָאריעל דעי׳ איז איינע פון די מערסט פארנומענע רייזע הָאלידעיס פון  2022, 31דינסטאג, מאי 
געמינערטע  -ט אויף אוועקצופירן פעאיגקייט דעם יאר, און פאליציי וועלן זיין אויף די וועגן אין פולן קראפ

 און צעווילדעוועטע דרייווערס פון אונזערע הייוועיס.  
   

געמינערטע דרייוו׳ען איז א צעווילדעוועטע, געפארפולע שריט וואס שטעלט צופיל מענטשן  -״פעאיגקייט 
״אזוי ווי מיר   עזאגט.האט גאווערנער האוקול גאין געפאר פאר שווערע און מעגליך טויטליכע תוצאות,״ 

גרייטן זיך אויף ארומצופארן און זיך צונויפקומען מיט פריינט און פאמיליע אויף ׳מעמאריעל דעי׳ סוף וואך, 
מוטיג איך אלע מאטאריסטן צו דרייוו׳ען מיט פאראנטווארטליכקייט און זיך אויספלאנירן א זיכערער רייד  

-איר האט געטרונקען כדי צו קענען געניסן פון אייער סוףאהיים. זעצט אייך נישט הינטערן רעדל אויב 
 וואך אן דאס שטעלן אין געפאר זיך אדער אנדערע.״  

   
טשעקּפוינטס און מערערע ּפאטרָאלס דורך סטעיט פאליציי און  -דרייווערס קענען ערווארטן צו זען ניכטער 

טרּופערס וועלן ניצן סיי  נד. ארטיגע געזעץ אינפארסיר אגענטורן דורכאויס דעם הָאלידעי וויקע 
(  CITEאנגעצייכנטע סטעיט פאליציי וויהיקלס און באהאלטענע אידענטיטעט טראפיק אינפארסירונג )

אויטאס אלס טייל פון דער אונטערנעמונג אויף צו קענען גרינגער אידענטיפיצירן מאטאריסטן וועלכע  
ּפער צו קענען בעסער נאכקוקן דרייוו׳ען  ערמעגליכן פאר׳ן טרּואויטאס  CITEפארלעצן דאס געזעץ. 

טעגליכע טראפיק אבער קענען קלאר  -די אויטאס ווערן איינגעמישט מיט די טאג  פארלעצונגען.
 .  אנערקענט ווערן אלס עמערדזשענסי וויהיקלס ווען די עמערדזשענסי לעמפלעך ווערן אנגעצינדן

   
״פאר פילע ניו יארקער צייכנט אפ   האט געזאגט,סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען  

׳מעמָאריעל דעי׳ דער אנהייב פון דעם זומער רייזע סעזאן, און דאס באדייט מער טראפיק און מער  
איינגעשטעלטקייט אויף אונזערע שאסייען. אזוי ווי איר מאכט זיך גרייט פאר אייער הָאלידעי וויקענד,  

טראגט אייער סיעטבעלט, בלייבט אויפמערקזאם און, מער    פט ציל.געדענקט צו מאכן זיכערהייט א הוי
פון אלעם, דרייוו׳ט ניכטער. אויב איר טרונקט אדער ניצט דרָאגס, זעצט אייך נישט הינטערן רעדל פון סיי  

וואספארא אויטא. מאכט ענדערש א פלאן פאר זיכערע רייד אהיים. טרוּפערס וועלן זיין וואכזאם אין  
ר אונזערע שאסייען דורכאויס דעם הָאלידעי וויקענד און וועלן צילן צעווילדעוועטע און  האלטן זיכע 
 געמינערטע דרייווערס.״ -פעאיגקייט 



   
״עס  דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס קאמיסיאנער מארק דזשעי. עף. שראודער האט געזאגט,

יעל דעי׳ סוף וואך אזוי ווי דער זומער  וועלן זיך געפונען פיל מער מאטאריסטן אויפ׳ן ראוד דעם ׳מעמאר 
רייזע סעזאן הייבט זיך אן. מיר ווילן אז יעדער זאל אנקומען בשלום צו זייער דעסטינאציע, און דערפאר  

מוטיגן מיר דרייווערס זיך אויפצופירן פאראנטווארטליך און פארמיידן זינלאזע טראגעדיעס. דרייוו׳ט נישט  
אויב איר האט געניצט דרָאגס. אויך, ביטע פאלגט נאך די כללים פון דעם   אויב איר האט געטרונקען אדער 

 ראוד און טיילט מיט די ראוד מיט אנדערע אויף אן אפגעהיטענעם אופן.״ 
   

לויט די אינסטיטוט פאר טראפיק זיכערהייט פארוואלטונג און אויספארשונג ביי דער אוניווערסיטעט ביי  
פארוואונדעט געווארן אין צוזאמשטויסונגען אין  5,067מענטשן געשטארבן און  516אלבאני, זענען 

טעיט דורכאויס  געמינערטע דרייווערס אין ניו יארק ס-וועלכע עס זענען געווען פארמישט פעאיגקייט 
2020  . 

  
(. GTSCדער איניציאטיוו ווערט טיילווייז פינאנצירט דורך דער גאווערנער׳ס טראפיק סעיפטי קאמיטע )

״האב א  פאנדעישען דערמאנען מאטאריסטן אז זייער  DWI-STOPאון די ניו יארק סטעיט  GTSCדער 
קען העלפן ניו יארקער געפונען א זיכערע וועג אהיים פון א פייערונג וואו זיי וועלן   פלאן״ מאביל עּפ

פאר באניצער צו באשטימען א דרייווער, רופן א  מעגליך טרונקען. דער אומזיסטער עּפ ערמעגליכט  
געמינערטע דרייוו׳ען. באניצער קענען  -טאקסי אדער ׳אּובער׳ און איבערקוקן די תוצאות פון פעאיגקייט 

אפילו ניצן דעם עפ צו באריכטן אן אנגעטרונקענער אדער אן אנגע׳דראג׳טער דרייווער. דער עּפ קען מען  
    ד׳, און ׳ווינדָאוס׳ סמארטפאנס.באקומען פאר ׳עפל׳, ׳ענדרוי 

  
מענטשן פאר דרייוו׳ען נאכ׳ן   185האבן טרוּפערס ארעסטירט  2021אום ׳מעמאריעל דעי׳ סוף וואך אין 

פערזענליכע שעדיגונג  163טיקעטס, און אויסגעפארשט  9,214טרונקען, דערלאנגט אין סה״כ 
טויטפעלער. אין צוגאב צו דער ניו יארק סטעיט  צוזאמשטויסונגען אין וועלכע עס זענען געווען צוויי 

פאליציי, האבן פילצאליגע קאונטיס און אגענטורן דורכאויס דעם סטעיט פאליציי זיך אויך באטייליגט אין  
 פאריעריגע ׳מעמָאריעל דעי׳ קאמפיין.  

  
  ### 
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