
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/31/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול אנאנסירט ניו יארק סטעיט׳ס רעקארד ברעכנדע ספארט געוועט שטייער  
 איינקונפט  

    
  מיליאן דאלער אין  267חדשים פון מאביל ספארט געוועט, האט ניו יארק איינקאסירט    5נאך בלויז 

 מער ווי סיי וועלכע סטעיט   —שטייער איינקונפט 
    

שטייער איינקונפט צוריק אינוועסטירט אין בילדונג, גרענטס פאר יוגנט ספארט פראגראמען און  
 געמבלינג פראבלעם אפהאלט באהאנדלונג און ערהוילונג סערוויסעס  

  
    

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן שא ניו יארק׳ס לעצטנס אנגעהויבענע מאביל ספארט  
ברעכנדע סומע שטייער איינקונפט אין ווייניגער ווי זעקס  -געוועטונג האט אויפגעטריבן א רעקארד 

ניו יארק   חדשים, איבערשטייגנדיג סטעיטס וועלכע האבן שוין אנגעבאטן ספארט געוועט שוין יארן. לויט
לער פון ספארט געוועט זינט יאנואר  מיליאן דא 267אט דער סטעיט אויפגעטריבן איבער ה סטעיט דאטא 

, און ספארט געוועטונג  8מיליאן דאלער זינט יאנואר  263. מאביל ספארט געוועטונג האט געשאפן 2022
מיליאן דאלער סה״כ איינקונפט   4.3ביי ניו יארק׳ס פיר קאמערציעלע קעסינָאס האבן געמאכט קרוב צו  

, האט ניו יארק איינקאסירט אין ספארט געוועט איינקונפט אין פינף חדשים באריכטן. לויט 2019זינט יולי 
וי די סה״כ איינקונפט פון סיי וועלכע אנדערע סטעיט אין משך פון עטליכע יאר. דאס רעכנט אריין  מער ו

מיליאן דאלער אין ספארט געוועט איינקונפט זינט  253פענסילוואניע, וועלכע האט איינקאסירט  
 . 2018 מיליאן דאלער זינט יוני 229, און ניו דזשערזי, וועלכע האט אויפגעטריבן 2018נאוועמבער 

  
״אין אונטער א האלב יאר איז ניו יארק געווארן א פירער צווישן סטעיטס אין הצלחה׳דיג איינפירן געימינג 

ּפָאליסיס, מיט הונדערטער מיליאנען דאלארען גייענדיג צו וויכטיגע פראגראמען וועלכע וועלן פארבעסערן  
״איך בין אנטשלאסן צו האלטן   זאגט.האט גאווערנער האוקול גע די לעבנס פון אלע ניו יארקער,״

ציען די אינדוסטריע און ווייטער -פאראנטווארטליך און ווירקזאמע געימינג ּפָאליסיס וועלכע וועלן פאראויס
 טרייבן אונזער סטעיט׳ס עקאנאמישע אויפשטייג.״  

    
״די   גט,ניו יארק סטעיט געימינג קאמיסיע עקזעקיוטיוו דירעקטאר ראבערט וויליאמס האט געזא

ציפערן טוען ווייטער אויפווייזן אז ניו יארק׳ס געימינג אינדוסטריע איז שטאנדהאפטיג א דאנק דאס  
איינפירן ווירקזאמע געימינג רעגולאציעס און די שריטן פון פאראנטווארטליכע ספארט געוועטונג  

ווייניגער ווי זעקס חדשים  הונדערטער מיליאנען דאלארען אין איינקונפט אין  —אפערירער. די רעזולטאטן  
 רעדן פאר זיך.״   —פון אפעראציע 

  
מיט׳ן אנקום פון מאביל ספארט געוועט, האבן די ניו יארק סטעיט געימינג קאמיסיע, אירע  

, און געימינג פראגראם זאלן זיך פאראנטווארטליכע שפיל שותפותצוזאמארבעטער אין דעם 
אקטיווע, אינפארמאציאנעלע פראגראמען און ָאוטריטש צו מוטיגן באשעפטיגט אין פרא

 פאראנטווארטליכע געמבלינג.  
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ניו יארק סטעיט אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמיסיאנער טשינאזא קונינגהעם האט 

מיט שטייט גרייט מיט סערוויסעס און שטיצע פאר ניו יארקער וועלכע מוטשען זיך  OASAS״ געזאגט,
געמבלינג פראבלעמען. די צוגעלייגטע איינקונפט פון מאביל ספארט געוועטונג וועט ערמעגליכן פאר  

OASAS  ווייטער צו פארשטערקערן אפהאלט, באהאנדלונג, ערהוילונג און שאדן רעדוקציע סערוויסעס
   פאר יחידים אדער זייערע פאמיליעס וועלכע זענען געשעדיגט געווארן פון געמבלינג.״

  
ניו יארק׳ס מאביל ספארט געוועטונג שטייער איינקונפט וועט ווערן צוריק אינוועסטירט אין עלעמענטערי  
און העכערע בילדונג און גרענטס פאר יוגנט ספארט פראגראמען, אינאיינעם מיט געמבלינג פראבלעם  

מיליאן   25ינקאסירט אפהאלט, באהאנדלונג און ערהוילונג סערוויסעס. אין צוגאב האט דער סטעיט אי
כ יידאלער אין לייסענס אפצאל פון אכט מאביל ספארט געוועטונג פלאטפארמע צושטעלער, מיט א סה

מיליאן דאלער פאר׳ן סטעיט. אלע לייסענס אפצאל איינקונפט זענען שוין באשטימט  200הוספה פון 
 געווארן פאר בילדונג.  

  
, פארזיצער פון דעם סענאט ׳רעיסינג, געימינג  סטעיט סענאטאר דזשאסעף פי. אדאבא דזשּוניאר

״ניו יארקער האבן אויפגעוויזן אז מיר זענען גרייט פאר  ענד וועידזשערינג׳ קאמיטע האט געזאגט, 
ספארט געוועטונג, אריינגערעכנט איר מאביל שטאנדטייל, און מיר זענען מער נישט דער איינגעפאלענע,  

ין וואס קוקט זיך צו בשעת אנדערע סטעיטס כאפן אונז אויס, נאר  צעבראכענע קַאר אין רעכטן לע -האלב
מיר זענען דער גלענצנדער, מעכטיגער סּפָארטס קַאר אין לינקן לעין וואס כאפט יעדן אויס. דער פאקט  

אז מיר האבן שוין איבערגעשטיגן אלע אנדערע סטעיטס אין איינקונפט אין ווייניגער ווי זעקס חדשים איז 
די הויכע קוואליטעט פון די געטרייע ארבעט צוצושטעלן א צוטרויליכן פראדוקט פאר ניו   מעיד אויף

יארקער איינוואוינער. די רעקארד סומע שטייער איינקונפט ווערט שוין אינוועסטירט אין אונזערע סקולס,  
רויס אויף אונזערע יוגנט ספארט פראגראמען און ניו יארק׳ס געימינג פראבלעם סערוויסעס. איך קוק א 

נאך מער א ליכטיגן צוקונפט פאר ספארט געוועטונג, צו ארבעטן צו פארווירקליכן נאך מער פינאנצירונג  
 און דזשָאבס פאר אונזער סטעיט דורך געימינג.״  

  
פארזיצער פון ׳רעיסינג ענד וועידזשערינג׳ קאמיטע, האט   מיטגליד גערי פרעטלאו,-אסעמבלי 
״נאך אין מערץ האט מען נאכגעזאגט פון מיר, ׳מיר זענען שוין גוט אונטערוועגנס אויף צו ווערן געזאגט, 

ספארט געוועטונג איז אן עקאנאמישן מאטאר   .׳ מאבילדער ספארט געוועטונג קאפיטאל פון דער וועלט
ין פול מיט עקסטאז איבער די איינקונפט וואס איז געשאפן געווארן פאר בילדונג,  פאר ניו יארק. איך ב

 יוגנט ספארט און געמבלינג פראבלעמען.״ 
  

בוכער צו פארזיכערן געאלאקאציע  -קָאמפליי׳, א סָאפטוועיר פירמע געניצט דורך ספארט -לויט ׳דזשיָאו
ר אקאונטס געשאפן געווארן זינט יאנואר, און  מיליאן באזונדערע שפילע 2.7פאדערונגען, זענען איבער  

 מיליאן טראנסאקציעס.   620אויסגעפירט איבער 
  

און יערליך דערנאך, וועלן איינקופטן פון מאביל ספארט געוועטונג ווערן  2023יאר -פאר׳ן פינאנץ 
רווירטע מיליאן דאלער צו פינאנצירן ספארט פראגראמען פאר אונטערסע 5אויסגעטיילט ווי פאלגענד:  

מאכן און באהאנדלען, און דאס רעשט  -מיליאן דאלער צו פינאנצירן געמבלינג פראבלעם באקאנט  6יוגנט, 
 אין מערסטן טייל צו בילדונג הילף.  

  
יעדער פרייטאג פובליצירט די ניו יארק סטעיט געימינג קאמיסיע וועכנטליכע מאביל ספארט געוועטונג  

 . ָאנלייןבאריכטן 
  

די קאמיסיע׳ס רעגולאציעס פאדערן פון אפערירער אפצוהאלטן מינדעריעריגע פון שפילן, צושטעלן פאר  
געוועטער די מעגליכקייטן צו שטעלן שפענדונג באצוימונגען, און מיטטיילן אינפארמאציע איבער די  
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ועלכע מוטשען זיך ריזיקעס פארבינדן מיט געמבלינג און סימנים פון געמבלינג פראבלעמען. ניו יארקער ו
מיט א געמבלינג פראבלעם אדער קענען עמיצן מיט א געמבלינג פראבלעם קענען רופן דעם סטעיט׳ס 

( אדער  1-877-846-7369) HOPENY-1-877-8בחינם׳דיגער, קאנפידענציעלער ׳הָאוּפליין׳ אויף 
איאנישן געמבלינג  (. ניו יארקער קענען זיך אויך פארבינדן מיט׳ן ר467369) HOPENYטעקסט׳ען 

  /https://nyproblemgamblinghelp.orgפראבלעם הילפס צענטער אויף 
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