
 
 גאווערנער קעטי האקול   3/6/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

אנאנסירט גרעסטע אינוועסטירונג אין היסטאריע אין ניו יארק סטעיט'ס  גאווערנער האקול 
  ( אינציאטיוו GIVEפארמישטע פארברעכן עלימינירונג ) - רעוואלווער

  
  17 שטיצן צו בודזשעט סטעיט 2023 אין  פארזיכערט פינאנצירונג אין  דאלאר מיליאן  18 פון מער

  קאונטיס  אנטיילנעמנדע
  

  ראטעווען  און  שיסערייען רעדוצירן  צו  באווייזן אויף זיך באזירן  וועלכע   סטראטעגיעס נוצן אגענטורן
   פארברעכן רעוואלווער דורך באטראפן שווערסטע די ווערן  וועלכע קאמיוניטיס 20 אין לעבנס

  
  עהרע  אין ונט או  דעם אראנזש  אין ווערן באלאכטן  זאלן געביידעס וויכטיגע   סטעיט'ס  די  אז  אן   ווייזט

  טאג אויפמערקזאמקייט פארברעכן רעוואלווער פון
  

אין    חודש אויפמערקזאמקייט פארברעכן רעוואלווער  פאר יוני מאכנדיג לאמאציעפראקגיבט ארויס  
  ניו יארק סטעיט

  
  

מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג צו שטיצן געזעץ   18.2גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט 
פארמישטע פארברעכן -אינפארסירונג אגענטורן וועלכע נעמען אנטייל אין ניו יארק סטעיט'ס רעוואלווער 

, די גרעסטע סטעיט ( אינציאטיווGun Involved Violence Elimination initiative, GIVEעלימינירונג ) 
באנוצט זיך מיט   GIVE. 2014אינוועסטירונג אין דעם פראגראם זינט עס איז געעפנט געווארן אין 

 20סטראטעגיעס וועלכע זענען באזירט אויף באווייזן צו רעדוצירן שיסערייען און ראטעווען לעבנס אין 
דורך רעוואלווער פארברעכן.  קאונטיס וועלכע ווערן די שווערסטע באטראפן  17קאמיוניטיס אין 

אוועקשטעלנדיג יוני אלץ רעוואלווער  פראקלאמאציע א ארויסגעגעבןגאווערנער האקול האט אויך 
פארברעכן אויפמערקזאמקייט חודש אין ניו יארק סטעיט. די פראקלאמאציע האט אויך געגעבן אן  

ווערן אין אראנזש דעם אוונט צו  אנווייזונג אז אלע וויכטיגע געביידעס פון די סטעיט זאלן באלאכטן 
  טראגטאפצייכענען די נאציאנאלע רעוואלווער פארברעכן אויפמערקזאמקייט טאג און די אנהויב פון 

)יעדע שטאט פאר   Safety Gun for Everytown  וואס ווערט אנגעפירט יערליך דורך , וואך  סוף אראנזש 
  רעוואלווער זיכערהייט(.

  
"אין לויף פון די פארגאנגענע פאר וואכן האבן מיר געזעהן רעוואלווער פארברעכן פאראורזאכנדיג  

אומבאגרייפליכע ווייטאג, לייד און פארלוסט פאר איינצלנע מענטשן, געגנטער און אונזער גאנצע לאנד",  
ייט חודש מוזן "אין עהרע פון רעוואלווער פארברעכן אויפמערקזאמק האט גאווערנער האקול געזאגט.

מיר זיך איבערגעבן צו אונזער פארפליכטונג צו אפשטעלן די זינלאזע און טראגישע מארד פון אונזערע  
פריינט, באליבטע און שכנים. דערפאר בין איך שטאלץ צו האבן געארבעט פון די נאענט מיט די  

צו שאפן אפילו  לעגיסלאטור וואס האט אריבערגעפירט היסטארישע און ברייטע געזעצן נעכטן  
געזעצן   —שטרענגערע רעוואלווער געזעצן און ברענגען אן ענדע צו די רעוואלווער פארברעכן עפידעמיע 

וועלכע איך קוק ארויס צו אונטערשרייבן אין די קומענדיגע טעג. כאטש מיר האבן געמאכט פארשריט,  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwearorange.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RTgVAiZdZXG4GNwnq8jPtgc0WVSZABm%2FvlPYHZEYRYI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwearorange.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RTgVAiZdZXG4GNwnq8jPtgc0WVSZABm%2FvlPYHZEYRYI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwearorange.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RTgVAiZdZXG4GNwnq8jPtgc0WVSZABm%2FvlPYHZEYRYI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwearorange.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RTgVAiZdZXG4GNwnq8jPtgc0WVSZABm%2FvlPYHZEYRYI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.everytown.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3DnmPEvRYcGGKhmTX8QJ5LifTKvpefDLJe6ZusqS83s%3D&reserved=0


לאסענע שריט און אינוועסטירן וועל איך פארזעצן צו ארבעטן מיט געזעצגעבער צו אונטערנעמען אנטש
  וועלכע מאכן אונזערע קאמיוניטיס זיכערער פאר יעדן." GIVEאין פראגראמען ווי 

  
  אוונט:  דעם אראנזש אין ווערן באלאכטן וועלן געביידעסס און סטרוקטורן וויכטיגע פאלגנדע  די

  צענטער  טרעיד ווארלד וואן •

  בריק קאומאו מ. מאריאו גאווערנאר  •

  בריק  קַאסיָאסקָאו •

  געביידע SUNY מעקאל  קארל ה. די •

  געביידע עדזשּוקעישען סטעיט •

  געביידע אפיס סטעיט סמיט ע.  אלפרעד  •

  צענטער  עקספא און טויער אריינגאנג  הויפט -  פעירגראונדס  סטעיט •

  בריק האדסאן-מיד רוזוועלט"  ד. "פראנקלין דער •

  וויעדָאקט סקוועיר  ּפערשינג  -  טערמינאל צענטראל גרענד  •

  אריינגאנג  לופטפעלד  אינטערנאציאנאלע  אלבאני •

  קאמפלעקס  שפרינגען  פישעאלימ ּפלאסיד לעיק דער •

  ּפלאזא סטעיט עמּפייער •

  וואסערפאלן ניאגארא •

 Division of Criminalווערנדיג פארטיילט דורך די סטעיט'ס דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס )
Justice Services, DCJS  שטיצט ,)GIVE 20  קאונטיס וועלכע זענען   17פאליציי דעּפארטמענטס אין

פראצענט פון ווילדע פארברעכנס וועלכע קומען פאר אין ניו יארק   80פאראנטווארטליך פאר מער פון 
סטעיט אינדרויסן פון ניו יארק סיטי: אלבאני, ברּום, שעטַאקווע, דָאטשעס, ערי, מאנראו, נעסאו,  

דַאגַא, אראנזש, רענסעליער, ראקלענד, סקענעקטעדי, סופָאלק, ָאלסטער און  ניאגארא, ָאניידע, ָאנָאנ
וועסטשעסטער. דיסטריקט אטוירני אפיסעס, ּפרָאובעישען דעּפארטמענטס, שעריף אפיסעס און אנדערע  

  שותפים אין די קאונטיס באקומען אויך פינאנצירונג דורך די אינציאטיוו.
  

"מיר  דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס קאמישאנער רָאוסאנא רָאוסַאדָאו האט געזאגט, 
האבן געזעהן צופיל טראומע, פארלוסט און חורבן אנגעזייעט דורך רעוואלווער פארברעכן אין אונזערע  

 — ן אן ענדע דערצו קאמיוניטיס, אונזער סטעיט און אונזער לאנד, און מיר זענען איבערגעגעבן צו ברענגע
כדי אלע ניו יארקער זאלן קענען פילן זיכער. בעפאר די שוידערליכע מאסן שיסעריי פון אומשולדיגע  

פריינט, שכנים און פאמיליע מיטגלידער וועלכע זענען בלויז געגאנגען איינקויפן אין גראסערי אויף א שבת  
און קורבנות פאלנדיג אין באפעלאו וויבאלד די  נאכמיטאג, האבן מיר געזעהן די צאל שיסעריי אינצידענטן

אינציאטיוון וועלכע באזירן זיך אויף באווייזן זענען ווירקזאם. מיר באדאנקען גאווערנער האקול פאר איר  
פראגראם, וואס וועט אונז העלפן  GIVEפירערשאפט, איבערגעגעבנקייט און אינוועסטירונג אין אונזער  

  ולע אומלעגאלע רעוואלווער אראפ פון אונזערע געסער."ברענגען און האלטן געפארפ
  

 Office of Gun Violenceניו יארק סטעיט אפיס פון רעוואלווער פארברעכן פארמיידונג )
Prevention ,מיר דארפן דינאמישע און שעפערישע  ( דירעקטארין קעליַאנא ס. טאמאס האט געזאגט"

וועגן צו העלפן אונזערע קאמיוניטיס פארמיידן טראגעדיעס בעפאר זיי קומען פאר, און דערפאר בין איך  
שטאלץ צו זיין טייל פון גאווערנער האקול'ס איבערגעגעבנקייט צו ברענגען א צוגאנג וואו די גאנצע  

נדע צו די מגיפה פון רעוואלווער פארברעכן. עס וועט זיך רעגירונג נעמט אנטייל אינעם ברענגען אן ע
פאדערן געמיינזאמע ארבעט צווישן מערערע סטעיט אגענטורן, קאמיוניטי ארגאניזאציעס און לאקאלע  
פירער, געזעץ אינפארסירונג און די קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם צו לייזן די קאמפליצירטע פראבלעמען.  

ואלווער פון די געסער, ארבעטן מיט יונגווארג מיט פאזיטיווע מענטארינג  מיר דארפן אראפנעמען רעו
באזירטע אינטערווענץ און פארמיידונג סטראטעגיעס און  -פראגראמען, זיך קאנצעטרירן אויף קאמיוניטי

   קאמיוניטי באציאונגען. מיר קענען דאס טוהן."-צוריקבויען די פאליציי



  
בודזשעט,   2023מיליאן דאלאר אין די סטעיט'ס פיסקאלע יאר  18.2ט גאווערנער האקול האט פארזיכער

  מיליאן דאלאר פון די פאריגע יאר: 3.8א העכערונג פון 

מיליאן דאלאר פאר פאליציי דעּפארטמענטס און זייערע קאונטי געזעץ אינפארסירונג   14 •
ט, ָאווערטיים,  פאר מאנשאפ –מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג  13.3ארויף פון  –שותפים 

 אויף באזירט זענען וועלכע סטראטעגיעס יינפירןא עקוויּפמענט און טעכנאלאגיע צו
  צו רעדוצירן רעוואלווער פארברעכנס. באווייזן

שותפות'ן אין ערי   GIVEוועט בענעפיטירן די  $700,000די צוגעלייגטע  -
( און אלבאני  $125,000(, סירעקיוס )$250,000(, מאנראו )$250,000)
אדייטנדע וואוקס אין שיסערייען ( קאונטיס וועלכע האבן געזעהן א ב$75,000)

פינאנצירונג יאר ציהט  GIVEפאנדעמיע. די  19-זינט די אנהויב פון די קאוויד
  . 2023, 30, ביז יוני 2022, 1זיך פון יולי 

  

  פאר  פינאנצירונג GIVE  הכל  סך די פון אויסרעכענונג   עטאלירטעד  א זעהט -
   קאונטיס. 17 אלע

פאטאלע שיסעריי פארשונגען, ארבעטן  -מיליאן דאלאר אינוועסטירונג צו שטיצן נישט 3.8 •
מיט יונגווארג, ארבעט צו בויען צוטרוי און אן אלטערנאטיווע ּפרָאובעישען אויפזיכט 

פראבע פראגראם צו רעדוצירן דאס צוריק אריינפאלן אין פארברעכן און פארבעסערן  
שותפות איז בארעכטיגט צו אּפלייען   GIVEנג. סיי וועלכע פארבינדונגען מיט באשעפטיגו

  פאר די צוגאבליכע פינאנצירונג.

צו צושטעלן טעכנישע הילף און  DCJSוועט גענוצט ווערן דורך די  $400,000בערך  •
  אגענטורן.  GIVEאנדערע שטיצע פאר 

ווער פארברעכן  גאווערנער האקול האט אויך אנאנסירט די סטעיט'ס אנערקענונג פון רעוואל
, אין עהרע פון 2015, 2. "טראגט אראנזש" האט זיך אנגעהויבן יוני 3אויפמערקזאמקייט טאג אום יוני 

שולע שילערין פון די דרום זייט פון שיקאגו וועלכע האט מארשירט אין  -העידיע ּפענדעלטאן, א הויך
, איז 2013, 21טער, אום יאנואר פרעזידענט אבאמא'ס צווייטע איינשווערונג פאראדע. איין וואך שפע

העידיע דערשאסן און געהרג'ט געווארן אויף א שפילארט אין שיקאגו. "טראגט אראנזש" האט זיך 
'טע געבורטסטאג, און עס ווערט יעצט אפגעהאלטן  18אנגעהויבן אויפן טאג וואס וואלט געווען העידיע'ס 

  כפאלגנדע סוף וואך.איבערן לאנד דעם ערשטן פרייטאג פון יוני און די נא
  

  סערוויסעס יוסטיץ קרימינאלע  פון  איינהייט  די איבער
  

אלע יוסטיץ איז א פילפאכיגע קרימינ סערוויסעס יוסטיץ קרימינאלע פון דיוויזיע  סטעיט  יארק ניודי 
שטיצנדע אגענטור מיט א רייע פאראנטווארטליכקייטן, אריינרעכענענדיג געזעץ אינפארסירונג טרענירונג;  

זאמלונג און אנאליזירונג פון פארברעכן ציפערן פון איבער די סטעיט; אויפהאלטן קרימינאלע היסטאריע  
כט איבער די סטעיט'ס ציפערן באנק פון אינפארמאציע און פינגער דרוקן פיילס; אדמיניסטראטיווע אויפזי

DNA אין צוזאמענארבעט מיט די ניו יארק סטעיט פאליציי; פינאנצירונג און אויפזיכט אויף ּפרָאובעישען ,
און קאמיוניטי טורמע פראגראמען; אנפירן פעדעראלע און סטעיט קרימינאלע יוסטיץ קאסעס; שטיצן  

איבער די סטעיט; און אנפירן די סטעיט'ס סעקסועלע  פארבינדענע אגענטורן -קרימינאלע יוסטיץ
  פארברעכער רעגיסטראר.
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