
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/20/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

רעכטן אקט פון ניו יארק  -גאווערנער האוקול שרייבט אונטער היסטארישע דזשאן אר. לואיס שטים 
 אלס געזעץ  

  
רעכטן אקט אין -שטעלט אוועק ברייטסע סטעיט שטאפל שטים S.1046-E/A.6678-E  לעגיסלאציע 

 דעם לאנד  
  

פארברייטערטע צוטריט צו שטימען דורך פארבאטן שטימער צעפירן, דערשטיקן, אנשרעקן,  
 פארנארן אדער שטערן  

  

רעכטן פארלעצונגען צו  -מיט א היסטאריע פון ציווילע אדער שטיםפאדערט פון יוריסדיקציעס 
 פאר ענדערונגען צו וויכטיגע וואלן ּפָאליסיס און פירונגען ערלויבעניש -באקומען פאראויס 

    
    

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט, ביי ׳מעדגער עווערס קאלעדזש׳ אין ברוקלין, אונטערגעשריבן דעם 
אלס געזעץ,  (S.1046-E/A.6678-E)רעכטן אקט פון ניו יארק -אר. לואיס שטים ןהיסטארישן דזשא

רעכטן און ערפילנדיג טייל  -צעמענטירנדיג ניו יארק סטעיט׳ס פלאץ אלס א נאציאנאלע פירער אויף שטים
די גאווערנער האט אונטערגעשריבן דעם   ׳סטעיט ָאוו דע סטעיט׳ אגענדא. 2022פון דער גאווערנער׳ס 

סטעיט סענאטאר זעלנאר  קאזינס, -ביל אינאיינעם מיט סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט 
ניו יארק סטעיט קאנפערענץ  NAACPמיטגליד לעטריס וואקער, פרעזידענטקע פון דעם -מיירי, אסעמבלי

     רעכטן שתדלנים.-דר. העזעל ען. דוקס און הויפט שטים
    

מיט ״אין א צייט ווען די סאמע יסוד פון אונזער דעמאקראטיע ווערט געדראעט, פירט ניו יארק דעם לאנד 
״היינט  האט גאווערנער האוקול געזאגט.״ נייע געזעצן צו באשיצן די יסודות׳דיגע רעכטן צו שטימען,

פארעהרן מיר די ארבעט פון דער געשטארבענער קאנגרעסמאן דזשאן לואיס און אקטיוויסטן ווי מעדגער  
רעכטן פאר וויילער  -בט שטיםעווערס אזוי ווי מיר מאכן באדייטנדע ענדערונגען צו אונזערע געזעצן וואס גי

דארט וואו דער   און פארזיכערט אז די שטימעס פון דעם פאלק ווערן געהערט אין אונזער דעמאקראטיע.
פעדעראלער רעגירונג פעלט צו טון למעשה, וועט ניו יארק ווייטער אויפטרעטן און פירן דעם וועג: מיר  

עס געטון מיט רעוואלווער זיכערהייט רעפארעמען,  האבן עס געטון מיט אבארציע באשיצונגען, מיר האבן 
 רעכטן.״  -און איך שטאלציר מיך צו זאגן אז מיר טוען עס נאכאמאל מיט שטים

  
פראצענט ווייס,   90״אלס א שווארצע מאן וועלכער פארטרעט א דיסטריקט אין קאנגרעס וואס איז באלד 

דעם לאנד, און אלס דער ערשטער מענטש פון פארשפרייטע טיילן פון -אין איינע פון די מערסט ווייט
קאלירטע אפשטאם צו פארטרעטן ָאּפסטעיט ניו יארק אין קאנגרעס, איז מיין דורכלעבעניש א באווייז אז 

האט געזאגט שטימען קען ברענגען ענדערונג וועלכס וואלט אמאל געווען ווייט פון דערגרייכן,״ 
״דורך ענדערן די שטים געזעצן אין ניו יארק סטעיט,   ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא דעלגאדא. 

באזארגן מיר אלע מענטשן, אפגעזען הויט קאליר אדער וואו זיי וואוינען, מיט א גלייכבארעכטיגטע  
   געלעגנהייט צו האבן זייערע שטימעס געהערט ביי די וואלן.״



  
- דזשאן אר. לואיס שטים״דער  קאזינס האט געזאגט, -סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט

רעכטן אקט פון ניו יארק וועט פארברייטערן און איינשטעלן אין געזעץ שטימער באשיצונגען,  
באפולמעכטיגן ביי דעם בעלָאט קעסטל, און שטיצן פאראנטווארטליכקייט צווישן ערוויילטע באאמטע. איך  

-רעכטן טראץ די אנטי-יםבין שטאלץ אז ניו יארק שטייט אלס אן אמת׳ע באפעסטיגונג פאר שט
 דעמאקראטישע צוריקדרייענישן אפירגעשטעלט דורך רעפובליקאנער איבער׳ן לאנד.״  

  

רעכטן ווערן באפאלן איבער׳ן לאנד און ניו  -״שטיםאסעמבלי סּפיקער קארל היעסטי האט געזאגט, 
ן אוועקצונעמען  יארק מוז באשיצן די הייליגע קאנסטיטוציאנעלע רעכט. בשעת אנדערע סטעיטס ארבעט

רעכטן און דערדרוקן די שטימען, וויל איך דאנקען דער פארזיצערין פון די וואלן קאמיטע לעטריס  -שטים
וואקער, אונזער אסעמבלי און סענאט קאלעגעס, און גאווערנער האוקול פאר זייער אנטשלאסנקייט  

 רעכטן באשיצונגען אין דעם לאנד.״  -דורכצופירן די שטערקסטע שטים

  
וועט מוטיגן דאס אנטיילנעמען דורך אלע בארעכטיגטע וויילער דורך   S.1046-E/A.6678-E ע לעגיסלאצי

פארזיכערן אז מניעות אויף צוטריט צו די וואלן ווערן אפגעשאפן. איבערהויפט, מיטגלידער פון ראסע,  
ייע מאסנאמען וועלכע  מינאריטעט גרופעס וועלן איצט זיין באשיצט דורך נ-עטנישע אפשטאם און שפראך

וועלן פארזיכערן אז זיי האבן א גלייכבארעכטיגטע געלעגנהייט צו שטימען אין דעם סטעיט ניו יארק. די  
    לעגיסלאציע טוט דאס גענוי דורך אדרעסירן:

    
פארבאט מעטאדן פון וואלן וועלכע עלימינירן די שטים שטארקייט  שטימען אפווארפן. •

   באשיצטע גרופע און שטעלט אוועק לעגאלע באשיצונגען פאר פארלעצונגען.פון א 

פארבינדענע געזעצן און פירונגען פון ווערן -פארבאט וואלן שטימען דערדרוקן.  •
איינגעפירט אויף אזא שטייגער וואס האלט צוריק פון מיטגלידער פון א באשיצטע גרופע  

   ע באשיצונגען פאר פארלעצונגען.די רעכט צו שטימען, און שטעלט אוועק לעגאל

פארבאט שריטן פון אנשרעקן, אפנארן,   שטימער אנשרעקן, פארנארן אדער שטערן. •
אדער שטערן וואס באווירקט די פעאיגקייט פון ניו יארקער אויסצוניצן זייערע רעכטן צו 

   שטימען און שטעלט אוועק לעגאלע באשיצונגען פאר פארלעצונגען.

פארבינדענע שפראך הילף ווייטער פון -פאדערט וואלן פראך הילף.פארברייטערטע ש •
   רעכטן אקט.-וואס ווערט געפאדערט דורך דער פעדעראלער שטים

מאס צו די איצטיגע -שטעלט אוועק א סטעיט פארגלייך ערלויבעניש.-פאראויס •
רעכטן -ערלויבעניש״ פון דער פעדעראלער שטים-פאראויס 5אומאקטיווע ״סעקשען 

ערלויבעניש״ סיי וועלכע  -, פאדערנדיג געדעקטע יוריסדיקציעס צו ״פאראויסאקט
פארבינדענע געזעצן און ּפָאליסיס בעפאר זיי קענען  -ענדערונגען צו געוויסע וויכטיגע וואלן

אונטער דער נייער געזעץ, ווערט געפאדערט פון געדעקטע   איינגעפירט ווערן.
א ריי שטים מאסנאמען צו האבן די ענדערונגען   יוריסדיקציעס וועלכע זוכן צו ענדערן

רעכטן פון א באשיצטע  - איבערגעקוקט אויף צו פארזיכערן אז זיי פארלעצן נישט די שטים 
גרופע. געדעקטע יוריסדיקציעס זענען אזעלכע מיט א היסטאריע פון ציווילע רעכטן אדער  

  רעכטן פארלעצונגען.-שטים

  
, ״דורך דורכפירן די שטערקסטע וויילער באשיצונג  ט געזאגטסטעיט סענאטאר זעלנאר מיירי הא

געזעצן פון סיי וועלכע סטעיט אינ׳ם לאנד, שיקט ניו יארק א מאכטפולן מעסעדזש: יעדע וויילער מאכט  
אויס, און יעדע שטים דארף געציילט ווערן. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האוקול פאר אונטערשרייבן 

ציען דעם ביל - מיטגליד לעטריס וואקער פאר׳ן פאראויס-און צו מיין צוזאמארבעטער אסעמבלי VRAדעם 
רעכטן: אונזער  -ביז׳ן אויספירן. מיר מוזן אלעמאל ווייטער באשיצן און פארשטערקערן שטים

  דעמאקראטיע איז אפהענגיג אין דעם.״ 
  



רעכטן אקט פון ניו -ר. לואיס שטים״דער דזשאן א מיטגליד לעטריס וואקער האט געזאגט,-אסעמבלי 
יארק איז איינע פון די וויכטיגסטע בילס צו ווערן אונטערגעשריבן אלס געזעץ אין לעצטנסדיגע היסטאריע  
און עס וועט ברענגען די שטערקסטע און מערסט אויספירליכע וויילער באשיצונגען פון סיי וועלכן סטעיט  

די רעכט צו   —געזעץ די סאמע יסוד פון אונזער דעמאקראטיע אין אמעריקע. עס וועט איינשטעלן אין 
שטימען. אין דער זעלבער צייט האבן מיר פארעהרט דעם אנדענק פון געוועזענער קאנגרעסמאן דזשאן  
אר. לואיס, וועלכער האט אמאל געזאגט, ״דאס שטימען דארף מען טייער האלטן. עס איז כמעט הייליג.  

געוואלדטאט מיטל וואס מיר האבן אין א דעמאקראטיע.״ א דאנק אייך צו  -עס איז די מעכטיגסטע נישט
אלע אומערמידליכע אדוואקאטן, מיינע קאלעגעס, גאווערנער האוקול, און ארגאניזאציעס ווי דער  

NAACP  און דערNYCLU  אלס דער אסעמבלי ספאנסירער פון דעם ביל, קען איך נישט זיין מער .
   שטאלץ.״

  
האט געזאגט,   ניו יארק סטעיט קאנפערענץ דר. העזעל ען. דוקס  NAACPן דעם פרעזידענט פו

״שוין צו לאנג האבן אונזערע קאמיוניטיס געליטן אומרעכט, אבער מיר האבן נישט געקענט שטימען אויף 
רעכט. היינט פירט ניו יארק ווידעראמאל דעם וועג צו  -דאס צו ענדערן צוליב דאס דערשטיקן די שטים

רעכט מאכן די עוולות פון אונזער פארגאנגענהייט און פארזיכערן אז יעדנס שטימע ווערט אויסגעהערט.  
מיטגליד לעטריס וואקער און סענאטאר זעלנאר מיירי, די ספאנסירער פון די -איך אפלאדיר אסעמבלי

גאויס דעם  היסטארישע לעגיסלאציע, פאר׳ן פארברייטערן שטימער באשיצונגען פאר ניו יארקער לענ
קאזינס, און סּפיקער קארל היעסטי  - סטעיט. א דאנק אייך גאווערנער האוקול, פירער אנדרעא סטוערט 

   פאר׳ן ארבעטן אינאיינעם אויף די היסטארישע לעגיסלאציע.״
  

״מיט אן  ניו יארק ציווילע פרייהייטן יוניאן עקזעקיוטיוו דירעקטאר דָאנע ליבערמאן האט געזאגט, 
רעכטן איבער׳ן לאנד און א חסרון פון פעדעראלע פירערשאפט,  - ד פון אטאקעס אויף שטיםהינטערגרונ

רעכטן געזעצן אין דעם לאנד. היינט,  -האט ניו יארק אט איצט איינגעפירט איינע פון די שטערקסטע שטים
סטאריש האט גאווערנער האוקול גענומען א ריזיגע שריט צו פארזיכערן אז קאמיוניטיס וועלכע זענען הי

צוריקגעהאלטן געווארן פון האבן א גלייכע געלעגנהייט אנטיילצונעמען אין דעם פאליטישן פראצעס קענען  
אריינגעבן א באדייטנדע בעלָאט אן קיין שטערונגען, אונטערדרוק, אדער דיסקרימינאציע. אזוי ווי מיר 

דערשטאנג קעגן ראסע  פון ווי — רעכטן אקט -ארבעטן איינצופירן דעם דזשאן אר. לואיס שטים
  —קאסטן צוטריט -דזשערימענדערינג און וויילער אנשרעקונג צו פארברייטערן שפראך הילף און שטים

מאכער מוזן זיך איינהאלטן פון סיי - מוזן מיר פארזיכערן אז אירע באשיצונגען בלייבן שטארק. געזעץ
  מפן צו באשיצן די רעכט צו שטימען.״וועלכע פרואוו צוריקצודרייען אונזער פארשריט און מיר מוזן קע

  
צענטער פאר געזעץ און סאציעלע יוסטיץ ביי ׳מעדגער עווערס קאלעדזש׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר  

״דאס אונטערשרייבן היינט דעם ניו יארק סטעיט   לורי דעניעל פעיווערס, עסקווייר, האט געזאגט,
רעכטן אקט ביי ׳מעדגער עווערס קאלעדזש׳ איז געווען א היסטארישע און  -דזשאן אר. לואיס שטים

וויכטיגע מאמענט וואס סאלידיזירט ניו יארק׳ס פאזיציע אלס אן אויפשטייגנדער פירער ווען עס קומט צו  
רעכטן באשיצונגען פאלן איבער׳ן לאנד, און אין ליכט פון דעם  -רעכטן. אזוי ווי שטים-באשיצן שטים

וויכטיג -רעכטן באשיצונגען, איז העכסט-סּוּפרים קָאורט׳ס איינשטימיגקייט צוצולאזן דאס אפשוואכן שטים
אז ארגאניזירער, אקטיוויסטן און ערוויילטע באאמטע ביי דעם סטעיט און ארטיגן שטאפל ארבעטן צו  

ערלויבעניש פראוויזיע, עס פארברייטערט  -ר. די לעגיסלאציע נעמט אריין א פאראויסבאשיצן וויילע
באשיצונגען פאר שפראך מינאריטעטן, און טוט איינגלידערן א דעמאקראטיע קאנאן וועלכס פארזיכערט 

אז די לעגיסלאציע ווערט אויסגעטייטשט אויף א שטייגער וואס שטעלט אין צענטער די געברויכן פון 
ילער. ניו יארק האט איצט אוועקגעשטעלט א מוסטער פאר וויאזוי צו באשיצן וויילער און עס איז איינס  ווי

  וואס דאס רעשט פונ׳ם לאנד קען נאכמאכן.״
  

״דאס   דע לעאן האט געזאגט,-אסאסיעט קאונסעל פולוויע ווארגאס PRLDEFדזשאסטיס׳ -׳לאטינא
רעכטן אקט פון ניו יארק אלס געזעץ שטעלט אונזער סטעיט  -אונטערשרייבן דעם דזשאן אר. לואיס שטים



ביים סאמע פארנט פון באשיצן קאלירטע קאמיוניטיס פון דיסקרימינירנדע שריטן וועלכע באגרעניצן  
נישט געדארפט זיין  אויף די רעכט וואלט   גלייכבארעכטיגטע אנטיילנעמונג אין אונזער דעמאקראטיע.

אפילו קיין טענה׳ריי אדער פאליטישע אינטערעסן. אונזער קאמף פאר פולקאמע און יושר׳דיגע צוטריט  
קאסטן איז ווייט פון אריבער, אבער דער געזעץ גיבט אונז א שטארקער מיטל צו קומען איין -צום שטים

 אר אלע וויילער.״  טריט נאענטער צו א פארטרעטנדע און ארייננעמיגע דעמאקראטיע פ
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