
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/22/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

    מאנגל אדרעסירן  צו אויף לייפגַארדס סטעיט  פאר באצאלונג העכערע  אנאנסירט  האוקול  גאווערנער
     

  פאר קאמפיין,  רעקרוטירונג דיגיטאלע אריינגערעכנט שוואנג,   אין  באמיאונג רעקרוטירונג לייפגַארד
   ּפּולס און   ביעטשעס סטעיט  אויף  שטאב

     
פראצענט אויף צוצוציען קוואליפיצירט קאנדידאטן   34 ביז געהעכערט באצאלונג לייפגַארד סטעיט

    ן אפעראציע אין זומעראון העלפן פארזיכערן פולשטענדיגע שעה׳ן פו 
     
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט פארארדענט העכערע באצאלונג פאר סטעיט לייפגַארדס אויף צו  
-ברעגעס און שווים- העלפן אדרעסירן א מאנגל אין שטאב מיטגלידער ביי ניו יארק סטעיט פארק ים

ארטיגע  באניץ -באסיינען און דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קעמּפינג ערטער און טאג 
ביעטשעס. אנהייב באצאלונג ראטעס פאר לייפגַארדס ביי ָאּפסטעיט איינריכטונגען וועט געהעכערט ווערן  

פראצענט פאר לייפגַארדס ביי   21דאלער א שעה, און  20דאלער א שעה אויף  14.95פראצענט פון  34
    .דאלער א שעה 22דאלער א שעה אויף  18.15דָאונסטעיט איינריכטונגען, פון 

  
״אלע ניו יארקער קומט זיך די געלעגנהייט צו געניסן זיכערערהייט פון אונזערע פובליק ביעטשעס און  

״מיט א לייפגַארד מאנגל דראענדיג צוטריט צו  האט גאווערנער האוקול געזאגט.ּפּולס דעם זומער,״ 
רזיכערן זיכערע צוטריט צו  שווים איינריכטונגען טוען מיר אגרעסיוו רעקרוטירן מער לייפגַארדס צו פא

    אינדרויסנדיגע פארוויילונג דורכאויס די זומער מאנאטן.״ 
  

די נייע באצאלונג ראטעס וועלן תיכף אריינגיין אין קראפט פאר לייפגַארדס ביי שווים איינריכטונגען  
ארטמענט פון אפערירט דורך דעם אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג און דער דעפ 

ברעגעס  -ענווייראנמענטאלע אפהיטונג. סטעיט פארקס שטעלן צו לייפגַארדס ביי שווים באסיינען און ים
לייפגַארדס. דאס וועט    40ביעטשעס מיט איבער  17אפערירט  DECפארקס איבער׳ן סטעיט.  70ביי 

טורן וועלן ווייטער פירן . סטעיט אגענCUNYאון  SUNYאויך ארייננעמען לייפגַארדס באשעפטיגט דורך 
    געשפרעכן מיט ׳יּונייטעד יּוניווערסיטי ּפרָאפעשענס׳ פאר א גינציגע פועל יוצא פאר אלע פארטייען.

    
באצאלונג ראטעס וועלן אויך געהעכערט ווערן פאר לייפגַארדס מיט איבער צוויי סעזאנען ערפארונג,  

    דן אין לאקאציע און ערפארונג.פראצענט, אנגעוואנ  30צווישן פינף פראצענט ביז 
  

פארלאנג לייפגַארד סערטיפיקעישען קורסן און האט אויך איינגעפירט א  -סטעיט פארקס האלט לויט
מיליאן מאל ביז  1.2לייפגַארד דיגיטאלע רעקרוטירונג קאמפיין וועלכס איז שוין געזען געווארן אומגעפער 

טּוב,  -אריינגערעכנט פעיסבוק, אינסטעגרעם, אינדיעד, יּוהיינט איבער פארשידענע ערליי פלאטפארמעס, 
 . 2022, 4און וויסטאר, און וועט לויפן לכל הפחות ביז יולי 

    



איבער רוב סטעיט און טוט   15פאריגעס יאר האט ניו יארק אראפגעברענגט דער לייפגַארד עלטער צו 
צו אדרעסירן די מאנגלען ביז  אקטיוו צופאסן לייפגַארדס פון פארק צו פארק אויף-איצט פרא 

פולשטענדיגע קאפאציטעט ווערט דערגרייכט. נעסאוי און סופאלק קאונטיס האבן באזונדערע  
פאדערונגען פאר לייפגַארדס ווי אנדערע ראיאנען אין דעם סטעיט, וויבאלד לאנג איילענד ביעטשעס  

ערע ראיאנען פון דעם סטעיט, און  פארלאנגען באזונדערע לייפגַארד געניטשאפט ווי ביעטשעס אין אנד
. צו אדרעסירן די מאנגל  15דערפאר האט עס נישט גענידערט דער עלטער באגרעניצונג פאריגעס יאר צו  

אויף לאנג איילענד ספעציעל, האט דער סטעיט העלט דעפארטמענט געארבעט מיט דער נעסאוי קאונטי  
׳ס צענטער פאר  DOHפיקעישען קורס.  העלט דעפארטמענט צו ענדערן זייער באשטעטיגטע סערטי

ענווייראנמענטאלע געזונט האט אנגענומען דער ענדערונג, און נעסאוי קאונטי איז איצט גרייט צו ערלויבן 
    יעריגע צו לינדערן דעם מאנגל. -15
     

ביי  האלטן א לייפגַארד רעקרוטירונג פראגראם  DECנאכמיטאג, וועט  5ביז  1, פון 24אום פרייטאג, יוני 
, באקאנט אלס ׳מיליאן דאלער ביעטש׳. באניץ ארט-לעיק דזשארדזש ביעטש טאג דעם  

פאראינטערעסירטע אפליקאנטן קענען אויסגעפונען מער איבער די אומזיסטע טרענירונג און  
יעדעס   DECסעזאנעלע ארבעטער ווערן אויפגענומען דורך  500סערטיפיקאציעס צוגעשטעלט.  איבער 

זומער סעזאן. אלע אפליקאנטן מוזן זיין  יאר אויף צוצושטעלן א ברייטע ריי סערוויסעס דורכאויס דעם 
  DECפאר שטאב געלעגנהייטן ביי  גרייט צו ארבעטן אויף וויקענדס און הָאלידעיס דורכאויס דעם זומער.

(  518, רופט )t726.htmlhttps://www.dec.ny.gov/abou קעמּפינג ערטער און ביעטשעס, באזוכט
    . campinfo@dec.ny.gov, אדער אימעיל׳ט 1עקסטענשען  2500-457

    
״ניו יארק סטעיט פארק לייפגַארדס זענען  סטעיט פארקס קאמיסיאנער עריק קולעסייד האט געזאגט, 

נייטיג צו באשיצן די מיליאנען שווימער ביי סטעיט פארק ביעטשעס און ּפּולס יעדעס יאר. א דאנק -העכסט
גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט, וועט די גאר נויטיגע באצאלונג העכערונג וועט העלפן רעקרוטירן מער 

רק טיעמס. אלס א געוועזענע הערימען סטעיט פארק לייפגַארד, ווייס מיטגלידער צו אונזערע סטעיט פא
איך ערשטהאנטיג אז זיין א לייפגַארד איז גאר א גוטע וועג צו פארדינען געלט, זיך שאפן ווערדפולע  

    דזשָאב ערפארונג און אויך סערווירן דעם פובליק.״
     

״אזוי ווי  ר באסיל סעגאוס האט געזאגט, דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמישענע
וויכטיג אז מיר טוען אלצדינג וואס מעגליך צו  -מיר לאזן זיך אריין אין דעם זומער סעזאן איז העכסט

האלטן אונזערע פובליק ביעטשעס פולקאם צוגעשטעלט מיט שטאב און עס האלטן זיכער מיט טרענירטע  
ול, טוען מיר אנבאטן צוציענדע באלוינונגען צוצוציען די  לייפגַארדס. היינט, א דאנק גאווערנער האוק

לייפגַארדס נייטיג צו האלטן באזוכער צו די אדיראנדעקס און קעטסקילס זיכער דורכאויס די זומער  
    חדשים.״

    
נעמט אויף  UUP״פרעזידענט פון ׳יּונייטעד יּוניווערסיטי ּפרָאפעשענס׳ פרעד קאוואל האט געזאגט, 

דהייט גאווערנער האוקול׳ס מעלדונג וועלכס שטעלט אוועק יושר׳דיגע אנהייב געהאלטן פאר  מיט צופרינ
נייטיגע טריט וואס קומט אין א גוטע  -ארבעטנדע סטעיט לייפגַארדס. דאס איז א העכסט -אונזערע שווער

יטיגע  נו-צייט און איז א טובה פאר אונזער סטעיט. דער אפמאך וועט העלפן מיט רעקרוטירן דרינגענד
שטאב מיטגלידער און צאלן די וועלכע שטעלן איין זייערע אייגענע לעבנס צו באשיצן ניו יארקער. מיר  

טערמיניגע געמיינזאמע -קוקן ארויס צו ארבעטן ווייטער מיט גאווערנער האוקול אויף א לאנג 
   ר.״פארהאנדלונג אפמאכן צו פארבעסערן די ארבעט אומשטענדן פון אלע אונזערע מיטגלידע

    
לייפגַארדס מוזן נאכקומען געוויסע בארעכטיגקייט באדינגונגען, וועלכס רעכנט אריין ערפאלגרייך דורכגיין 

די קוואליפיצירונג פראצעדור בעפאר ווערן אויפגענומען. פאר א איצטיגע סקעדזשול פון קוואליפיצירנדע  
וערן אויפגענומען, און אן אפליקאציע,  דאטומען, מער אינפארמאציע איבער וואס ווערט פארלאנגט צו ו

      דאטומען וועט צוגעלייגט ווערן אויף א כסדר׳דיגן באזיס.. נייע קוואליפיצירנדע  דאבאזוכט 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113215.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd050611f874949a1bca408da54784541%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915172809750434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2FedNUVT0gm1QHCW%2BYQkPVfUMGJoDHdFrTvWr9Lbn0Y%3D&reserved=0
mailto:campinfo@dec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Femployment%2Flifeguards%2Fdefault.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd050611f874949a1bca408da54784541%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915172809750434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jAQKgPC4aN1cqCLBluHi9kuEvFyGFIbPT2fa0%2BMDjNY%3D&reserved=0


 
 250דער ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג טוט אויפזען מער ווי 
פארקס, היסטארישע ערטער, פארוויילונגס וועגלעך, גאלף קורסן, שיף ארויספאר פונקטן, און מער,  

מיליאן מענטשן יערליך. פאר מער אינפארמאציע אויף סיי וועלכע פון די   78ווערן באזוכט דורך וועלכע 
, פארבינדט אייך מיט אונז  parks.ny.gov אדער באזוכט 0456-474-518 פארוויילונג ערטער, רופט

    . טוויטער און אינסטעגרעם ט נאך אויף , אדער פאלגפעיסבוק אויף
     

ביעטשעס   17קעמּפינג ערטער און  52דער דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג אפערירט 
קעמּפינג ערטער און ביעטשעס   DECוועלכע געפונען זיך אין די אדיראנדעק און קעטסקיל פארקס. 

טע ריי פארוויילונג דורכלעבעניש, אריינגערעכנט אינזל קעמפינג, געצעלט און טרעילער  שטעלן צו א בריי
געפונט   באניץ ערטער.- קעמפינג, שיף ארויספאר איינריכטונגען, הייקינג וועגלעך, ביעטשעס און טאג

אן אינטעראקטיווע מאפע וועלכס פיגורירט  -  געפונער DECinfoאייער קומענדע אוואנטורע ניצנדיג 
טּוס, הייקינג וועגלעך, פארקינג פלעצער, און  - קעמּפינג ערטער, פרימיטיווע קעמּפינג ערטער, ליען
    אנדערע אינפארמאציע צו העלפן פלאנירן א באזוך.

    
###   
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