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 גאווערנער האוקול שרייבט אונטער עליסע׳ס געזעץ  
  

פאדערט פון סקולס צו נעמען אין באטראכט שטילשווייגנדע   (S.7132B/A.10018)  לעגיסלאציע 
 פאניק אלארעם סיסטעמען אלס טייל פון זיכערהייט פלענער 

  
שטעלט אויס פלענער פאר פעסטע פובליק בילדונג קאמפיין אויף ניי פארברייטערטע ׳רויטער פאן׳  

   געזעץ אוועקצוהאלטן ביקסן פון בייזוויליגע פארשוינען
  
  

,  (S.7132B/A.10018)גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן ״עליסע׳ס געזעץ״ 
פאדערנדיג פון סקולס צו נעמען אין באטראכט דאס באניץ פון שטילשווייגנדע פאניק אלארעם סיסטעמען  

ביים דורכפירן אן איבערזיכט אוןו אנטוויקלונג פון זייערע סקול זיכערהייט פלענער. די גאווערנער האט  
רי און אילן אלהאדעף,  זייט מיט עליסע׳ס עלטערן, לא-ביי-אונטערגעשריבן דעם ביל שטייענדיג זייט

-מעלניק, אסעמבלי-אנדערע מיטגלידער פון עליסע׳ס פאמיליע, סטעיט סענאטאר עליידזשע רייכלין
מיטגליד מייק בענעדעטא, העמפטאן בעיס סקול דיסטריקט -מיטגליד קען זעבראווסקי, אסעמבלי

 רעזידענט מייקל מולגרו.  סופעראינטענדענט לארס קלעמענסען, און יּונייטעד פעדערעישען פון לערער פ 
  

וועגווייזיגע ביל פעקל  - ״איך בין שטאלץ מיט די ארבעט וואס מיר האבן געטון אויף דורכצופירן א לאנד 
אויף זיך צו נעמען שטרענג צו לייזן די מכה פון גאן שיסערייען, אבער דאס איז אן אנגייענדע קאמף און  

״מיר וועלן ווייטער אנגיין מיט   נער האוקול געזאגט.האט גאווערמיר קענען זיך נישט דא אפשטעלן,״ 
נעמען אגרעסיווע שריטן ביז יעדעס קינד אין ניו יארק איז זיכער אויף נאכצויאגן א בילדונג אן קיין מורא 

פון זינלאזע טראגעדיע. דערפאר בין איך שטאלץ צו שטעלן דעם פעדער צום פאפיר אויף ״עליסע׳ס  
באדייטנספולע שטיקל לעגיסלאציע וואס וועט פאדערן פון סקול דיסטריקטן צו  געזעץ״, א ווירקליכע און

אין פאל פון אן אקטיווע   —און לעבנס  —אפשאצן סיסטעמען וועלכע קענען ראטעווען טייערע מינוטן 
 שיסער צושטאנד.״  

  
ע פון יעדן טאג  ״פארזיכערן אז אונזערע סטודענטן קומען אן אהיים זיכערערהייט פון סקול ביי דער ענד

האט ליוטענאנט גאווערנער  איז איינע פון אונזערע גרעסטע פאראנטווארטליכקייטן אלס א קאמיוניטי,״ 
״דורך אונטערשרייבן ״עליסע׳ס געזעץ״, טוט גאווערנער האוקול צושטעלן פאר סקול  דעלגאדא געזאגט. 

אלטן מאסן שיסערייען אין  דיסטריקטן נאך א מאסנאם אויף צו האלטן קינדער אפגעהיטן און אפה
אונזערע סקולס. דאס האבן דעם זיכערהייט מאסנאם אין פלאץ וועט העלפן פארלייכטערן די שרעק פון  

 עלטערן ווען זיי שיקן זייערע קינדער אין סקול יעדן איינציגן טאג.״  
  

דעם מארדזשארי   , איז עליסע אלהאדעף גע׳הרג׳עט געווארן אין א מאסן שיסעריי ביי2019אין פעברואר  
שולע אין פארקלענד, פלארידע. איר מוטער און פאטער, לארי און אילן -סטאונמען דאגלעס הויך

אלהאדעף, האבן אוועקגעשטעלט א פאנדעישען אין איר אנדענק, און האבן אדוואקירט פאר דאס  
ן א ווארענונג  איינפירן שטילשווייגנדע פאניק אלארעם סיסטעמען אין סקול געביידעס. דאס איינפיר



דירעקט צו אלע געזעץ אינפארסירער אין דעם געגנט פון א סקול קענען שפארן טייערע מינוטן און אן  
 אקטיווע שיסער מצב און ערמעגליכן פאר זאפארטיגע פאליציי אפרוף. 

  
 דער ביל פאדערט פון סקולס צו נעמען אין באטראכט זייער ניצבארקייט ביים אנטוויקלען זיכערהייט

פלענער פאר זייער דיסטריקט, און אויסדרוקליך אויטאריזירן זיי אריינצונעמען אין זיכערהייט פלענער  
פאר געביידעס. די פאניק אלארעם סיסטעמען אליין קענען קאסטן עטליכע טויזנט דאלעל עס איינצוקויפן, 

 און קען ווערן אריינגעשטעלט אין די קלאס צימערן אלס א סמארטפאן עּפ.  
  

נאכפאלגנדיג דער טראגעדיע אין אּווואלדע, טעקסאס, און אזויפיל נאך פריער דערפון, איז דער ביל א  
דער דאזיגער מאסנאם וועט העלפן  וויכטיגער טריט אין מאכן ניו יארקער סקולס מער אפגעהיטן.

ענען געזעץ פארברעכן אינצידענט אין א סקול ק- פארזיכערן אז אין פאל פון א שוידערליכער געוואלד
אינפארסירער זיך אפרופן ווי שנעלער מעגליך, און עס איז נישט דא קיין שום פארזוימונג אין אלע געזעץ 

   מינוטן געשפארט אין אפרוף צייט קען ראטעווען לעבנס. אינפארסירער פערסאנאל זיך אפצורופן.
  

פארברעכנס האבן  -ר געוואלד״רעוואלווע מעלניק האט געזאגט,-סטעיט סענאטאר עליידזשע רייכלין
צושאסן די לעבנס פון צופיל פאמיליעס, אבער ״עליסע׳ס געזעץ״ איז א וויכטיגער טריט צו האלטן  

אונזערע קינדער אפגעהיטן אין סקול. איך בין באגייסטערט פון די שטארקייט און פעסטקייט פון עליסע׳ס  
עמאכט זייער מיסיע צו פארבעסערן סקול  מאמע לארי און איר גאנצער פאמיליע, וועלכע האבן עס ג
. א דאנק אייך גאווערנער האוקול פאר׳ן  2018זיכערהייט נאך דאס פארלירן זייער טייערער עליסע אין 

פארברעכנס איז מעגליך, און  -אונטערשרייבן דעם ביל אלס געזעץ. פארשריט קעגן רעוואלווער געוואלד
 ניו יארק פירט דעם וועג.״ 

  
״אזוי ווי מיר זעען ווייטער ווי גליד קענעט זעבראווסקי דזשּוניאר האט געזאגט, מיט-אסעמבלי 

טראגעדיעס קומען פאר ביי סקולס איבער׳ן לאנד, זענען פאניק אלארמס א וויכטיגע טריט צו פארזיכערן 
גיכע איינמעלדן די ערשטע רעספָאנדערס און עמערדזשענסי סערוויסעס, און דאס איז עפעס וואס איז  

כדאי פאר אלע סקולס צו האבן. די אומערמידליכע שתדלנות פון עליסע׳ס מאמע לארי, איר קוזינע 
וויכטיג אויף דורכצופירן דעם ביל און  -דזשעידין, און זייער פאמיליע איז שוין פון לאנג אן געווען קריטיש

נדענק. איך דאנק  היינט איינצושרייבן אלס געזעץ. דער שטאטוט וועט ווייטער פארעהרן עליסע׳ס א
גאווערנער האוקול פאר נעמען שריטן און אונטערשרייבן דעם ביל אלס געזעץ וועלכס וועט מאכן אונזערע  

 סקולס מער אפגעהיטן פאר סטודענטן לענגאויס ניו יארק.״  
  

״דאס דורכפירן ״עליסע׳ס געזעץ״ פארטרעט א   עליסע׳ס מאמע, לארי אלהאדעף, האט געזאגט,
סטירונג אין די לעבנס פון סטודענטן און לערער לענגאויס דעם סטעיט. צייט איז לעבן, און אמת׳ע אינווע

 פארעהרן אונזער טאכטער עליסע אויף דעם שטייגער וועט העלפן מאכן אונזער סקולס באהיטן.״ 
  

ל ״אין א צייט ווען צופייּונייטעד פעדערעישען פון לערער פרעזידענט מייקל מולגרו האט געזאגט, 
פארברעכנס, טוט גאווערנער האוקול  - פאליטיקאנטן רעדן ווערטער איבער אדרעסירן רעוואלווער געוואלד

נעמען שריטן. פון פארשטערקערן ניו יארקער רעוואלווער געזעצן ביז די היינטיגע ארבעט פון איבערקוקן 
לדונגס פראפעסיאנעלן,  סקול זיכערהייט און צושטעלן באדייטנספולע ׳רויטער פאן׳ טרענירונג פאר בי

 שטייט גאווערנער האוקול מיט לערער און מיט עלטערן צו באשיצן אויף אונזערע קינדער.״  
  

״סקול   העמפטאן בעיס סקול דיסטריקט סופעראינטענדענט לארס קלעמענסען האט געזאגט,
, רעוואלווער  ERPOזיכערהייט איז ווייטער די הויפט ציל פון סקול פירער. מיטלען ווי ״עליסע׳ס געזעץ״, 
מיטלען פאר  -זיכערהייט מאסנאמען, צוזאמענארבעטשאפטן מיט געזעץ אינפארסירונג און הילפס

כע ערמעגליכט פאר  גייסטישע געזונט זענען אלע א טייל פון א בלופרינט פאר סקול זיכערהייט וועל



דיסטריקטן צו פלאנירן, צופאסן און בויען זיכערע סקול קאמיוניטיס. א דאנק אייך גאווערנער האוקול און  
 די לעגיסלאטור פאר זייער ברען און פאקוס אויף דער וויכטיגער נושא.״  

  
כערע,  ״א זיניו יארק סטעיט ׳יּונייטעד טיטשערס׳ פרעזידענט ענדי פעלאטעה האט געזאגט, 

אפגעהיטענע לערנען סביבה איז דאס וויכטיגסטע פאר אונזערע סטודענטן, די שטאב מיטגלידער וועלכע  
- ארבעטן מיט זיי און די פאמיליעס וועלכע פארלאזן זיך אויף אונזער פובליק סקול סיסטעם. עס איז פשוט

טלען וואס זיי האבן צו דער  פארשטענדליך צו פארזיכערן אז סקול זיכערהייט טיעמס קוקן איבער אלע מי
האנט וועלכע קענען העלפן פארשנעלערן דעם עמערדזשענסי אפרוף אין פאל פון א קריזיס. גאווערנער  

האוקול און די לעגיסלאטור האבן געוויזן ווירקליכע פירערשאפט אלס ענטפער צו באפעלאו, אּווואלדע און  
ר׳ן סטעיט האבן געליטן און מיר אפלאדירן זייערע די געמיינזאמע טראומא וואס סקול קאמיוניטיס איבע

 שריטן דא.״  
  

עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער ניו יארק סטעיט קאונסיל פון סקול סופעראינטענדענט טשארלס  
״די לעצטערע טראגעדיעס אין באפעלאו און אּווואלדע האבן ארויסגעהויבן א   דעדריק האט געזאגט, 

סקול סופעראינטענדענט: צי קענען מיר זאגן מיט זיכערקייט צו אונזערע  אנוועזנדער זארג פאר -כסדר
אז מיר טוען אלצדינג וואס מעגליך יעדן טאג אויף צו האלטן    —און צו זיך זעלבסט  —קאמיוניטיס 

אונזערע סטודענטן און באשעפטיגטע אפגעהיטן? מיר דארפן צוזאמארבעטער פון סטעיט רעגירונג און  
ונג און איך קוק ארויס צו ארבעטן אינאיינעם צו אינפארמירן סקול דיסטריקט פירער געזעץ אינפארסיר

 איבער וויאזוי נייע סטעיט געזעצן קענען אונז העלפן דערגרייכן יענע ציל.״  
  

״דורכאויס די באאומרואיגנדע   פרעזידענטקע דעינע פלאטין האט געזאגט, PTAניו יארק סטעיט 
פאקוס אויף האלטן אונזערע קינדער און לערער אפגעהיטן אין סקולס גאר  -צייטן, איז ניו יארק׳ס לעיסער

וויכטיגע -געוואונשן און ריכטיג. מיר אפלאדירן גאווערנער האוקול און די ספאנסירער פון די קריטיש
און וויסן אז זיי האבן א  —און אונזער יוגנט  לעגיסלאציע פאר׳ן שטיין מיט אונזערע קינדער  

 .״ PTAצוזאמארבעטער אין ניו יארק סטעיט 
  

ניו יארק סטעיט סקול בָאורדס אסאסיעשען עקזעקיוטיוו דירעקטאר ראבערט שניידער האט  
״מיר זעען איין אז פאניק אלארעם סיסטעמען קענען שפילן א וויכטיגע ראלע אין א סקול  געזאגט, 
ט׳ס זיכערהייט פראטאקאלן. מיר שעצן באמיאונגען דורך דער גאווערנער און די לעגיסלאטור צו  דיסטריק

פארזיכערן אז דיסטריקטן האבן די מאכט צו נעמען אין באטראכט די פאטענציעלע ווערד פון אזעלכע  
יט  סיסטעמען און צו אנטשיידן צי דאס אינסטאלירן פאניק אלארעמס וועט זיין א פאסיגע זיכערהי

 באווארעניש פאר זייערע סקולס.״  
  

עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דעם סקול אדמיניסטראטארן אסאסיעשען פון ניו יארק קעווין קעיסי  
״דאס דורכפירן ״עליסע׳ס געזעץ״ צייגט ווי ניו יארק האט גענומען די פירערשאפט צו דער   האט געזאגט,

צו טון סיי וואס אפצוהיטן סטודענטן און   —ס צו טון לאנדישער ביטע פאר סקול פרינציפאלן עפע- גאנץ
מחנכים. ווען דער גאווערנער שרייבט אונטער דעם ביל, וועלן בילדונגס פראפעסיאנעלן און געזעץ 

אינפארסירונג באאמטע האבן נאך איין מיטל אויף צו אדרעסירן אן אקטיווע שיסער אדער געוואלטאט  
קול אדמיניסטראטארן אסאסיעשען פון ניו יארק סטעיט שעצט די  צושטאנד אין אונזערע סקולס. די ס

פירערשאפט וואס גאווערנער האוקול האט געוויזן און זעצט פאר ווייטער צו שטיצן נאך שטערקערע  
שריטן אויף צו באשיצן ניו יארקער סקולס. אלע סטודענטן דארפן זיך שפירן אפגעהיטן אין אונזערע 

 סיאנעלן מוזן האבן די נייטיגע מיטלען אויף צו באשיצן אונזערע קינדער.״  סקולס און בילדונגס פראפע
  

״די  עקזעקיוטיוו דירעקטאר רּורעל סקולס אסאסיעשען דעיוויד ליטעל, עסקווייער, האט געזאגט, 
רּורעל סקולס אסאסיעשען פריידט זיך צו שטיצן מער שריטן אויף אונטערצושטיצן די זיכערהייט פון 

ון שטאב מיטגלידער. טראגיש, איז דער סקול שיסעריי פענאמען נאכנישט איינגעצוימט סטודענטן א



געווארן מיט די איצטיגע פירונגען. שנעלערע מעלדונג פאר פאליציי און עמערדזשענסי פערסאנאל קענען  
ר  נאר ראטעווען לעבנס און מיר מוטיגן די תיכף׳דיגע איינפירונג פון דעם צוגעגעבענעם מאסנאם. מי

זענען דערפרייט צו ארבעטן מיט סטעיט פירער אויף צו העכערן באוואוסטזיניגקייט איבער נייע פירונגען  
אפלאדירט דער   RSAאון ּפָאליסיס געצילט צו געבן מער באשיצונג פאר אזעלכע אין א סקול סביבה. 

 גאווערנער פאר אדרעסירן דעם קריזיס.״ 
  

ערשרייבן צוזאמקונפט, האט גאווערנער האוקול אויך אויסגעלייגט  אין לויף פון דאנערשטאג׳ס ביל אונט
- פלענער איינצופירן א פעסטע און פילצווייגיגע פובליק בילדונג קאמפיין ארום ניו יארק סטעיט׳ס ניי

מיט א ספעציעלער פאקוס אויף לערער און גייסטישע געזונט   — פארברייטערטע ׳רויטער פאן׳ געזעץ 
זומער, וועט דער סטעיט זיך משתף זיין אין צושטעלן א סעריע פערזענליכע און  פראפעסיאנעלן. דעם 

ווירטועלע טרענירונגען פאר סקול באורדס, סופעראינטענדענטס, לערער,סקול פארבינדענע  
לערער פארבינדונגען. די טרענירונגען וועלן קלאר צייגן וויאזוי -פראפעסיאנעלן, פרינציפאלן, און עלטערן

צו אויסצופילן די נייטיגע פאפירן אויף איינצוגעבן פאר אן ׳עקסטרעמע ריזיקע באשיצונג באפעל׳  און ווען 
(ERPO  .ווי אויך אדרעסירן פראגעס ) 
  

טישן געשפרעכן ספעציפיש פאר ארטיגע  -אין צוגאב וועלן סטעיט פירער צונויפברענגען א סעריע רונדיגע 
און קאונטי געזעץ אינפארסירער, וואו זיי וועלן דייטלעך ערקלערן נייע ּפָאליסיס און פראצעדורן  

רעכן וועלן  געפאדערט אונטער דער געזעץ און בעסטע פירונגען פאר איינפירן. די רונדטיש געשפ
געהאלטן ווערן דורך סטעיט פאליציי און די מוניציפאלע פאליציי טרענירונג קאונסיל, וועלכס געפונט זיך 

אינערהאלב דער אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס. טרענירונגען וועלן אויך ווערן  
 אויסגעארבעט פאר עמערדזשענסי קָאל צענטער פראפעסיאנעלן. 

  
יט שאפט אויך אן ארומנעמיגע סוויטע פון דיגיטאלע און פיזישע בילדונגס מאטריאלן צו ווערן  דער סטע

אויפגעדעקט אין די קומענדע וואכן און חדשים. זיי אנטהאלטן אן איבערגעמאכטן ׳רויטער פאן׳ געזעץ  
ליק סערוויס  וועבזייטל מיט הויפט אינפארמאציע פאר מחנכים און גייסטישע געזונט פראפעסיאנעלן, פוב

 מעלדונגען און סָאושעל מידיע אינהאלט.  
  

, האט גאווערנער האוקול אונטערגעשריבן אן עקזעקיוטיוו באפעל וועלכס פאדערט  2022,  18אום מאי 
ווען אימער זיי האבן א ווארשיינליכע סיבה אויף צו גלייבן  ERPOפון סטעיט פאליציי איינצוגעבן פאר אן  

 זיך זעלבסט אדער אנדערע.  אז עמיצער דראעט אויף
  

, האט גאווערנער האוקול אונטערגעשריבן א היסטארישן לעגיסלאטיווע פעקל צו  2022, 6אום יוני 
פארשטערקערן רעוואלווער געזעצן, אריינגערעכנט א באדייטנדע פארברייטערונג צו די ׳רויטער פאן׳  

עס מעג פייל׳ען אן ׳עקסטרעמע ריזיקע פארברייטערט ווער  S.9113-A/A.10502 געזעץ. לעגיסלאציע
( פעטיציע אריינצורעכענען געזונטהייט באהאנדלונג פראקטיצירער וועלכע  ERPOבאשיצונג באפעל׳ )

געווער  -האבן אונטערזוכט דעם פערזאן אינערהאלב די פארלאפענע זעקס חדשים. עס ענדערט די שיס
געזונטהייט פראקטיצירער׳ס באריכטן אויף לייסענסינג שטאטוט אויף צו פארזיכערן אז גייסטישע 

פאטענציעל שעדליכע יחידים ווערן שטארק גענומען אין באטראכט ביים אנטשיידן צי מען זאל ארויסגעבן 
 געווער לייסענס.  -א שיס

  
פעטיציעס ביים באקומען  ERPOעס פאדערט אויך פון פאליציי און דיסטריקט אטוירניס איינצוגעבן 

ארמאציע אז א יחיד האט אויסזיכטן צו ערנסט שעדיגן זיך אדער אנדערע; עס פאדערט  באגלויבטע אינפ
פון די סטעיט פאליציי און די מוניציפאלע פאליציי טרענירונג קאונסיל צו שאפן און פארשפרייטן ּפָאליסיס  

 פעטיציע;   ERPOאון פראצעדורן צו אידענטיפיצירן ווען עס איז פאסיג אן 
  

 .  6טע ׳רויטער פאן׳ געזעץ גייט אריין אין קראפט מיטוואך, יולי דער פארברייטער
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