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גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו פארברייטערן באשיצונגען פאר טראנזיט 
    ארבעטער קעגן באפאלן ווערן

   
ציעט אויס קרימינאלע אנקלאגעס צו מענטשן וועלכע באפאלן נאך    (S.9468/A.10491) לעגיסלאציע

   טראנזיט ארבעטער נישט באשיצט דורך איצטיגע געזעץ
   

     
צו באשיצן  (S.9468/A.10491) גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע 

מער טראנזיט ארבעטער קעגן אנגרייפן און באפאלערישקייט. דער ביל וועט  11,000אומגעפער 
פארברייטערן איצטיגע געזעץ וואס קלאגט אן פערשוינען וועלכע אטאקירן אדער באפאלן טראנזיט 

נען וועלכע ארבעטער מיט צווייטע גראד אנגרייף. עס וועט אויסציען קרימינאלע אנקלאגעס צו פערשוי
באפאלן סטאנציע קאסטומער באהעלפער, טיקעט אדער איינקונפט איינקאסירער, מעינטענענס 

ארבעטער, פארריכטער, רייניגער, און זייערע סופערווייזערס, וועלכע זענען נישט היינט באשיצט דורך 
פון סטעיט  די גאווערנער האט אונטערגעשריבן דעם ביל אין אנוועזנהייט  עקזיסטירנדע געזעצן.

דזשענא ליעבער,  CEOפארזיצער און  MTAמיטגליד וויוויען קוק, -סענאטאר לעראוי קאמרי, אסעמבלי
    .1056לאקאל  ATUאון מארק הענרי, פרעזידענט פון 

     
״אין משך פון דער פאנדעמיע זענען אונזערע טראנזיט ארבעטער געווען העלדן, ערשיינענדיג אין דער 

ריזיקירנדיג נישט נאר זייער געזונט און די געזונט פון  —ער איז געבליבן אינדערהיים צייט וואס יעד
זייערע פאמיליעס, נאר אויך ריזיקירן זייערע לעבנס אין דער צייט וואס סָאבוועי פארברעכנס זענען 

״ניו יארק׳ס טראנזיט ארבעטער זענען אלעמאל דארט האט גאווערנער האוקול געזאגט. געשטיגן,״ 
געווען פאר אונז און איצט איז עס אונזער ארבעט דארט צו זיין פאר זייערטוועגן. קיינער מעג נישט זיין 

אויסגעשטעלט צו פיזישע געוואלדטאטן אדער באפאלערישקייט אין דעם ארבעטספלאץ, און היינט נעמען 
סָאבוועיס און באסעס אין  מיר א וויכטיגע טריט אין באשיצן די מענער און פרויען וועלכע האלטן אונזערע 

 אפעראציע.״ 
   

״דורכאויס דער פאנדעמיע, האבן טראנזיט ארבעטער טראנפארטירט אונזערע נויטיגע ארבעטער צו און 
פון די ארבעט, ריזיקירנדיג זייערע אייגענע לעבנס און די לעבנס פון די זייערע באליבטע כדי צו 

ומען נייטיגע העלטקעיר און אנדערע נייטיגע באדערפענישן פארזיכערן אז ניו יארקער האבן געקענט באק 
״מיר זענען שולדיג האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא דעלגאדא. ווי למשל עסנווארג,״ 

אונזערע טראנזיט ארבעטער א חוב פון דאנקבארשאפט און עס איז אונזער פליכט צו איצט פארזיכערן 
 אז זיי קענען דורכגיין זייער טאג אן דארפן זיך פארנעמען מיט דראונגען צו זייער זיכערהייט.״ 

   
ר, מעינטענענס ארבעטער, און סטאנציע קאסטומער באהעלפער, טיקעט אדער איינקונפט איינקאסירע

סופערווייזערס באשעפטיגט דורך טראנזיט אגענטורן אדער אויטאריטעטן ארבעטן מיט און צווישן דעם 
פובליק צו פארזיכערן אז טראנזיט לויפט לויט׳ן סקעדזשול, אז טערמינאלן און סטאנציעס זענען ריין, און 

מאציע. די ארבעטער זענען אויסגעשטעלט צו אז פאסאזשירן קענען באקומען טיקעטס און אינפאר 



אנגרייפן אדער באפאלן ווערן דורך סיי וועלכע פערזאן וואס נישט טראנזיט אדער טראנזיט איינריכטונגען, 
און דער ביל וועט באפעסטיגן געזעצן צו באשיצן נאך טראנזיט ארבעטער פון אנפאל. דורך אנקלאגן 

גראד אנפאל, וועט די לעגיסלאציע -נזיט ארבעטער מיט צווייטע פערשוינען וועלכע שעדיגן פיזיש טרא
   סערווירן אלס אן אפשרעק מיטל פאר די וועלכע זוכן צו שעדיגן טראנזיט ארבעטער.

  

״די היינטיגע ביל אונטערשרייבן איז גאר  האט געזאגט, CEOפארזיצער און  MTAדזשענא ליעבער, 
טראנזיט ארבעטער זענען העלדן וועמען עס קומט זיך א  ;MTAשטארק געשעצט דורך אונז אלע ביים 

זיכערע ארבעטספלאץ. אבער די ארבעט אויף דער נושא פון פובליק זיכערהייט איז נישט פערטיג. נייע 
געזעצן דארפן ווערן אינפארסירט כדי אז אונזערע ארבעטער קענען אנפירן די בעסטע טראנספארטאציע 

 ן ניו יארקער דארט וואו זיי דארפן אנקומען.״ סיסטעם אין דעם לאנד און פיר 

   
״היינט פריי איך זיך אינאיינעם מיט טויזנטער טראנזיט  סטעיט סענאטאר לעראוי קאמרי האט געזאגט,

וויכטיגע לעגיסלאציע אלס געזעץ. -ארבעטער בשעת גאווערנער האוקול שרייבט אונטער די קריטיש
ר שטאט אין אפעראציע דורכאויס די הייך פון דער פאנדעמיע טראנזיט ארבעטער האבן געהאלטן אונזע 

און ווייטער ארום, אויף א הויכע ריזיקע צו זיך און זייערע פאמיליעס. פאר די העלדן קומט זיך זיכערע 
פלעצער און די וועלכע באפאלן טראנזיט ארבעטער קומט זיך אויסצושטיין שטראפן וועלכע -ארבעטס

ערע פארברעכנס. לעצטערע געשעענישן האבן קלאר געמאכט ווי ערנסט מיר זענען צוגעפאסט צו זיי
דארפן דאס נעמען בנוגע טראנזיט ארבעטער זיכערהייט און איך לויב טראנזיט פירערשאפט, 

ארגאניזירטע לעיבָאר, און שתדלנים זענען אלע געווען הויפט שותפים אין דאס מאכן א הויפט ציל. איך 
ער צוזאמארבעט און איך בין דאנקבאר צו מיינע קאלעגעס פאר זייער שטיצע, בין דאנקבאר פאר זיי

קוזינס און -מיטגליד קוק פאר׳ן דאס שטיצן אין דער אסעמבלי, און מאיאריטעט פירער סטוערט -אסעמבלי
סּפיקער היעסטי פאר זייער פירערשאפט. מיר געניסן אלע ווען טראנזיט ארבעטער קענען פאקוסירן אויף 

 ן זיכערע, פארלעסליכע סערוויס.״ ליפער 
       

״דורכאויס דער פאנדעמיע, זענען ניו יארקער  מיטגליד וויוויען אי. קוק האט געזאגט,-אסעמבלי
טראנזיט ארבעטער געווען אויף די פארנט ליניעס, ארבעטנדיג אומערמידליך צו האלטן אונזער סטעיט 
אין אפעראציע יעדן טאג. צוליב דעם בין איך שטאלץ געווען צו דרוקן פאר די לעגיסלאציע, וועלכס וועט 

היטנקייט פון טראנזיט ארבעטער. איך לויב גאווערנער האוקול פאר פארזיכערן די זיכערהייט און אפגע 
   איר אנגייענדע באמיאונגען צו באשיצן ניו יארקער און האלטן אונזערע סָאבוועיס אפגעהיטן.״

   
ATU  ״די לעגיסלאציע איז נייטיג אויף צו  פרעזידענט מארק הענרי האט געזאגט, 1056לאקאל

יטל פאר די יעניגע וועלכע מיינען עס איז מותר צו באפאלן א טראנזיט סערווירן אלס אן אפשרעק מ
ארבעטער. דאס איז א מיטל פאר פראקורירער צו פולקאם פראקורירן די יעניגע וועלכע באפאלן טראנזיט 
ארבעטער. מיר דאנקען די לעגיסלאטור און גאווערנער האוקול פאר אנערקענען טראנזיט ארבעטער מיט 

   ן.״די באשיצונגע
   

״מיר ווילן ׳סָאבוועי סּורפעיס סופערווייזערס אסאסיעשען׳ פרעזידענט מייקל קארובע האט געזאגט, 
דאנקען גאווערנער האוקול פאר געשווינד אונטערשרייבן די וויכטיגע לעגיסלאציע. אונזערע מיטגלידער 
און ארבעטסקראפט אין אלגעמיין זענען געשטעלט געווארן אין אומגינציגע אומשטענדן דורכ׳ן סיסטעם 

   נדן.״שוין יארן. די דאזיגע לעגיסלאציע וועט העלפן אויסגלייכן די אומשטע 
   

SMART ,״באשיצן טראנספארטאציע ארבעטער  גענעראל פארזיצער אנטאני סיימאן האט געזאגט
נייטיגע ארבעטער אפגעהיטן און  MTAאין אונזער ראיאן דארף זיין א הויפט ציל צו האלטן אונזער 

דאנק אייך  גלייכצייטיג האלטן ניו יארק אין אפעראציע. דער ביל וועט זיכער העלפן דעם צוועק. א
מיטגליד קוק פאר פירן דעם וועג אין די באמיאונג צו -גאווערנער האוקול, סענאטאר קאמרי און אסעמבלי

   האלטן אונזערע ארבעטער אפגעהיטן דורך פארזיכערן שטראף פאר די וועלכע שטעלן זיין איין.״ 



   
DC37  ״די באהאנדלונג פון  פרעזידענט שאון די. פראנסווא דער ערשטער האט געזאגט, 372לאקאל

טראנזיט ארבעטער דורכ׳ן פובליק האט געדארפט ווערן אדרעסירט, עס קומט זיך זיי אלע באשיצונגען 
אונטער די געזעץ. עס פריידט מיך אזוי אז גאווערנער האוקול שרייבט אונטער די לעגיסלאציע היינט, 

ס ווייזט איר שטיצע פאר די העלדישע פארנט ליניע ארבעטער. דאס שיקט א קלארע אנזאג צו וועלכ
האלטן אייערע הענט ביי זיך און נישט אויף טראנזיט ארבעט בשעת זיי ארבעטן צו האלטן ניו יארק אין 

-אפעראציע. מיר קוקן ארויס צו ארבעטן מיט דער לעגיסלאטור צו פארזיכערן מער פובליק 
 עשטעלטע מיטגלידער זענען באשיצט.״ אויסג

   
פרעזידענט פיליפ וואלענטי האט   106לאקאל  TWUטראנזיט סופערווייזערס ארגאניזאציע 

״היינט מער פון אלעמאל, צוליב די ריזיגע אויפשטייג אין פארברעכנס אין ניו יארק סטעיט,  געזאגט,
אר גוט אז די גאווערנער און די אין אלבאני איבערהויפט די אנפאלן אויף טראנזיט ארבעטער, איז עס ג

   גאנג.״-האבן געטון למעשה אויף אפשטעלן די מצב פון ווייטער אנהאלטן אין דער ריכטונג
   

TWU  ״טראנזיט ארבעטער קומען צו די ארבעט  פרעזידענט טאני אוטאנא האט געזאגט, 100לאקאל
צו טון א דזשָאב, נישט ענדיגן דעם טאג אין שפיטאל. עס קומט זיך אונז רעספעקט פון פארער און פון די 
געזעץ. א דאנק אייך גאווערנער האוקול און מיטגלידער פון דער סטעיט לעגיסלאטור, פאר׳ן אנערקענען 

ן אנגייענדע פראבלעם וואס דארף אדרעסירט ווערן. דאס איז א אז אנגרייפן טראנזיט ארבעטער איז א
טריט אין גוטן ריכטונג.״ פראקורירער און ריכטער מוזן איצט טון זייערע דזשָאבס און האלטן מענטשן 

   פאראנטווארטליך פאר זייערע שריטן.״
   

אוד ארבעטער, האט עדווארד וואלענטע, גענעראל פארזיצער פון אסאסיעשען פון קָאמיּוטער רעילר
אפלאדירט גאווערנער האוקול, סענאטאר קאמרי און אסעמבליפרוי קוק פאר שאפן  ACRE״ געזאגט,

ּפָאליסי צו באשיצן אונזערע מיטגלידער. יעדן טאג וואס אונזערע מיטגלידער ווערן באפאלן בשעת׳ן 
נָארט וועט -דורכפירן זייערע פליכטן. די לעגיסלאציע שיקט א שטארקע אנזאג אז באפאלן א מעטראָ 

 לערירט ווערן.״ נישט טא

   
   
   

###    
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