
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/14/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

פארברעכנס,  -מיליאן דאלער צו באקעמפען רעוואלווער געוואלד 13.6גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 הילף קרבנות און איבערלעבער און אונטערהייבן סטעיט אפרוף צו פובליק געזונטהייט קריזיס  

   
מיליאן דאלער געשאפן אין סטעיט בודזשעט ציעט אויס פאריגעס יאר׳ס עמערדזשענסי   9.1
 פארברעכנס פארמיידן און אינטערווענץ שטאב -רעוואלווער געוואלד  150ונג צו שטיצן באלד העכער 

   
מיליאן דאלער אין קאמיוניטי געוואלדטאט אינטערווענץ אקט פינאנצירונג אויסגעטיילט צו קווינס   2

- נָאנּפרָאפיט צו אדרעסירן געברויכן פון קרבנות און פאמיליעס אפעקטירט דורך רעוואלווער געוואלד
 פארברעכנס 

   
מיליאן דאלער פאר דעם אפיס פון שיסעריי פארמיידן אינערהאלב דעם סטעיט העלט  2.5

אגענטור קאארדינאציע און פובליק -דעפארטמענט צו פינאנצירן דאטא אנאליז, אינטער
 באוואוסטזיניגקייט 

  
ו  פארברעכנס ביישטייערן צ-סטעיט׳ס אומערמידליכע באמיאונגען צו באקעמפן רעוואלווער געוואלד

   דאיאר שיסעריי אינצידענטן, דאטא צו באקומען -איבער -באדייטנדע נידערגאנג אין יאר
   
   

מיליאן דאלער צו באקעמפען רעוואלווער   13.6גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן 
פארברעכנס, העלפן קרבנות און איבערלעבער און זייערע פאמיליעס און קאמיוניטיס, און  -געוואלד

נדן פובליק געזונטהייט קריזיס אין קאמיוניטיס וועלכע  אונטערהייבן דער סטעיט׳ס אפרוף צו דעם אנגייע
פארבינדענע -געווער-האבן מיטגעמאכט מערקווירדיגע אויפשטייגונגען אין שיסערייען און שיס

מיליאן דאלער וועט ערמעגליכן פאר׳ן סטעיט ווייטער   9.1. א סך הכל פון  2020פארברעכנס זינט אנהייב 
ארגאניזאציעס און שפיטעלער, כדי אז זיי קענען ארויסשטעלן פראפיט -נאן 30צו שטיצן איבער  

מיליאן דאלער וועט אדרעסירן די   2;  2023פארברעכנס אינטערווענץ שטאב ביז -רעוואלווער געוואלד
פארברעכנס אין קווינס;  - געברויכן פון איבערלעבער, פאמיליעס און קאמיוניטיס אפעקטירט דורך געוואלד

וועט פינאנצירן דעם סטעיט׳ס אפיס פון שיסעריי פארמיידן׳ס פובליק    מיליאן דאלער 2.5און 
 באוואוסטזיניגקייט און דאטא אנאליז ארבעט.  

   

וויכטיגע פינאנצירונג וועט אונטערהייבן די באמיאונגען פון גאסן ָאוטריטש ארבעטער און  -״די קריטיש
סאציעלע ארבעטער אזוי ווי זיי פארברייטערן איבערצייגטע פראגראמען וועלכע שטעלן אפ און טרייבן  

רלעבער, פאמיליעס,  פארברעכנס און באזארגן סערוויסעס און שטיצע צו איבע-אראפ רעוואלווער געוואלד
האט  באליבטע און געגנטער וועלכע ערהוילן זיך נאך פון די טראומא אנגעברענגט דורך שיסערייען,״ 

״איך האב עס פריער געזאגט און איך זאג עס נאכאמאל: גענוג. מיר וועלן   גאווערנער האוקול געזאגט.
צו דעם פובליק געזונטהייט קריזיס כדי אז   זיך צוזאמציען און ווידמען אלץ וואס מיר האבן צו לייגן א סוף
 אונזער קאמיוניטיס קענען זיין זיכער פאר אלע ניו יארקער.״  

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WCtX2BTGhAvYAzrKAMW0jYF1z8uI14eW39icbSSG6v8%3D&reserved=0


״איך און גאווערנער האוקול פארשטייען אז מיר דארפן טון מער ווי בלויז האלטן די רעוואלווערס אראפ  
אוסטזיניגקייט, און ברענגען די הילף  פון די גאסן, מיר מוזן אויך אדרעסירן אינטערווענץ און פובליק באוו

אין וועלכע זיי נייטיגן זיך אויף צו קאנפראנטירן דעם אנגייענדן פובליק געזונטהייט קריזיס וועלכס 
״אזוי    האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער דעלגאדא.אפעקטירן קאמיוניטיס איבער׳ן גאנצן סטעיט,״ 

פארברעכנס, מוזן מיר אויך פירן  -אמף קעגן רעוואלווער געוואלדווי ניו יארק פירט דעם לאנד אין אונזער ק
 פארברעכנס.״ -דעם לאנד אין שטיצן די קרבנות און איבערלעבער פון רעוואלווער געוואלד

   
)בראונזוויל אריין,   CAMBAגאווערנער האוקול האט אויסגעמאלדן די פינאנצירונג בשעת א באזוך צו 

מיליאן דאלער אדמיניסטרירט דורך דער אפטיילונג פון   9.1פארברעכנס ארויס( אין ברוקלין. די -געוואלד
וועט ערמעגליכן  ( Division of Criminal Justice Services, DCJSקרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס )

פאר נָאנּפרָאפיט ארגאניזאציעס און שפיטעלער צו ווייטער רעקרוטירן און אנהאלטן ארויסזוך ארבעטער,  
-געוואלדטאט שטערער און סאציעלע ארבעטער וועלכע וועלן ארבעטן צו רעדוצירן רעוואלווער געוואלד

יטגעמאכט דורך קרבנות פון  פארברעכנס דורך פארמיטלען, מענטארן און אדרעסירן די טראומא מ
פארברעכנס און זייערע פאמיליעס. די פינאנצירונג איז א הויפט באשטאנדטייל פון דער  -געוואלד

פארברעכנס לענגאויס ניו -טייל אגענדע צו פארמיידן און רעדוצירן רעוואלווער געוואלד-גאווערנער׳ס דריי
באזירטע אפרופן; אינוועסטירן אין געזעץ  -יוניטיפאכיג העכערן אינוועסטירונג אין קאמ -יארק דורך דריי

פָארס -אינטערסטעיט טעסק אינפארסירונג פעאיגקייטן צו לייזן רעוואלווער פארברעכנס; און שאפן דעם
    .אויף אומגעזעצליכע רעוואלווערס

   

פָארס אויף אומגעזעצליכע רעוואלווערס, געפארעמט דורך  -די אינטערסטעיט און אינטראסטעיט טעסק
ערקערטע צוזאמארבעטער צווישן געזעץ  גאווערנער האוקול אין יאנואר, האט באפעסטיגט פארשט

די פארבעסערטע צוזאמארבעט האט ביישטייערט צו א באדייטנדע העכערונג אין   אינפארסיר אגענטורן.
רעוואלווער פארכאפונגען און אן אנערקענענדע רעדוקציע אין שיסערייען. במשך די ערשטע זעקס חדשים  

פראצענט ווען פארגליכן מיט דעם זעלבן צייט    12פ  , זענען ניו יארק סיטי שיסערייען ארא2022פון  
פראצענט אין   20אפשניט פאריגעס יאר. פאר׳ן זעלבן צייט אפשניט זענען שיסערייען אראפ באלד 

 ברוקלין, וואו גאווערנער האוקול האט געמאכט דער מעלדונג דאנערשטאג. 
   

ריט אינדרויסן פון ניו יארק סיטי. דער  די פארשטערקערטע באמיאונגען זענען ביישטייערן אויך צו פארש
 Gunפארברעכנס עלימינאציע )-פארבינדענע געוואלד-, פירט אן דעם רעוואלווערDCJSסטעיט, דורך 

Involved Violence Elimination, GIVE  איניציאטיוו, וועלכס פארזארגט סטעיט פינאנצירונג צו )
ל, אויסריכטונגען, טרענירונג און טעכנישע הילף.  ארטיגע געזעץ אינפארסירונג אגענטורן פאר פערסאנא

GIVE  פראצענט פון   80קאונטיס וועלכס באשטייט פון איבער  17דעפארטמענטס אין   20שטיצט
צווישן יאנואר און יוני, זענען   פארברעכנס אין ניו יארק סטעיט אויסער ניו יארק סיטי.-רעוואלווער געוואלד

יוריסדיקציעס, און שיסעריי קרבנות   GIVE  20ראצענט לענגאויס דעם שיסעריי אינצידענטן אראפ אכט פ
    . דאזענען אראפ ניין פראצענט. פאר א מער ארומנעמיגע בליק אויף די דאטא, דרוקט 

  
,  2022רעוואלווער פארכאפונגען זענען אויך געשטיגן מערקווירדיג. איבער די ערשטע זעקס חדשים פןו 

ארגלייך צו דעם  איבער דאפלט די מאס אין פ —רעוואלווערס  694האבן סטעיט פאליציי פארכאפט 
- זעלבן צייט אפשניט פאריגעס יאר. אין איר אנגייענדע באמיאונג אויסצוראטן רעוואלווער געוואלד

  2022היינט אין -ביז-געווער דעם יאר-שיס 3,700פארכאפט איבער  NYPDפארברעכנס האט דער 
 יאר.   27אין א צייט ווען רעוואלווער ארעסטן זענען ביים העכסטן מאס אין  —

   

״זינט פאריגעס יאר   אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס ראזעננע ראסאדא האט געזאגט,
הערבסט, ווען גאווערנער האוקול האט אויסגעמאלדן עמערדזשענסי פינאנצירונג צו רעדוצירן רעוואלווער  

שטערונג טיעמס פארברעכנס -פארברעכנס, אונזערע גאסן ָאוטריטש און רעוואלווער געוואלד-געוואלד
לענגאויס דעם סטעיט האבן געהאלפן פראדוצירן ווירקליכע רעזולטאטן אין אראפטרייבן רעוואלווער  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-successful-start-interstate-task-force-illegal-guns&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AGN7oJfZPpi1R6kBOj118oyH75j8YKDJJKJ%2F%2F5YMqNU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-successful-start-interstate-task-force-illegal-guns&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AGN7oJfZPpi1R6kBOj118oyH75j8YKDJJKJ%2F%2F5YMqNU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WCtX2BTGhAvYAzrKAMW0jYF1z8uI14eW39icbSSG6v8%3D&reserved=0


פארברעכנס. דאך, עס איז נאך דא אסאך ארבעט צו טאן. גאווערנער האוקול׳ס אנגייענדע  -געוואלד
ניציאטיוון וועט אונז  פארברעכנס פארמיידן אי-אנטשלאסנקייט צו פינאנצירונג רעוואלווער געוואלד

אזוי ווי אונזערע   —ערמעגליכן צו פארברייטערן, פארשטערקערן און בעסער שטיצן די באמיאונגען  
וויכטיגע ארבעט אויף  -צוזאמארבעטער זעצן פאר ווייטער זייערע אויסערגעווענטליכע, בראווע און קריטיש

 ואוינען אין פרידן און זיכערהייט.״  צו העלפן פארזיכערן אז אלע ניו יארקער קענען ו —דער ערד 
   

 Office ofמיליאן דאלער אדמיניסטרירט דורך דער סטעיט אפיס פון סערוויסעס פאר געליטענע ) 2די 
Victim Services, OVSבויען אין קווינס ברענגט דער סטעיט׳ס סך הכל -( צו קאמיוניטי פעאיגקייט

 Community Violenceאינטערווענץ אקט ) פינאנצירונג דורך דעם קאמיוניטי געוואלדטאט
Intervention Act, CVIA מיליאן דאלער פאר צוויי יאר. דער  8.3( צוCVIA   באשטימט יערליך א טייל

פון דעם סטעיט׳ס פעדעראלע קרבנות פון פארברעכנס אקט פינאנצירונג פאר פראגראמען סערווירנדיג  
פארברעכנס. קאמיוניטי פעאיגקייט  -וער געוואלדקאמיוניטיס די מערסטע באטראפן דורך רעוואלו

אנטוויקלען וועט ניצן די פינאנצירונג פאר קריזיס אפרוף, קעיס פארוואלטער, ארויסזוך ארבעטער, און  
סאציעלע ארבעטער; לעגאלע סערוויסעס, איבערזעצער און גייסטישע געזונט קָאונסלינג; און אן 

דיגע געברויכן פון קרבנות, צווישן אנדערע סערוויסעס. דעם  עמערדזשענסי פָאנד נאכצוקומען די באל
מיליאן דאלער  6.36פינאנצירונג:  CVIAדי ערשטער רונדע פרילינג, האט גאווערנער האוקול אנאנסירט 

 פראפיט ארגאניזאציעס. -פאר צוויי יאר צו זיבן נאן
   

״מיר ווייסן אז   אפיס פון סערוויסעס פאר געליטענע דירעקטאר עליזאבעט קראנין האט געזאגט,
פארשפרייט פון די מענטשן וועלכע זענען  -פארברעכנס פראדוצירן תוצאות ווייט-רעוואלווער געוואלד

געצילט, פאראורזאכנדיג פאר פאמיליעס, פריינט און גאנצע געגנטער צו ליידן פון פארלוסט, 
ו. ביי אפיס פון סערוויסעס איבערקערעניש און טראומא, די זעלבע ווי מיר האבן געזען אין איסט באפעלא

-פאר געליטענע זענען מיר געווידמעט צו טון אלצדינג אין אונזער מאכט צו ליפערן סערוויסעס, שטיצע
פארברעכנס. מיר שטאלצירן זיך צו  -מיטלען און הילף פאר קרבנות און געליטענע פון רעוואלווער געוואלד

דטאט אינטערווענץ אקט פינאנצירונג און מיר דאנקען  שטיצן נָאנּפרָאפיטס דורך דעם קאמיוניטי געוואל
 וויכטיגער נושא.״ -גאווערנער האוקול פאר איר אנגייענדע פירערשאפט אויף דער קריטיש

   

די אינוועסטירונגען פירן אויף ווייטער דער סטעיט׳ס פובליק געזונטהייט צוגאנג צו אדרעסירן שיסערייען:  
אלטן אריבערגאנג און עס באהאנדלען דורך שטיין אין פארבינדונג  אידענטיפיצירן איר אפשטאם, אפה

וויכטיגע סערוויסעס און שטיצע. אין צוגאב וועט דער  -מיט קאמיוניטיס און פארבינדן יחידים מיט קריטיש
מיליאן דאלער   2.5אפיס פון שיסעריי פארמיידן אינערהאלב דעם סטעיט העלט דעפארטמענט באקומען 

פארברעכנס רעדוקציע באמיאונגען, אנאליזירן  -אגענטור רעוואלווער געוואלד-ינטערצו קאארדינירן א
 דאטא און שטיצן פובליק באוואוסטזיניגקייט ארבעט.  

   

״רעוואלווער   סטעיט העלט דעפארטמענט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,
-העלפן לינדערן רעוואלווער געוואלד פארברעכנס איז א פובליק געזונטהייט נושא און צו-געוואלד

פארברעכנס, אירע פארבינדענע געזונטהייט תוצאות, און די ליידן הייבט זיך עס אן מיט אינוועסטירן אין  
- קאמיוניטיס. אלס טייל פון גאווערנער האוקול׳ס צוזאג צו רעדוצירן אינצידענטן פון רעוואלווער געוואלד

יט, וועט די פינאנצירונג ווייטער פארשטערקערן צוטרויליכע  פארברעכנס לענגאויס ניו יארק סטע
 קאמיוניטי ארגאניזאציעס וועלכע האבן שוין פון לאנג אן געארבעט צו ענדיגן די זינלאזע טראגעדיעס.״ 

  

-, ״זיך קעגנשטעלן דער עפידעמיע פון רעוואלווער געוואלדסענאטאר טשָאק שומער האט געזאגט,
קעסטל, אריינגערעכנט קאמיוניטי  -און פינאנצירן יעדעס מיטל אין דעם געצייג  פארברעכנס פאדערט ניצן

איבערצייגטע מעטאדן צו רעדוצירן  -פארברעכנס אינטערווענץ גרופעס, וועלכע ניצט דאטא-געוואלד
  250פארברעכנס און ראטעווען לעבנס. איך שטאלציר מיך אז מיר האבן געשאפן א היסטארישע -געוואלד

פראגראמען אין דעם לעצטנס דורכגעפירטן בייפארטיזאנער  CVIערדיגע העכערונג פאר מיליאן דאל

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-63-million-support-victim-services-communities-hardest-hit-gun&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GVDLcZU%2Bt6gSwfpJULTSDusSHqWCj1X0cYvJE8UFfJM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-63-million-support-victim-services-communities-hardest-hit-gun&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GVDLcZU%2Bt6gSwfpJULTSDusSHqWCj1X0cYvJE8UFfJM%3D&reserved=0


רעוואלווער זיכערהייט געזעץ, און איך וועל נישט אויפהערן קעמפן צו ליפערן יעדן צענט פון פעדעראלע 
האלטן זיכער  שטיצע פאר די פראגראמען פארצוזעצן ווייטער זייער אומגעהויער וויכטיגע ארבעט אויף צו 

   אונזערע קאמיוניטיס.״
  

״אזוי ווי קאמיוניטיס לענגאויס אונזער סטעיט און   סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד האט געזאגט,
פארברעכנס, וועט די פינאנצירונג  -לאנד זעצן פאר ווייטער אויסצושטיין א מכה פון רעוואלווער געוואלד

פארברעכנס און -ת און איבערלעבער פון רעוואלווער געוואלדנייטיגע שטיצע צו קרבנו-פארזארגן העכסט
העלפן אפשטעלן פארברעכנס ביים קוואל. איך וועל ווייטער טון אלצדינג אין מיין מאכט צו באקעמפען  

  פארברעכנס און ראטעווען לעבנס.״-רעוואלווער געוואלד

  

פארברעכנס האט אפעקטירט -״רעוואלווער געוואלדקאנגרעסמאן דזשעראלד נאדלער האט געזאגט, 
מיר האבן א  . ווייט צופיל קאמיוניטיס לענגאויס דעם לאנד, אריינגערעכנט קאמיוניטיס אין ניו יארק

פארשפרייטער עפידעמיע, און די פינאנצירונג וועט זיין א וויכטיגע  -מאראלישע חיוב צו לייזן דער ברייט
פארברעכנס. איך קעמף  -רעזולטאטן פון רעוואלווער געוואלדטריט צו אדרעסירן די שעדליכע -פאראויס

יעדן טאג אין קאנגרעס דורך אפירברענגען בילס ווי מיין ׳באשיצן אונזערע קינדער אקט׳ און שטימען פאר  
דעם ׳בייפארטיזאנער זיכערע קאמיוניטיס אקט.׳ איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר פירן דעם וועג אין  

, און איך קוק ארויס פארצוזעצן ווייטער צו ארבעטן אינאיינעם מיט איר צו אדרעסירן די  ניו יארק סטעיט
   פארברעכנס עפידעמיע.״ -רעוואלווער געוואלד

  
״גארנישט איז נישט וויכטיגע ווי   קאזינס האט געזאגט,-סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט

פארברעכנס. עס איז  -מכה פון רעוואלווער געוואלדדאס האלטן אונזערע קאמיוניטיס אפגעהיטן פון דער  
באזירטע -געווען א הויפט ציל פון דעם סענאט דעמאקראטישע קאנפערענץ צו שטיצן באווייז

פראגראמירונג ביי דער קאמיוניטי שטאפל אלס טייל פון אן ארומנעמיגע צוגאנג צו באהאנדלען  
טהייט עמערדזשענסי וועלכע אפעקטירט אונזער  פארברעכנס אלס א פובליק געזונ-רעוואלווער געוואלד

סטעיט און דעם לאנד. עס פריידט מיט אז דער גאווערנער, אין שותפות מיט דער לעגיסלאטור, זעצט 
וויכטיגע פינאנצירונג צו שטיצן די גרייכונג פון  -פאר ווייטער צו פאקוסירן אויף פארזיכערן די קריטיש

מיידן באמיאונגען און פארשטערקערן שטיצע סערוויסעס צו העלפן  פארברעכנס פאר-רעוואלווער געוואלד
 קרבנות און איבערלעבער זיך צו ערהוילן.״  

  
    מיליאן דאלער איז געשאנקען געווארן צו די פאלגענדע פראגראמען: 9.1די 

   
   ניו יארק סיטי און לאנג איילענד פראגראמען

  
    דאלער 75,000פאזיציע, בראונזוויל ׳טינק טענק מעטערס׳: איין   •

• CAMBA  ,דאלער 120,000)בראונזוויל אריין, געוואלדטאט ארויס(: דריי פאזיציעס     

• CCI   ׳רייז / ברוקלין, ראטעוועט אונזערע גאסן / די בראנקס, און שכנות׳דיגע סעיפטי(
   דאלער 420,000איניציאטיוון / הארלעם(: זעקס פאזיציעס, 

  136,800ן צענטער )סטעטען איילענד(: דריי פאזיציעס, די צענטראלע פאמיליע לעב •
   דאלער

    דאלער 120,000איסט פלעטבוש ווילעדזש )ברוקלין(: צוויי פאזיציעס,   •

עליט לערנערס )בראונזוויל, פראספעקט לעפערטס גארדען, ברוקדעיל האספיטעל,  •
   דאלער  660,000פאזיציעס,  11קינגס קאונטי האספיטעל(: 

     דאלער  50,000געטסעמאן מיניסטעריעס )הארלעם(: צוויי פאזיציעס,  גארדען פון •

    דאלער 36,000געיטוועי קאמיוניטי באקרעפטיגונג )ברוקלין(: איין פאזיציע,   •

  175,695דזשּואיש קאמיוניטי צענטער ָאוו גרעיטער קאני איילענד: דריי פאזיציעס,   •
   דאלער



/ קווינס און דזשעמעיקע שפיטאל(: זעקס  באזירטע פראגראם-קעמפ )קאמיוניטי-לייף •
    דאלער  240,000פאזיציעס, 

שָאר אוניווערסיטעט שפיטאל, קאהען קינדערס מעדיקעל -נארטוועל האספיטעל )סָאוט •
  557,500צענטער, סטעיט איילענד אוניווערסיטעט האספיטעל(: פינף פאזיציעס, 

   דאלער

ספיטעלס׳ / לינקאלן(: דריי פאזיציעס,  ׳העלט + הא NYC׳גָאנס דָאון, לייף ָאּפ׳ ) •
    דאלער 191,382

קינגס קעגן געוואלדטאט איניציאטיוו )קינגס קאונטי האספיטעל(: דריי פאזיציעס,   •
    דאלער 180,000

   דאלער  92,000סָאוטסייד יונייטעד )ברוקלין(: צוויי פאזיציעס,  •

ארלעם און הארלעם באזירטע פראגראם / ה-סטריט קארנער רעסָארסעס )קאמיוניטי •
    דאלער 300,000האספיטעל(: זעקס פאזיציעס, 

   דאלער  156,975אורבען יּוט עלייענס אינטערנעשענעל )די בראנקס(: דריי פאזיציעס,  •

   

   שפיטאל באזירטע פראגראמען- און- קאמיוניטי DCJS SNUGברייטע -סטעיט
   

דאלער און אלבאני מעדיקעל   459,937טריניטי עלייענס, זעקס פאזיציעס,  אלבאני •
    דאלער 247,573צענטער, דריי פאזיציעס,  

    דאלער914,000פאזיציעס,  10בראנקס: דזשעקאבי מעדיקעל צענטער,  •

    דאלער 855,000פאזיציעס,  12ערי קאונטי מעדיקעל צענטער,  באפעלאו: •

     דאלער 48,260העמפסטעד: פאמיליע און קינדער׳ס אסאסיעשען, איין פאזיציע:   •

   דאלער  146,416מט. ווערנאן: פאמיליע סערוויסעס פון וועסטשעסטער, דריי פאזיציעס,  •

    דאלער 160,200ניובורג: ׳ריקעפ׳, דריי פאזיציעס,  •

    דאלער  160,200פאוקיפסי: פאמיליע סערוויסעס, דריי פאזיציעס,   •

און צענטער פאר געפעכט   דאלער; 427,800׳ּפעטסטָאון׳, זיבן פאזיציעס,  ראטשעסטער: •
    דאלער 100,000רעזאלוציע, דריי פאזיציעס, 

דאלער און   422,420סירעקיוס קאמיוניטי קאנעקשענס, זיבן פאזיציעס  סירעקיוס: •
SUNY   ,דאלער 282,980ָאּפסטעיט מעדיקעל צענטער, דריי פאזיציעס    

    דאלער  42,748טראוי: טריניטי עלייענס, איין פאזיציע,  •

    דאלער  101,600פון יאנקערס, צוויי פאזיציעס,  YMCA יאנקערס: •

  44,570וויאנדאנטש: עקאנאמישע געלעגנהייט קאונסיל פון סופאלק, איין פאזיציע,  •
   דאלער

   
  900,000גאסן ָאוטריטש פראגראמען וועלן אויך באקומען אומגעפער   SNUGגעשטיצטע  -DCJS 12די 

דאלער צו   254,000ניצט  DCJSונגען און נאך פראגראם געברויכן. דאלער צו שטיצן געהאלט העכער
 פראגראמען  SNUGפארזארגן טעכנישע הילף און אדמיניסטראטיווע שטיצע צו איר נעטווָארק פון 

   

דורכגעפירט דורך דער גאווערנער און סטעיט לעגיסלאטור אנטהאלט   בודזשעט 2023יאר -פינאנץדער 
פארברעכנס  -מיליאן דאלער צו פינאנצירן איניציאטיוון צו פארשטערקערן רעוואלווער געוואלד 227

באזירטע ארגאניזאציעס. כדי  -פארמיידן באמיאונגען פון סיי געזעץ אינפארסירונג און סיי קאמיוניטי
   אדמיניסטרירן: DCJSנצירונג וועט אויסצוניצן די פינא

   

- באזירטע רעוואלווער געוואלד-און קאמיוניטי SNUGמיליאן דאלער פאר   20.9 •
; העכערן פראגראמען פראגראמען SNUGנאך  ארברעכנס אונטערנעמונגען צו שטיצןפ

צו העלפן נאכקומען די עיקר׳דיגע געברויכן פון עמפינדליכע יונגווארג; פארזארגן 
פלאצירונג טרענירונג; און  -גרייטקייט און ארבעט-באזירטע דזשָאב-געניטשאפט

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DoMZrbW3lHLF7T1Csg45yM2x4D71aeLKUr0wZLP8tNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-expansion-states-snug-street-outreach-program-niagara-falls&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c9pfizOPe%2Bo%2FGKRAso51mXhCyCDNfcywZzZHmd7o1fw%3D&reserved=0


אוועקשטעלן א פראגראם צו רעקרוטירן און אנהאלטן אוטריטש ארבעטער; און  
ין פעדעראלע פינאנצירונג דורך דעם אפיס פון סערוויסעס מיליאן דאלער א 4אומגעפער 

 SNUG( איינצוגלידערן סאושעל סערוויסעס אינערהאלב OVSפאר געליטענע )
    פראגראמען; 

מיליאן דאלער פאר געזעץ אינפארסיר אגענטורן וועלכע נעמען אנטייל אין ניו יארק   18.2 •
, די גרעסטער ע געוואלדטאט עלימינאציע איניציאטיוורעוואלווער פארמישטסטעיט׳ס 

באזירטע סטראטעגיעס -סטעיט אינוועסטירונג אין דעם פראגראם, ארויסצושטעלן באווייז
קאונטיס די   17טיס אין קאמיוני  20צו רעדוצירן שיסערייען און ראטעווען לעבנס אין די 

    פארברעכנס; און-שווערסטע באטראפן דורך רעוואלווער געוואלד

מיליאן דאלער פאר ניו יארק׳ס צען פארברעכנס אנאליז צענטערס, וועלכע זאמלען  15 •
אריינגערעכנט פארברעכן רעוואלווער דאטא  —און טיילן מיט קרימינאלע אינטעליגענץ 

און ארטיגע געזעץ אינפארסיר אגענטורן, סערווירנדיג אלס סטעיט  350צווישן איבער  —
וויכטיגע רעסָארס צו אפהאלטן, אויספארשן און לייזן פארברעכנס -א קריטיש

   פארברעכנס.-פארמישטע געוואלדטאט-געווער-אריינגערעכנט שיס

   
פונקציע קרימינאלע יוסטיץ שטיצע אגענטור  -איז א מולטי אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעסדי 

און האט פארשידענע ערליי פאראנטווארטליכקייטן, אריינגערעכנט געזעץ אינפארסיר טרענירונג;  
ברייטע פארברעך דאטא; אויסהאלטונג פון פארברעכנס היסטאריע  -זאמלונג און אנאליז פון סטעיט

-דאטא DNA; אדמיניסטראטיווע אויפזיכט איבער די סטעיט׳ס אינפארמאציע און פינגערּפרינט פיילס
אנק, אין שותפות מיט די ניו יארק סטעיט פאליציי; פינאנצירונג און אויפזיכט פון פראבעישען און  ב

קאמיוניטי קארעקשען פראגראמען; אדמיניסטראציע פון פעדעראלע און סטעיט קרימינאלע יוסטיץ  
פארבינדענע אגענטורן לענגאויס דעם סטעיט; און  -יוסטיץגעלטער; שטיצע פאר קרימינאלע 

  טוויטערפאלגט נאך דער אגענטור אויף  אדמיניסטראציע פון דער סטעיט׳ס סעקס פארברעכער רשימה.
 .  פעיסבוקאון 

 
וועלכע   געליטענע הילף פראגראמען 200איבער דער אפיס פון סערוויסעס פאר געליטענע שטיצט 

ערטער, -פארזארגן דירעקטע סערוויסעס, ווי צ.ב.ש. קריזיס קאונסלינג, שתדלנות, עמערדזשענסי שוץ
ן אריבערציען הילף, פאר געליטענע און זייערע פאמיליעס. די אגענטור  ציווילע לעגאלע הילף או

פארזארגט אויך פינאנציעלע הילף און צוריקצאל צו בארעכטיגטע פארברעכנס געליטענע פאר 
מעדיצינישע און קאונסלינג אויסגאבן, לוויות און באערדיגונג אויסגאבן, פארלוירענע געהאלטן און שטיצע,  

 . פעיסבוק און  טוויטער פאלגט נאך דער אגענטור אויף  דערע הילף.אין צוגאב צו אנ
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