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גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו פארבאטן רייכערן אין פובליק פארקס און  
    ביעטשעס

    
     פארבאט רייכערן אין פובליק פארקס און ביעטשעס( S.4142/A.5061) לעגיסלאציע

   
    

צו פארבאטן  ( S.4142/A.5061) גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע 
באזיצטע ביעטשעס, בָאורדווָאקס, מערינעס, שפיל פלעצער, פארוויילונגס  -רייכערן אין אלע סטעיט 

צענטערס און גרופע קעמפס. רייכערן אין די באשטימט פארבאטענע ערטער וועט באשטראפט ווערן מיט  
פון דעם פארבאט ווי אויך  דאלער. דער ביל פטר׳ט די אדיראנדעקס און קעטסקילס  50א ציווילע קנס פון 

    פארקינג לאטס, סיידווָאקס נעבן פארקס און ערטער וועלכע ווערן נישט געניצט פאר פארק צוועקן.
    

״רייכערן איז א געפארפולע געוואוינהייט וואס אפעקטירט נישט בלויז דער רייכערער נאר אויך יעדער  
כע געניסן פון אונזערע סטעיט׳ס גרויסע פובליק  ארום זיי, אריינגערעכנט פאמיליעס און קינדער וועל

״איך שטאלציר מיך אונטערצושרייבן די לעגיסלאציע וועלכס האט גאווערנער האוקול געזאגט. ערטער,״ 
באשיצט די געזונט פון ניו יארקער און העלפט רעדוצירן מיסט אין פובליק פארקס און ביעטשעס לענגאויס  

    דעם סטעיט.״
    

יפאליטעטן און ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן האבן שוין באגרענעצונגען אדער פארבאטן אויף  פילע מוניצ
ברייטע פארבאט  -רייכערן אין פובליק ערטער. די צוגעלייגטע שטראף אפצאל וועט אינפארסירן א סטעיט 

   און רעכנט אריין א קנס וואס וועט געמאנט ווערן דורך ארטיגע רעגירונג אגענטורן. 
    
ין צוגאב צו די געזונטהייט ריזיקעס אנגעשטעלט דורך צווייטהאנטיגע רויך, ציגארעט שטאפסלען זענען  א

בייָאודעגרעידיבעל פילטערס וועלכע ווערן  -א גרויסע ענווייראנמענטאלע געפאר צוליב די נָאנ
ימונג פראיעקטן. אוועקגעווארפן. דאס איז פון די זאכן וואס ווערן די מערסטע געפונען דורכאויס אויפרו 

דורך דעם פארבאט, פארקס און ביעטשעס וועלן געהאלטן ווערן ריינער און מער אפגעהיטן ווי אויך  
    סיסטעמען.-אונזערע ארטיגע עקא

    
- ״ניו יארק׳ס פובליק פארקס זענען פאמיליע  סטעיט סענאטארקע טאבי ען סטאוויסקי האט געזאגט,

פריינטליכע ערטער. קיינער, איבערהויפט קינדער, טארן נישט זיין אויסגעשטעלט צו צווייטהאנטיגע רויך  
און גלייכצייטיג שפילן אויף א שפיל פלאץ אדער געניסן פון דעם טאג ביי א פובליק ביעטש אדער קעמפ  

בייָאודעגרעידיבעל ציגארעט שטאפסלען  -ישט זיין באשמוצט דורך נָאנארט. אונזערע פארקס טארן אויך נ
פארשפרייט איבער זייערע שטחים. איך שטאלציר מיך צו ספאנסירן די לעגיסלאציע צו באשיצן און  

פארבעסערן אונזערע הערליכע פארקס און איך דאנק גאווערנער האוקול פאר העלפן ניו יארקער צו  
 ינקייט פון אונזער פארקס דורך עס אונטערשרייבן אין געזעץ.״  קענען געניסן פון די שי

    



״ניו יארקער לאזן זיך ארויס צו אונזערע פארקס   מיטגליד דזשעפרי דינאוויץ האט געזאגט,-אסעמבלי
פאר פרישע לופט און צו שטיצן א געזונטע לעבנסשטייגער. רייכערן איז די פארקערטע דערפון. עס 

ברייטע  -ז גאווערנער האוקול האט אונטערגעשריבן אלס געזעץ דעם וויכטיגן סטעיט פריידט מיך זייער א
פארבאט אויף רייכערן אין פארקס און איך דאנק מיינע קאלעגעס פאר זייערע נייטיגע שטיצע אויף דעם  

 ביל במשך די יארן.״ 
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