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 גאווערנער האוקול מעלדט נייע אדמיניסטראציע באשטימונגען  
  
  

 גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן נייע אדמיניסטראציע באשטימונגען. 
  

וויכטיג אז מיר האבן די סאמע בעסטע טיעם -״אזוי ווי מיר פירן אונזער סטעיט פאראויס, עס איז קריטיש
״די   האט גאווערנער האוקול געזאגט.צו העלפן ליפערן ווירקליכע ענדערונגען פאר ניו יארקער,״ 

אויסגעצייכנטע יחידים האבן אן איבערצייגטע רעקארד אין פובליק סערוויס און די געניטשאפט און  
אנטשלאסנקייט צו האבן א באדייטנדע השפעה אויף די לעבנס פון ניו יארקער און איך קוק ארויס צו  

 אינאיינעם.״   דרינגענדע ארויספאדערונגען מיט זיי-ווייטער זוכן דירעקט צו לייזן די סטעיט׳ס מערסט
  

סטעיסי האט געדינט אין   שטאב הויפט פאר׳ן גאווערנער.איז באשטימט געווארן אלס  סטעיסי לינטש 
דעם עקזעקיוטיוו טשעימבער פאר באלד א יאר, ערשט אלס שטאב הויפט צום ליוטענאנט גאווערנער און  
מער לעצטנס אלס א הויכראנקיגע ראטגעבער צום גאווערנער. פריער האט סטעיסי געדינט אלס דעפיוטי  

ער ניו יארק סיטי מעיאר׳ס אפיס. אין יענע  רעגירונגשאפטליכע אנגעלעגנהייטן ביי ד-דירעקטאר פון אינער
ראלע האט זי פארוואלטעט די באציאונגען און פארבינדונגען צווישן שטאט אגענטורן און הויפט קאמיוניטי  

און רעגירונג פאראינטערעסירטע און גלייכצייטיג אויך אנפירן פובליק אנגעלעגנהייטן פאר די געוועזענע  
-בלאזיא׳ס אפיס פאר באלד א צענדליג-האבנדיג סערווירט ביי מעיאר דע ערשטע פרוי שירלעין מעקרעי.

, אויסארבעטן  PPEיאר, האט סטעיסי געארבעט אויף א ברייטע ריי פראיעקטן, אריינגערעכנט אויסטיילן 
דעם צוגאנג פאר דעם ׳סיסטערס ענד בראדערס טרייוו׳ פראגראם, אידענטיפיצירנדיג קוועלער צו האלטן  

און בעטי שאבאז מעמאריעל און בילדונג צענטער, און נאך. סטעיסי האט אויך   Xלקאלם אפן דעם מע
געגרונדעט און פירט אן ׳טעכטער פון דער באוועגונג׳ אין איר ליידיגע צייט, וועלכע איז א 

שוועסטערשאפט פאראיין פאר פרויען וועלכע קומען זיך צונויף אנצוהאלטן זייערע געשיכטעס פון דינסט 
טריישאפט צום געראנגעל פאר יוסטיץ און גלייכבארעכטיגקייט. סטעיסי האט באקומען איר   און

דאקטאראט פון קוויניפיעק אוניווערסיטעט און א בעטשעלאר׳ס דעגרי פון העמפטאן  -יורידישער
 אוניווערסיטעט.  

  
ן די ראלע פירט זי  אי דעפיוטי דירעקטארין פון אינפראסטרוקטור.איז באשטימט געווארן מינעלי דע קּו 

סטעיט׳יגע קאארדינאציע און איינפירונג פון פארשידענע ערליי פעדעראלע בייפארטיזאנער  -די גאנץ
פינאנצירטע פראגראמען, ווי אויך פארזארגן סטראטעגישע שטיצע אויף הויפט  -אינפראסטרוקטור געזעץ

אט מינעלי געדינט אלס ציל קאנסטרוקציע פראיעקטן. בעפאר אריינקומען אין סטעיט ארבעט, ה
דירעקטארין פון קאפיטאל פראיעקטן ביי דער ניו יארק סיטי מעיאר׳ס אפיס, וואו זי האט פארוואלטעט  

פארטיי פראיעקטן פאר דער שטאט. זי האט אנגעהויבן איר  -דאס ליפערן פון קאמפליצירטע, מולטי
יטע ריי טראנזיט, בריק און  קאריערע אין אינזשינערונג באראטונגען און געארבעט איבער א ברי

איינריכטונג אנטוויקלונג פראיעקט. מינעלי פארמאגט א בעטשעלאר׳ס דעגרי אין ציווילע אינזשינערונג פון  
NYU   טענדאן סקול פון אינזשינערונג און א מאגיסטער דיפלאם פון וויסנשאפט און שטאנדהאפטיגקייט

 פארוואלטונג פון קאלומביע אוניווערסיטעט.  



  
סעקרעטאר פאר באשטימונגען און מענטשליכע  איז באשטימט געווארן אלס דעפיוטי  סיטא פעי
סיטא האט צום לעצט געדינט אלס דער דעפיוטי באשטימונגען סעקרעטאר. זי איז   רעסורסן.

אריינגעקומען אין עקזעקיוטיוו טשעימבער אלס א הויכראנקיגע ראטגעבערין פאר דעם עקזעקיוטיוו  
שטאב. פריער איז סיטא געווען דירעקטארין פון ּפאליסי ביי דעם דעפארטמענט פון  טראנזיציע 

אגריקולטור און מארקעטס. זי איז אריינגעקומען אין סטעיט רעגירונג דורך די עמפייער סטעיט פעלָאוס  
ליוטענאנט גאווערנאר קעטי האוקאל.  -פראגראם און האט געדינט אלץ סיניאר ראטגעבערין פאר די דאן

בעפאר׳ן דינען אין סטעיט רעגירונג, איז סיטא געווען א לערערין און קולטור ענדערונג אגענט מיט  
פאזיציעס אלס א שולע לייברערי מעדיא ספעציאליסט ביי קּוּפערסטַאון צענטראלע סקּול און אלס אן 

טריקט. א  שולע פראגראם פירער אין דעם אניאנטע סיטי סקּול דיס-עלעמענטערי לערערין און נאך
שטאלצע איינוואוינערין פון אניאנטע, איז סיטא אקטיוו אין איר קאמיוניטי, און זי דינט אלס געוועזענע 
בָאורד פרעזידענטקע פאר געלעגנהייטן פאר אטסעגא. זי האלט א בעטשעלאר׳ס דעגרי אין קינדער  

ט פון אלבאני אניאנטע, א מאגיסטער דיפלאם אין אינפארמאציע וויסנשאפ SUNYחינוך פון 
קארטלענד  SUNYאוניווערסיטעט, א סערטיפיקאט פון העכערע שטודיעס אין חינוך אדמיניסטראציע פון  

 און זי האט אויך שטודירט מענטשליכע כוחות ביי אלבאני לאו סקּול. 
  

אין די  שטאב הויפט צום דירעקטאר פון סטעיט אפעראציעס.איז באשטימט געווארן  ניקאל מיגליארי
ּפָאליסי פארטפעל    12לע וועט ניקאל שטיצן דעם דירעקטאר פון סטעיט אפעראציעס אין פארוואלטן רא

סטעיט אגענטורן און אויטאריטעטן. בעפאר אריינקומען אין עקזעקיוטיוו   70שטאבן און איבער 
ר קאמפיין  טשעימבער, איז ניקאל געווען דער דעפיוטי קאמפיין פארוואלטערין אויף א ניו יארק סיטי מעיא

רעגירונגשאפטליכע ראטגעבערין אין דער ניו יארק סיטי  -און האט פריער געדינט אלס א ּפָאליסי און אינער
מיטגליד׳ס אפיס. ניקאל איז אן  -מעיאר׳ס אפיס און אלס שטאב הויפט צו ניו יארק סטעיט אסעמבלי

טאנדהאפטיגע אנטוויקלונג  ערשטער דור קאלעדזש גראדואירטע און האלט א בעטשעלאר׳ס דעגרי אין ש
 פון קאלומביע אוניווערסיטעט. זיך איז אויפגעוואקסן און וואוינט אויף סטעטען איילענד. 

  
עדגאר האט פריער   דעּפיּוטי סעקרעטאר צו דער גאווערנער.איז באשטימט געווארן עדגאר סאנטאנא 

דעם עקזעקיוטיוו טשעימבער.   געדינט אלס דירעקטאר פון דאונסטעיט ראיאנישע אנגעלעגנהייטן אין
בעפאר׳ן אריינקומען אין עקזעקיוטיוו טשעימבער, האט ער געדינט אלס דירעקטאר פון פאליטישע און  

רעגירונג אנגעלעגנהייטן פאר די לעיבָארער׳ס מזרח ראיאן ארגאניזירונג פָאנד. פריער אין זיין קאריערע  
עקטאר פאר׳ן ניו יארק סטעיט דעמאקראטישע קאמיטע איז עדגאר געווען דער דעפיוטי עקזעקיוטיוו דיר

.  2008איסט פאליטישע דירעקטארין פאר הילערי קלינטאן פאר פרעזידענטקע אין -און דער נָארט
בעפאר זיינע ראלעס מיט ניו יארק סטעיט, איז עדגאר געזעצן אויף פארשידענע באורדס, און געדינט  

פארזיצער פון דער וועסטשעסטער -וו עדיוקעשען און מיטאלס א טרָאסטי פאר׳ן יאנקערס בָאורד אָ 
גענצליכע ציילונג קאמיטע. ער האט באקומען א בעטשעלאר׳ס דעגרי אין ביזנעס  2020קאונטי צענזוס 

פון פארדהעם אוניווערסיטעט. ער האט אויך באקומען א מאגיסטער  MBAאדמיניסטראציע און אן 
ין פובליק אדמיניסטראציע פון ווילמינגטאן אוניווערסיטעט, ווילסאן  דיפלאם אין וויסנשאפט פארוואלטונג א

 גראדואיר צענטער.  
  

טאד  דעפיוטי דירעקטאר פון סטעיט אפעראציעס.איז באשטימט געווארן אלס  טאד וועסטהואיסט
האט געדינט אין עטליכע פירערשאפט פאזיציעס אין דעם פובליק סעקטאר. צום האט טאד געדינט אלס 

הויפט ביי דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע. אין דער ראלע האט טאד  שטאב
, פארזארגנדיג אויפזיכט און אנווייזונג צו  8,200געהאלפן פארוואלטן אן אגענטור מיט א שטאב פון  

  שטיצן די אפעראציעס. אלס ראיאנישע דירעקטאר פון דער הודסאן וואלי, האט ער געדינט אלס דער
׳ס גרעסטע ראיאן, און ער איז געווען פאראנטווארטליך פאר  NYSDOTפירער און אדמיניסטראטאר פון 

פראגראמען אין וועסטשעסטער, ראקלענד, אראנדזש, ּפוטנעם,   NYSDOTאויפזען און פארוואלטן 
אד  סטעיט׳יגע ראלעס, האט ט-דוטשעס, קאלומביע און אולסטער קאונטיס. אין צוגאב צו זיינע גאנץ



געדינט אין דער אמעריקאנער ארמיי אלס א קאוואלאריע אפיציר. ער איז אן אינזשינער פון טרענירונג,  
און האט באקומען זיינע בעטשעלאר׳ס דעגרי פון וויסנשאפט אין ציווילע אינזשינערונג פון רענעסעלער 

 פאליטעכניק אינסטיטוט.  
  

  
  ### 

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418|  ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C8b04896a6ed04311056408da69ade339%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938492818993330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hFsCMPgvjU5K%2FY%2F5Q555xRE0VMD%2B6Govm4waziinpzQ%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

