
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/19/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 גאווערנער האוקול אנאנסירט גרויסע קרעקדָאון צו באקעמפן געהאלט גניבה  
  

מיליאן דאלער אין פארגוטיגונג שולדיג פאר   3פָארס שאפט צוריק באלד -געהאלט גניבה טעסק
 ארבעטער און ניו יארק סטעיט 

  
שטעלט אוועק נייע האטליין צו באריכטן געהאלט גניבה און צוריק באקומען גע׳גנב׳עטע געהאלטן  

 ונג און נאכשפיר מיטל און אנטוויקלט ָאנליין געהאלט גניבה באריכט — 833-910-4378 —
  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן גרויסע אקציעס צו באקעמפן געהאלט גניבה און באשיצן  
ארבעטנדע ניו יארקער. די גאווערנער האט אויסגעמאלדן אז דער געהאלט - טשעקס פון שווער-די ּפעי

טמענט, דער  פָארס, א קאארדינירטע באמיאונג צווישן דער ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפאר-גניבה טעסק
ניו יארק סטעיט אטוירני גענעראל, און דיסטריקט אטוירניס האבן געשאפן באשולדיגונגען און געשלאסן 

מיליאן דאלער אין געהאלט  3יחידים צו צאלן באלד  265אפמאכן אויף איבער א טוץ ביזנעסער און 
  19-נהייב פון דער קָאווידפארגוטיגונג און ביישטייערונגען שולדיג צו ניו יארק סטעיט זינט דעם א

פאנדעמיע. די גאווערנער האט אויך געמאלדן נייע ארבעט צו פארשטערקערן אונזערע באמיאונגען אויף  
ַארט -דע-ָאוו-פָארס, איינפירנדיג א נייע האטליין און אנטוויקלען א סטעיט-די ערפאלג פון דעם טעסק

ר געלעגנהייטן פאר ארבעטער צו באריכטן  ָאנליין געהאלט גניבה באריכטונג סיסטעם צו שאפן מע 
געהאלט גניבה און באקומען וואס מען איז זיי שולדיג און גלייכצייטיג באשיצן זייערע פריוואטקייט און  

 זיכערהייט.  
  

אנגעהויבן היינט קענען ניו יארקער באריכטן געהאלט גניבה דירעקט צו דעם ניו יארק סטעיט לעיבאר 
, וועלכס האט איבערזעצונג  833-910-4378דעם נייעם האטליין אויף   דעפארטמענט דורך רופן

סערוויסעס גרייט צוצושטעלן. דער ָאנליין באריכטונג סיסטעם וועט געבן ניו יארקער די מעגליכקייט צו  
באריכטן געהאלט גניבה ָאנליין אין פארשידענע ערליי שפראכן און גלייכצייטיג פארבעסערן דעם  

 גאנגען. -איגקייט נאכצושפירן אנקלאגעס און אידענטיפיצירן די ריכטונגדעפארטמענט׳ס פע
  

״אזוי ווי מיר ארבעטן צו העלפן ניו יארקער צוריק באקומען פון די עקאנאמישע שוועריגקייטן פון דער  
פאנדעמיע, מוזן מיר פארזיכערן אז מיר באשיצן ארבעטער און גאראנטירן אז זיי באקומען באצאלט דאס  

פָארס האט שוין  -״דער געהאלט טעסקהאט גאווערנער האוקול געזאגט. מען איז זיי שולדיג,״   וואס
געשאפן גרויסע זיגן פאר ארבעטן, און איך דאנק דעם אטוירני גענעראל און דיסטריקט אטוירני פאר  

זייער צוזאמארבעט מיט דעם לעיבאר דעפארטמענט אויף זיך צו נעמען שטרענג צו בייזוויליגע  
ארשוינען און ליפערן גערעכטיגקייט פאר ארבעטער. איך שטאלציר מיך אז מיר ארבעטן נאך שטערקער פ

צו העלפן מער ארבעטער און קלאר מאכן אז אין ניו יארק וועט געהאלט גניבה קיינמאל נישט טאלערירט  
 ווערן.״  

  



טוירני גענעראל און דער  ״געהאלט גניבה איז אן ערנסטע נושא און איך שטיי מיט דער גאווערנער, א
- לעיבאר דעפארטמענט אין זאגן אז ניו יארק וועט נישט דערטראגן דאס גנב׳ענען די פרנסות פון שווער

״די מאסנאמען  האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא דעלגאדא.ארבעטנדע ניו יארקער,״ 
 נגען פארגוטיגונג צו די קרבנות.״  היינט אויסגעמאלדן וועלן אונז העלפן באקעמפן דער נושא און ברע

  
 NYSDOL (New York Stateצו שטערקער באפולמעכטיגן ניו יארקער צו באריכטן גניבה, האט 

Department of Labor)  ַארט ארבעטער באשיצונג - דע-ָאוו-אויך אנגעהויבן אויסצוארבעטן א נייע סטעיט
פארוואלטונג סיסטעם, וואו ניו יארקער קענען באריכטן קלאגעס ָאנליין אין מערערע שפראכן און באקומען  

מיליאן דאלערדיגער פראיעקט,   10באלדיגע ָאּפדעיטס איבער די סטאטוס פון זייער קלאגע. דער 
צייטיגע דאטא,  -, וועט פארזארגן פאר׳ן דעפארטמענט עכט2023ימט געפערטיגט צו ווערן אין  באשט

פארשטערקערן איר פעאיגקייט צו אנאליזירן און אידענטיפיצירן פארלעצונג ריכטונגען. דאס בויט אויף  
דער גאווערנער׳ס אנגייענדע באמיאונגען צו פארבעסערן דורכזעעדיגקייט און העכערן  

 ווארטליכקייט אין דעם סטעיט רעגירונג.  פאראנט
  

 פָארס -געהאלט גניבה טעסק
פָארס האט אין אנהייב אויסגעניצט קרימינאלע געזעצן אויף צו עררייכן יוסטיץ  -דער געהאלט גניבה טעסק

פאר קאנסטרוקציע ארבעטער אין פעלער פון געהאלט גניבה, שווינדלעריי און זיכערהייט געפארן. דער  
רס האט לעצטנס פארברייטערט איר פארנעם צו אנדערע אינדוסטריעס און קאונטיס אין ניו  פאָ -טעסק

, דער ניו יארק סטעיט אטוירני  NYSDOLפָארס רעכנט אריין -יארק סטעיט. דער געהאלט גניבה טעסק
ויס גענעראל׳ס אפיס, דער ניו יארק סטעיט אינשורענס פָאנד, די אפיסעס פון דיסטריקט אטוירניס לענגא

פָארס ארבעט נאענט  -דעם סטעיט, און דער ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון אויספארשונג. דער טעסק
באזירטע ארגאניזאציעס אלס טייל פון באמיאונגען צו  -אינאיינעם מיט לעיבָאר יּוניָאנס און קאמיוניטי

 שטיצן ארבעטער און צוריק באקומען וועידזשעס שולדיג.  
  

״אונזערע   יבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט,ניו יארק סטעיט לע
אויספארשער, דיסטריקט אטוירניס און געזעץ אינפארסיר אגענטורן לענגאויס דעם סטעיט יאגן נאך  

ארבעטנדע ניו יארקער פון דאס וואס מען איז זיי  -בייזוויליגע פארשוינען וועלכע זוכן אויסצונארען שווער
מיין מודעה צו אומארנטליכע ארבעטסגעבער איז קלאר: מיר וועלן נישט דערטראגן די שלעכטע   שולדיג.

באהאנדלונג פון ארבעטער. אויב איר פארלעצט אונזערע לעיבָאר געזעצן וועלן מיר אייך טרעפן און אייך  
ארקער  האלטן פאראנטווארטליך. מיר וועלן קיינמאל נישט אויפהערן קעמפן צו באשיצן אלע ניו י

 ארבעטער.״  
  

 ציווילע אפמאכן 
דאלער אין פארגוטיגונג צו   900,000האט ׳לינטעק עלעקטריק׳ צוגעשטימט צו באצאלן  2022אין אפריל 

ארבעטער נאכ׳ן פעלן זיי צו באצאלן אנגענומענע געהאלט און אריינגעגעבן פאלשע ּפעיראל   200איבער 
ובקאנטראקטאר אויף עטליכע פראיעקטן מיט דער ניו יארק  דאקומענטן און גלייכצייטיג ארבעטן אלס א ס

 סיטי הָאוזינג אויטאריטעט. )ניו יארק סטעיט אטוירני דזשענעראל'ס אפיס(  
  

״יעדן איינציגן טאג ארבעטן ניו   ניו יארק סטעיט אטוירני גענעראל לעטישע דזשעימס האט געזאגט,
יז וואס גיבט אונזערע בעסטע אייגנשאפטן. פאר  דאס א —יארקער שווער פאראויס צו ציען דעם סטעיט 

צו לאנג און צו אפט האבן גיריגע ארבעטסגעבער האבן געלאקערט אויף די זעלבע ארבעטער, זיי  
באשווינדלען פון זייערע געהאלטן וואס זיי האבן זיך ערליך פארדינט. אין די לעצטע צוויי יאר, האט מיין  

קרבניות פון געהאלט גניבה איבער׳ן  15,000ן דאלער צו איבער מיליא  15אפיס צוריקבאקומען איבער 
סטעיט, און מיר וועלן ווייטער טאן אלצדינג אין אונזער מאכט צו פארזיכערן אז בייזוויליגע פארשוינען  

וועלכע גנב׳ען פון ניו יארקער ווערן געהאלטן פאראנטווארטליך. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האוקול,  



פָארס פאר זייער  -ערין רירדאן און אלע מיטגלידער פון דעם געהאלט גניבה טעסקקאמיסיאנ
 צוזאמארבעט און אומערמידליכע אנטשלאסנקייט צו קעמפן פאר ניו יארקער ארבעטער.״  

  
 ערנסטע פארברעך שולדיג געפונען  

  5יילט געווארן צו , איז פיאמאס דימאסי פון טאי ביסטרא און קארמא ביסטרא פאראורט2022,  1אום יוני  
דאלען אין פארגוטיגונג פאר אומגעצאלטע געהאלטן, ווי אויך   8,000יאר פראבעישען און מוז צאלן 

און דעם ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון שטייער און פינאנץ נאך צווינגען אן   NYSDOLצוריקצאלן 
 אימיגראנט צו ארבעטן ביי זייער רעסטוראנט. )סקענעקטעדי(  

  
, האט פאול הורלי, אייגנטימער פון הורלי׳ס סטעיקהאוס און פאב אין ניו ראשעל, זיך  2022,  1יוני  אום 

מודה געווען אלס שולדיג אין נישט באצאלן געהאלטן, א מיסדעמיענער, פאר׳ן פעלן צו באצאלן אכט 
רלי געצאלט  דאלער פאר ארבעט. אלס טייל פון זיי ּפלי אפמאך, האט הו  23,114ארבעטער א סה״כ פון 

, צו  2022,  14פולשטענדיגע פארגוטיגונג צו די קרבנות פון וועט ווערן פאראורטיילט אום סעפטעמבער 
 דריי יאר ּפרָאבעישען. )וועסטשעסטער(  

  
רעסטארעישען אינק., האט זיך איינגעגעבן אלס שולדיג אין שווינדלערישע   APJ, 2022, 29אום אפריל 

רלעצונג פון ארבעטער באצאלונג געזעץ, און עלען דזשעימס האט זיך , א פאNYSIFפירונגען קעגן 
׳טער גראד פעלשן ביזנעס רעקארדס פאר אונטערבארריכטן די גרָאוס  2איינגעגעבן שולדיג אויף  

 NYSIF (New York State Insuranceאיינקונפטן פון דעם ביזנעס אויף דאקומענטן איינגעגעבן צו 
Fund) דאלער אין פארגוטיגונג צו  32,575. די באשולדיגטע וועלן צאלן איבערNYSIF )סופאלק( . 

  
, האט גאלדסטאר אינסטאלעישען סערוויסעס און פאול גיליסטרא זיך איינגעגעבן  2022, 7אום אפריל 

טע ׳טער גראד שווינדלעריי פאר נישט באצאלן די לעגאלע אנגענומענע געהאלט רא2אלס שולדיג אין 
דאלער אין   40,000אפמאך, האבן די באשולדיגטע געצאלט -פאר ארבעטער. אלס טייל פון דעם שולד

 יעריגער צייט אפשניט. )סופאלק( -דאלער צו ווערן געצאלט איבער אן איין 40,000פארגוטיגונג מיט נאך 
  

עבן אלס שולדיג צו  סטעיט קאנסטראקשען פון ניו יארק׳ זיך איינגעג-, האט ׳טריי2022, 28אום מערץ 
׳במזיד צוריקהאלטן באצאלונג די אנגענומענע געהאלט און צוגאב׳ און מסכים געווען צו צאלן איבער  

דאלער צו ארבעטער פאר׳ן פעלן צו צאלן זייערע צוגאב בענעפיטס און ָאווערטיים געהאלט  121,530
 ן פרי סקול דיסטריקט. )סופאלק( אויף א קאפיטאל פארבעסערונג פראיעקט פאר דעם הונטינגטאן יּוניאָ 

  
אפמאך מיט א באפרייאונג  -, האט ׳דעזיינקָאר׳ גענומען א קארפארעיט שולד2022,  17אום פעברואר 

דאלער אין פארגוטיגונג צו זעקס ארבעטער נאכ׳ן פעלן צו    39,400תנאי וועלכע אנטהאלט באצאלן 
 ין( באצאלן געהאלטן און ָאווערטיים פאר ארבעטער. )ברוקל

  
-קאנטרי האום נּורסינג סערוויסעס׳ גענומען א שולד-, לינדע קונעגין און ׳טריי2021,  14אום אקטאבער 

פמאך פאר׳ן פעלן צו באצאלן געהאלטן אונטער דער ניו יארק לעיבָאר געזעץ און איז באפוילן געווארן  א
 טן צו ניין ארבעטער. )נעסאוי( דאלער אין געהאלטן נאכ׳ן פעלן צו באצאלן געהאל 61,000צוריקצוצאלן 

  
אפמאך פאר׳ן פעלן צו באצאלן אן  -, האט דזשאגדעפ דעאל גענומען א שולד2020, 22אום סעפטעמבער 

אנגענומענע געהאלט אויפ׳ן חשבון פון זיין קאמפאני, לעיסער עלעקטרישע קאנטראקטינג. דאס איז אן 
  11ן דאלער אין אנגענומענע געהאלטן פון  מיליא 1.5ערנסטע פארברעך פאר׳ן צוריקהאלטן איבער 

ארבעטער אויף פראיעקטן פאר דער ניו יארק סיטי סקול קאנסטרוקציע מאכט און דער ניו יארק סיטי  
אפמאך איז דעאל געפאדערט געווארן צו מאכן  -עדיוקעשען דעפארטמענט. אלס טייל פון דעם שולד
  160,000צוריקצאלן פאר ניו יארק סיטי אומגעפער פולשטענדיגע פארגוטיגונג צו די קרבנות און וועט 



אפמאך צו א לייכטער פארברעך  -דאלער אין אויספארשונג הוצאות. דעאל האט אויך גענומען א שולד
 פארלעצונג פון דעם ניו יארק סטעיט אנגענומענע געהאלט לעיבָאר געזעץ. )קווינס(  

  
אפמאך -רעגאסי לענדסקעיפינג׳ גענומען א שולד, האט דזשאסעף פרעגאסי פון ׳פ2021, 26אום אוגוסט 

׳טער  3׳טער גראד פעלשן ביזנעס רעקארדס, און 1פאר במזיד נישט באצאלן אן אנגענומענע געהאלט, 
גראד שווערן פאלש פאר פעלשן ּפעירָאל באריכטן פאר׳ן פעלן צו באצאלן צוויי ארבעטער אן אנגענומענע 

דאלער אין   46,800רוקציע פראיעקט. פרעגאסי וועט צאלן געהאלט אויף א ּפוטנעם קאונטי קאנסט
 פארגוטיגונג צו די קרבנות. )ּפוטנעם( 

  
סטעיט סענאטארקע דזשעסיקע רַאמָאס, פארזיצערין פון דער סענאט לעיבָאר קאמיטע, האט 

״א פולקאם טאג געארבעט קומט זיך א פולקאמע טאג באצאלט. איך האב געשטעלט אלס   געזאגט,
פארדינטע געלטער פון מיינע שכנים צוריק אין זייערע קעשענעס זינט -ציל וואס ברענגט די שווערהויפט 

און דורכגעפירט לעגיסלאציע   SWEATווען איך בין אריינגעקומען אין דעם סענאט, און געקעמפט פאר 
נקבאר אז ניו  וואס צילט אויף געהאלט גניבה אין דער פריוואטער קאנסטרוקציע אינדוסטריע. איך בין דא

מיטל צו דער האנט צוריקצובאקומען גע׳גנב׳עטע געהאלטן און איך זע  -יארקער וועלן האבן נאך א הילפס
דאס אלס א וויכטיגע איניציאטיוו אין אונזער סטעיט׳ס געמיינזאמע אונטערנעמונג צו באשיצן ארבעטער  

 פון אומארנטליכע בעל הבית׳ים.״  
  

אינער, פארזיצערין פון דער אסעמבלי לעיבָאר קאמיטע, האט מיטגליד לאטאיע דזש -אסעמבלי
ארבעטנדע פאמיליעס דארפן וויסן אז ניו יארק שטיצט זיי און אז ארבעטסגעבער -״שווערגעזאגט, 

וועלכע זוכן זיך אנצושטאפן די אייגענע קעשענעס אויפ׳ן חשבון פון זייערע ארבעטער וועלן געהאלטן 
פָארס און די היינטיגע מעלדונג איבער  -ס פון דעם געהאלט גניבה טעסקפאראנטווארטליך. דער סוקסע

דעם נייעם האטליין שיקט א קלארע מודעה אז ניו יארק וועט נישט דערטראגן געהאלט גניבה און איך בין  
 שטאלץ צו שטיצן גאווערנער האוקול׳ס לעצטע אונטערנעמונג צו שטיצן ארבעטער.״  

  
״בייזוויליגע פארשוינען האבן אויף א   י עלווין ברעג האט געזאגט,מאנהעטען דיסטריקט אטוירנ

כסדר׳דיגן, סיסטעמאטישן אופן בא׳עוול׳ט און אויסגענארט זייערע ארבעטער. מיין אפיס וועט ווייטער  
ארבעטן צו האלטן די ארבעטסגעבער פאראנטווארטליך און באשיצן ארבעטן וועלכע זענען געווארן  

נושא פון יושר, עקאנאמישע געלעגנהייט און ראסע גערעכטיגקייט. איך בין  קרבנות. דאס איז א 
פאר׳ן שאפן א וועג מיט שפראך צוטריט פאר ניו יארקער    NYSDOLדאנקבאר צו גאווערנער האוקול און 
 צו קענען באריכטן געהאלט גניבה.״  

  
״פאר ארבעטער קומט זיך יעדן דאלער   ברוקלין דיסטריקט אטוירני עריק גאנזאלעס האט געזאגט,

וואס מען איז זיי שולדיג, און די פעלער שיקן א שטארקע מעסעדזש צו אומארנטליכע ארבעטסגעבער אז  
באשווינדלען ארבעטער ברענגט נישט קיין רווחים. געהאלט גניבה פעלער זענען מיין הויפט ציל פאר מיין  

ט, און איך בין דאנקבאר צו דעם גאווערנער, אינספעקטאר געאייגנטער לעיבָאר שווינדלעריי איינהיי
פָארס, און אונזערע צוזאמארבעטער אין לעיבָאר פאר זייער  -גענעראל, דער געהאלט גניבה טעסק

צוזאמארבעט, און פאר זייער פירערשאפט אין נעמען דער פארשפרייטער פארברעך וועלכס לאקערט 
 אויף ניו יארקער ארבעטער.״  

  
״מיר האבן געפונען דורך אונזערע   קאונטי דיסטריקט אטוירני ענע טי. דאנעלי האט געזאגט, נעסאוי

פארשונגען אז ווען ארבעטסגעבער באשווינדלען זייערע ארבעטער, באשעפטיגן זיי זיך אויך אין אנדערע  
ל  פארברעכערישע אקטיוויטעטן. עס הייבט זיך אן מיט גנב׳ען געהאלטן, דערנאך פעלשן ּפעיראָ 

רעקארדס, טעקס ריטורנס, ָאנעמּפלוימענט אינשורענס קלעימס און נישט האבן די פאסיגע סומע  
ארבעטער פארגוטיגונג אינשורענס. מיין אפיס איז אנטשלאסן צו פארזיכערן אז ארבעטסגעבער וועלכע 

ר וועלן  פארדינטע געהאלטן פון זייערע ארבעטע-שטאפן זיך זייערע אייגענע קעשענעס מיט די שווער



געהאלטן ווערן פאראנטווארטליך. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר אונז געבן נייע מיטלען צו באקעמפן  
 געהאלט גניבה אין אונזערע קאמיוניטיס.״  

  
״געהאלט גניבה אין ניו יארק, איבערהויפט  ּפוטנעם דיסטריקט אטוירני ראבערט טענדי האט געזאגט, 

פארדינטע געלטער פון די  -יז א גרויסע פראבלעם און עס נעמט אוועק שוועראויף רעגירונג פראיעקטן, א
וועלכע עס קומט זיך דאס מערסטע. מיר וועלן עס נישט דערטראגן. די אויספארשונג איז געווען דער  

רעזולטאט פון אן אריינגעגעבענע שפור, און מיר בעטן אז סיי ווער עס האט אינפארמאציע איבער 
ין אונזער קאונטי זיך צו פארבינדן מיט אונז. אלעס ווערט געהאלטן קאנפידענציעל, און  געהאלט גניבה א

 מיר נעמען דאס זייער ערנסט.״ 
  

״אומארנטליכע ארבעטסגעבער און  קווינס דיסטריקט אטוירני מעלינדע קעטס האט געזאגט,
דן אז מיר וועלן נישט דערטראגן  קאנטראקטאר וועלכע וועלן זיך צו מאכן ביזנעס אין ניו יארק ווערן געמאל

גניבה, שווינדלעריי אדער אומזיכערע ארבעט אומשטענדן אין אונזער שטאט און סטעיט. נישט נאר איז 
געהאלט גניבה א ברייט פארשפרייטע פראבלעם, נאר עס טוט אויך אומפראפארציאנעל אפעקטירן די  

אפעקטירט נעגאטיוו אונזער קאמיוניטי.   מערסט עמפינדליכע מיטגלידער פון אונזער קאמיוניטי און
דערפאר האב איך געשאפן דעם הָאוזינג און ארבעטער באשיצונג ביורא באלד ביים אריינקומען אין אמט,  
זיכער צו מאכן אז ארבעטער ) און היים אייגנטימער( זענען באשיצט פון אומלעגאלע אקציעס. איך דאנק 

ראל לעטישע דזשעימס, און אלע פובליק באאמטע פאר זייער  גאווערנער קעטי האוקול, אטוירני גענע
 שווערע ארבעט אין אפהיטן ניו יארק׳ס ארבעטסקראפט.״  

  
״איך בין אנטשלאסן צו דעם קאמף צו באשיצן   סופאלק דיסטריקט אטוירני רעי טיערני האט געזאגט,

פָארס. איך  -ארבעטנדע בירגער אלס א מיטגליד פון דעם געהאלט גניבה אפהאלט טעסק-אונזערע שווער
גלייב זייער אז פארשטערקערן קאמיוניטי וואכזאמקייט און רעגירונג אפרופנדקייט צו דער נושא איז 

אארדינירטער באמיאונג צו ברענגען די וועלכע גנב׳ען פון  וויכטיג, און איך אפלאדיר דער ק-קריטיש
 אונזערע ארבעטער צו יוסטיץ.״  

  
״נישט באצאלן ארבעטער וועלכע   וועסטשעסטער דיסטריקט אטוירני מיריאם ראקאה האט געזאגט,

פון   דינען שוין נידעריגע וועידזשעס, און ניצן אויס אימיגראנט ארבעטער, איז גאר אן ערנסטער פראבלעם
בייזוויליג אויסניצן מענטשן׳ס שווערע ארבעט און עס איז א פארברעך. איך בין דאנקבאר צו אונזערע 

פָארס פאר דאס צוזאמארבעט וואס מיר -צוזאמארבעטער און קאלעגעס אין דעם געהאלט גניבה טעסק
די מערסט   האבן געקענט טאן אין זוכן יוסטיץ פאר ארבעטער אין אלע אינדוסטריעס, איבערהויפט

 עמפינדליכע צו די פארברעכנס.״ 
  

גאוראוו וואסישט האט געזאגט,   CEOניו יארק סטעיט אינשורענס פָאנד עקזעקיוטיוו דירעקטאר און 
״באקעמפן שווינדלעריי איז א הויפט שטאנדטייל פון פארזיכערן אז ניו יארקער ארבעטסגעבער באקומען 

, דער  NYSDOLדיסַאביליטי אינשורענס. איך וויל דאנקען דעם  די ביליגסטע ארבעטער פארגוטיגונג און
אפיס פון דעם אטוירני גענעראל און אלע געזעץ אינפארסירונג באאמטע פאר זייער צוזאמארבעט אין  

 האלטן בייזוויליגע פארשוינען פאראנטווארטליך און באשיצן די סטעיט׳ס ארבעטער.״  
  

NYSDOL  געהאלט גניבה באשיצונג 
  360צוריקבאקומען און אויסגעטיילט איבער  NYSDOLיאר, האט -במשך דעם פארלאפענעם צענדליג

קלאסיפיצירטע  -מיליאן דאלער אין גע׳גנב׳עטע געהאלטן, אידענטיפיצירט איבער א מיליאן אומריכטיג
מיליאן דאלער שולדיג אין ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס  400ארבעטער, און אפגעשאצט איבער 

 ישטייערונגען דורך סי קרימינאלע פעלער און סיי ציווילע אינפארסירונג.  בי
  



אלע פריוואטע ביזנעסער אין ניו יארק סטעיט ווערן געפאדערט צו באצאלן די מינימאלע געהאלט און 
העלפט איינמאנען  NYSDOLָאווערטיים און נאכפאלגן די סטעיט און פעדעראלע לעיבָאר געזעצן. 

נג פאר ארבעטער וועלכע האבן נישט באקומען די מינימאל געהאלט. ניו יארקער וועלכע  אונטערבאצאלו
  labor.sm.ls.ask@labor.ny.govנייטיגן זיך אין הילף אדער ווילן פייל׳ען א קלאגע קענען אימעיל׳ען 

 NYSDOL (1-888-469-7365  .)-1-888-4אדער רופט:  
  

איז דער באצאל ראטע באשטימט דורכ׳ן געזעץ אויף פובליק ארבעט פראיעקטן.   ׳אנגענומענע געהאלט׳
לויט ניו יארק סטעיט לעיבָאר געזעץ, מוזן קאנטראקטארס און סובקאנטראקטארס באצאלן די 

אנגענומענע געהאלט ראטע און צוגאבן צו אלע ארבעטער אונטער א פובליק ארבעט קאנטראקט לויט די  
ט ווערט דורכגעפירט. צו באריכטן אנגענומענע ארבעט פארלעצונגען, אימעיל׳ט:  פלאץ וואו דער ארבע

labor.sm.pwask@labor.ny.gov  . 
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