
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/20/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאטיווע פעקל צו פארזארגן שטיצע און רעסָארסן צו  
   האנדל- באשיצן קרבנות פון מענטשן

   

האנדל צו זיין  - סדר פארבינדן מיט מענטשן- פאדערט שטודיר (S.7360/A.9821) לעגיסלאציע
 באוואוסטזיניגקייטאריינגערעכנט אין אלקאהאל טרענירונג 

 

פאדערט פון ארבעטער ביי גאסטהויז איינריכטונגען צו זיין   (S.244B/A.887C) לעגיסלאציע
 האנדל קרבנות- טרענירט אויף צו דערקענען מענטשן

 

וועי אויטאריטעט ארויפצושטעלן -פאדערט פון דער טרו (S.8711A/A.9883A) לעגיסלאציע
האנדל קרבנות אין פובליק בית -קארטלעך בנוגע סערוויסעס פאר מענטשןאינפארמאציע שילדן און  

 הכסא׳ס 

 

פאדערט פון דער טרָאק סטַאּפס ארויפצושטעלן אינפארמאציע   (S.8678/A.9814) לעגיסלאציע
 האנדל קרבנות אין פובליק בית הכסא׳ס - שילדן און קארטלעך בנוגע סערוויסעס פאר מענטשן

 

פאדערט פון עירפארטס ארויפצושטעלן אינפארמאציע שילדן בנוגע  (S.8710/A.9406) לעגיסלאציע
 האנדל קרבנות אין פובליק בית הכסא׳ס - סערוויסעס פאר מענטשן

 

פאדערט פון פארט אויטאריטעט עירפארטס ארויפצושטעלן  (S.8262/A.9169) לעגיסלאציע
קרבנות אין פובליק בית  האנדל-אינפארמאציע שילדן און קארטלעך בנוגע סערוויסעס פאר מענטשן

 הכסא׳ס 

 

פאדערט פון פארט אויטאריטעט באס סטאנציעס ארויפצושטעלן   (S.8573/A.9410) לעגיסלאציע
האנדל קרבנות אין פובליק בית -אינפארמאציע שילדן און קארטלעך בנוגע סערוויסעס פאר מענטשן

 הכסא׳ס 

 

ן וועלכע סערווירן אלקאהאלישע  ( פאדערט פון איינריכטונגעS.3374B/A.7818Bלעגיסלאציע )
 האנדל און הילף האטליין - געטראנקען ארויפצושטעלן שילדן בנוגע דעם פארברעך פון מענטשן

 
  און שטיצע געבן  צו לעגיסלאציע שטיקלעך אכט  אונטערגעשריבן היינט האט האוקול קעטי גאווערנער

  ווי לאקאציעס אז פארזיכערן  וועלן  געזעצן  נייע די האנדל.-מענטשן פון קרבנות פאר מיטלען-הילפס



- מענטשן יףאו אינפארמאציע פיגורירן וועלכע סטַאּפס טרָאק און האטעלן טערמינאלן, באס עירפארטס,
  די איבער אינפארמאציע נייטיגע איבער באזוכער און  באשעפטיגטע אינפארמירן וועט דאס האנדל.

  לערנען צו זיך קרבנות  פאר  וועגן געהיימע פארזארגן צו אויך ווי האנדל,-מענטשן פון פירונג געפערליכע
   פאראן. זיי  פאר מיטלען-שטיצע די  און רעכטן  זייערע איבער

     
האנדל און באשיצן -״מיר מוזן טאן אלצדינג וואס מעגליך צו ברענגען א סוף צו דער מכה פון מענטשן

האט  גרויליגע פירונג אין ניו יארק,״ -טויזנטער יחידים וועלכע ווערן קרבנות פון דער אומגעהויער
ון זיין גרייט  האנדל א-״ניו יארקער זאלן קענען די צייכנס פון מענטשן גאווערנער האוקול געזאגט.

צוצולייגן א האנט און זיך אננעמען פאר קרבנות. איך בין שטאלץ אונטערצושרייבן דעם לעגיסלאטיוון  
פעקל, וועלכס רעכנט אריין קאמפיינען וועלכע וועלן פארשפרייטן באוואוסטזיניגקייט און העלפן מאכן א  

 באדייטנדע דיפערענץ אין טויזנטער לעבנס.״ 
     

    אנערקענונג טרענירונג האנדל-מענטשן
-פון אלע ניו יארק סטעיט ליקּור אויטאריטעט( וועט פאדערן S.7360/A.9821לעגיסלאציע )

האנדל  -אשטעטיגטע אלקאהאל טרענירונג באוואוסטזיניגקייט פראגראמען אריינצונעמען א מענטשןב
אנד איבער די צייכנס פון  טרענירונג שטאנדטייל. דאס וועט העכערן די באוואוסטזיניגקייט און פארשט

האנדל צו ערמעגליכן דאס אנערקענען סימנים אויף צו אידענטיפיצין קרבנות כדי זיך אפצורופן  -מענטשן
    ווען נייטיג. 

     
שאפער זאלן נישט שטיין מיט  -״געזעץ סטעיט סענאטאר דזשעימס סקאופיס האט געזאגט,
פערט אין דעם לאנד פאר דער פארשפרייטקייט  צוזאמגעלייגטע הענט בשעת ניו יארק ראנקירט כסדר  

סערווירער צו דערקענען און אפשטעלן  -האנדל. אונזער לעגיסלאציע צו באפולמעכטיגן שענק-פון מענטשן
די אוממענטשליכע געפירעכטס וועט באשיצן אומצאליגע קרבנות פון מענטשן האנדלעריי. איך דאנק דער  

 ל ווי אויך די אנדערע באשיצונגס מאסנאמען אין דעם פעקל.״  גאווערנער פאר׳ן אונטערשרייבן דעם בי
   

״דאס פארזיכערן אז בַאר און רעסטוראנט  ּפיער האט געזאגט,-מיטגליד קימבערלי דזשין -אסעמבלי
-האנדל איז גאר וויכטיג. מענטשן-שטאב זענען פאסיג טרענירט אין ארויסהעלפן קרבנות פון מענטשן

קאמיוניטי טראגעדיע וואס שטעלט אין געפאר פובליק געזונטהייט און טרייבט   האנדל איז א סאציעלע און
געוואלדטאטן און פארברעכנס. דער ביל וועט העלפן ברענגען באוואוסטזיניגקייט צו דער נושא, העלפן די  

ך  שטאב מיטגלידער בעסער פארשטיין די צייכנס און זיי אויסלערנען די פאסיגע באריכטונג פראצעדורן. אי 
בין באגייסטערט צו זען דעם ביל אונטערגעשריבן אלס געזעץ דורך גאווערנער האוקול און איך קוק ארויס  

 האנדל.״ -צו אנהאלטן דעם קאמף קעגן מענטשן
   

אוועק א פאדערונג פאר יעדן גאסטהויז, האטעל, מאטעל, ( שטעלט S.244B/A.887Cלעגיסלאציע )די 
האנדל פאר יעדע  -רענירונג צו דערקענען קרבנות פון מענטשןהויף אריינצונעמען ט- מאטאר גאסט

ארבעטער וועלכע קען זיך מעגליך באגעגענען מיט געסט. די טרענירונג וועט צוגעשטעלט ווערן פאר  
טעג פון באשעפטיגונג. די אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ   60יעדע ארבעטער אינערהאלב די ערשטע 

פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף וועט צושטעלן אדער באשטעטיגן דעם  סערוויסעס, און דער אפיס  
    סדר. -טרענירונג שטודיר

     
האנדל קרבנות, אריינגערעכנט קינדער, דרייען  -״מענטשן סטעיט סענאטאר שעלי מאיער האט געזאגט,

ע קאמיוניטיס לענגאויס ניו  פארשפרייט-שטאטישע, און ווייט-שטאטישע, אויסער- זיך צווישן אונז אין אינער
יארק סטעיט. האטעל און מאטעל ארבעטער קענען שפילן א קריטישע ראלע אין דערקענען און עס  

ספאנסירן  אפשטעלן אויב זיי האבן די פאסיגע טרענירונג, און דערפאר בין איך שטאלץ געווען צו 
S.244B אמארבעט אין דער באמיאונג און צו  מיטגליד איימי פאולין פאר איר צוז-אייך אסעמבלי. א דאנק

 גאווערנער קעטי האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם וויכטיגן מאסנאם אלס געזעץ.״  



     
״יעדן טאג ווערן פרויען און מיידלעך געצווינגען דורך   מיטגליד איימי פאולין האט געזאגט,-אסעמבלי

סעקס האנדלער זיך צו פארקויפן צו מענער מיט איבעריגע געלטער אויסצושפענדן. איך בין שטאלץ צו  
האנדל אינדוסטריע וועלכע פאדערט  - האבן פארפאסט לעגיסלאציע צו באקעמפן די אומלעגאלע סעקס

וויסעס פאר קרבנות אין הויפט טראנספארטאציע הָאבס, ווי אויך  דאס פובליצירן קריטישע שטיצע סער
האנדל  -טרענירונג פאר האטעל ארבעטער כדי אז זיי קענען דערקענען און באריכטן האנדלעריי. סעקס

ווערט אפטמאל דורכגעפירט אין דער עפנטליכקייט אבער ווערט נישט דערקענט, און עס איז אנגעוויזן  
טראנספארטאציע צו אפערירן. דורך גרייכן קרבנות ביי די שניידפונקטן וואו זיי   הייזער און-אויף גאסט

ליניע צו זיכערהייט  -קענען דערקענט ווערן און פארבינדן מיט סערוויסעס, קענען מיר זיי אנבאטן א לעבנס
ץ און פאר  און פרייהייט. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר אונטערשרייבן די בילס אריין אין דער געזע

 האנדל.״  -איר אנטשלאסנקייט צו לייגן א סוף צו סעקס
   

   האנדל סערוויסעס באוואוסטזיניגקייט-מענטשן
וועי אויטאריטעט בית הכסא׳ס דארפן -אז אלע טרו( וועט פאדערן S.8711A/A.9883Aלעגיסלאציע )

האנדל קרבנות, ווי אויך דער  -האבן ארויפגעשטעלט אינפארמאציע איבער סערוויסעס פאר מענטשן
האנדל האטליין נומער. דאס וועט ערמעגליכן אז ביי סערוויס ערטער זאל זיך מער -נאציאנאלער מענטשן

ת זיי צו העלפן אנטלויפן פון זייער מצב. מאטאר וויהיקלס  מיטלען פאראן פאר קרבנו-אנזען די הילפס
האנדלעריי אפעראציעס, פילע פון וועלכע קענען זיך  -פראצענט פון מענטשן 80ווערן געניצט אין איבער 

    וועי.-סערוויס ערטער אפערירט דורך דער ניו יארק סטעיט טרו 27מעגליך אפשטעלן ביי די 
     

״אלס פארזיצער פון דער סענאט שטייענדע  קליער האט געזאגט,סטעיט סענאטארקע קארדעל 
איך    האנדל געווען מיין העכסע פריאריטעט.-קאמיטע אויף פרויען׳ס ענינים, איז דאס אויסראטן מענטשן

פאדערט פראאקטיווע  , וועלכס S.8711-Aמיין ביל,  לויב דער גאווערנער פאר׳ן אונטערשרייבן
יאר האב  -היי  וועי אויטאריטעט סערוויס ערטער.-סגעשטעלט אויף אלע טרואינפארמאציע צו ווערן ארוי 

פון וועלכע זענען דורכגעפירט געווארן אין דעם   5האנדל, -בילס אויף מענטשן 14איך אפירגעברענגט 
סענאט; איך וועל ווייטער דרוקן נאך מער אויף דער נושא ביז דער געמיינע געפירעכטס ווערט אפגעווישט  

 קוגל און אונזערע קאמיוניטיס הייבן אן זיך צו היילן.״  -ערדפונ׳ם 
     

  אינפארמאציע ארויפשטעלן דארפן סטַאּפס טרָאק אלע אז פאדערט  (S.8678/A.9814) לעגיסלאציע
 האנדלעריי-מענטשן נאציאנאלער דער אויך  ווי קרבנות, האנדלעריי-מענטשן פאר סערוויסעס איבער

-הילפס די איבער  באוואוסטזיניגקייט  מער געבן וועט דאס הכסא׳ס. בית  זייערע אין  נומער, האטליין
    מצב. זייער פון אנטלויפן העלפן  צו זיי  פאראן מיטלען

     
האנדלער ניצן אונזער  -״די מענטשן סטעיט סענאטאר סאמרא דזשי. ברוק האט געזאגט,

טראנספארטאציע אינפראסטרוקטור צו באגיין די אומבאשרייבליכע פארברעכנס אינמיטן העלן טאג און  
וויכטיג צו ניצן יעדע  -אזוי ווי די זומער חדשים ברענגט מער רייזנדע איבער׳ן גאנצן סטעיט, איז קריטיש

און אנהייבן פארריכטן לעבנס. איך דאנק דער גאווערנער און   געלעגנהייט וואס מיר האבן זיך אריינצומישן
- מיטגליד פאולין פאר זייער צוזאמארבעט אויף די לעגיסלאציע אויף צו פארזארגן לעבנס-אסעמבלי

צו מאכן   —האנדלעריי קרבנות ביי טרָאק סטַאּפס און עירפארטס -רעטנדע אינפארמאציע פאר מענטשן
 פאר אונזערע פאמיליעס, איבערהויפט פאר פרויען און קינדער.״   ניו יארק א מער זיכערער ארט

     
  אוויאציע אלגעמיינע און  סערוויס קאמערציעלע אלע פון פאדערט  (S.8710/A.9406) לעגיסלאציע
  אויך ווי קרבנות, האנדלעריי-מענטשן פאר סערוויסעס איבער אינפארמאציע  ארויפצושטעלן עירפארטס

-מענטשן פאר צענטער  אפטער אן זענען עירליינס נומער.  האטליין האנדלעריי- מענטשן נאציאנאלער דער
  אן אין אינפארמאציע  נייטיגע  די צושטעלן דורך אינטערנאציאנאל. סיי און לאנד דעם אין סיי האנדלעריי



  פאראן מיטלען-הילפס די פון וויסן האנדלעריי-מענטשן פון קרבנות פאטענציעלע קענען ארט, אנזעעוודיגן
    סיטואציעס. זייערע פון   אנטלויפן צו  זיי פאר

     
  ארויפצושטעלן הכסא׳ס בית אויטאריטעט פארט אלע  פון פאדערן וועט (S.8262/A.9169) לעגיסלאציע

- מענטשן נאציאנאלער  דער  אויך ווי קרבנות, האנדלעריי-מענטשן פאר סערוויסעס איבער אינפארמאציע
  דעם  אין סיי האנדלעריי-מענטשן פאר צענטער  אפטער אן זענען עירליינס נומער.  האטליין האנדלעריי

  קענען ארט, אנזעעוודיגן אן אין אינפארמאציע נייטיגע די צושטעלן דורך אינטערנאציאנאל. סיי און לאנד
  פון אנטלויפן צו זיי פאר פאראן מיטלען-הילפס די  פון וויסן האנדלעריי-מענטשן פון  קרבנות פאטענציעלע

    ואציעס.סיט זייערע
     

״קיין איין קאמיוניטי ווערט נישט געשוינט פון דער   סטעיט סענאטארקע אנא קאפלאן האט געזאגט,
וויכטיג אז מיר זאלן טאן אלץ וואס מעגליך צו געבן  -האנדלעריי, און עס איז קריטיש-מכה פון מענטשן

רלעבן די טראומא זיי זענען  פאר קרבנות די געלעגנהייט צו אנטלויפן פון זייערע פאנגער און איבע
געצווינגען געווען מיטצומאכן. פראמינענט ווייזן דעם נאציאנאלן האטליין אין ערטער וואו קרבנות וועלן עס  

שכל׳דיגע אופן צו העלפן א מענטש אין נויט, און עס וועט העלפן העכערן -זען איז א פשוט
ער פונ׳ם פובליק וועלכע וואלטן מעגליך  באוואוסטזיניגקייט איבער דעם פראבלעם צווישן מיטגליד

מיטגליד איימי  -געקענט אויפטרעטן און העלפן. איך שטאלציר מיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט אסעמבלי
מיטלען אין עירפארטס און  -פאולין אויף לעגיסלאציע וואס וועט פאדערן דאס ארויפשטעלן קרבנות הילפס

ר גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט אין אונטערשרייבן די  באס טערמינאלן, און איך בין דאנקבאר פא
 בילס אלס געזעץ.״  

     
פון אלע פארט אויטאריטעט באס סטאנציעס בית הכסא׳ס ( וועט פאדערן S.8573/A.9410לעגיסלאציע )

האנדלעריי קרבנות, ווי אויך דער  -ארויפצושטעלן אינפארמאציע איבער סערוויסעס פאר מענטשן
שם׳יגקייט און באקוועמליכקייט פון  -האנדלעריי האטליין נומער. צוליב די עילום-נאציאנאלער מענטשן

האנדלעריי. דורך  -צענטערס געניצט אויף דורכצופירן מענטשן באס סטאנציעס, זענען זיי באקאנט אלס
האנדלעריי -פראמינענט ארויסווייזן אינפארמאציע איבער פארשידענע ערליי סערוויסעס פאר מענטשן

האנדלעריי נומער וועלן מער איבערלעבער זיין באוואוסטזיניג  -קרבנות ווי אויך דער נאציאנאלע מענטשן
    עלכע קענען אויסגעניצט ווערן זיך צו ראטעווען פון זייערע פאנגער.מיטלען וו-איבער שטיצע

     
פון איינריכטונגען וועלכע פארקויפן אלקאהאלישע  ( וועט פאדערן S.3374B/A.7818Bלעגיסלאציע )

געטראנקען אדער שמוציגע אונטערהאלטונגען ארויפצושטעלן נאטיצן איבער די פארברעכנס פון 
מיטל צענטער  -האנדלעריי הילפס-ן אויף קלאר ארויסווייזן דעם נאציאנאלן מענטשןהאנדלעריי או-מענטשן

פָארס קלאגע ליניעס פאר -האנדלעריי און ארבעטער בא׳עוולה׳ען טעסק-האטליין ווי אויך דער מענטשן
האנדלעריי און געצווינגענע  -הילף. פילע אונטערהאלטונג קלובס און בַארס זענען ערטער פון מענטשן

עטסקראפט, און דאס העכערן באוואוסטזיניגקייט איבער די האטליינס וועט געהעכערט ווערן  ארב
-באוואוסטזיניגקייט איבער די פארברעכנס און די סימנים דערפון, ווי אויך באקאנט מאכן די הילפס
    .מיטלען פאראן אויף צו העלפן די וועלכע זענען מעגליך אריינגעפאלן אלס קרבן פון דעם פארברעך

     
וואקסנדע און -האנדלעריי איז א כסדר-״מענטשן סטעיט סענאטאר דזשאמאל בעילי האט געזאגט,

ווייט פארשפרייטע פראבלעם וועלכס האט א השפעה אויף אלע אונזערע קאמיוניטיס. דער פעקל  
ר  מיטלען פא-האנדלעריי, באקאנט מאכן הילפס-לעגיסלאציע ארבעט צו באקעמפן די מכה פון מענטשן

קרבנות, און פירן אויף פאראויס אפהאלט מאסנאמען צו באשיצן קעגן און ברעכן דעם רעדל פון  
בא׳עוולה׳ן. מיין ביל וועט פארלאנגען אז סיי וועלכע איינריכטונג מיט א ליקּור לייסענס און אלע ערטער 

נפארמאציע פארוויילונג זאלן פראמינענט ארויפשטעלן שילדן מיט קאנטאקט אי-פון ערוואקסענע
האנדלעריי שטייען אויס  -האנדלעריי האטליין. קרבנות פון מענטשן-פארבינדן מיט דעם מענטשן

אויסערגעווענטליכע שוועריגקייטן אויף צו זוכן הילף. פארלאנגען אנזעעוודיגע שילדן אין די איינריכטונגען  



רעטנדע -פאטענציעל לעבנסוואו קרבנות זענען מער אויסגעשטעלט וועט זיי העלפן האבן צוטריט צו 
הילף. איך וויל דאנקען גאווערנער קעטי האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן די וויכטיגע לעגיסלאציע אלס  

קאזינס,  -געזעץ, אסעמבלי ספאנסירער קאטאלינע קרוז, סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט
הייזער פאר׳ן נעמען שריטן צו האלטן  -סּפיקער קארל אי. היעסטי, און מיינע קאלעגעס אין ביידע געזעץ

 אפגעהיטן אונזערע קאמיוניטיס.״  
   

טאג  -האנדלעריי, אדער היינטיגע-״מענטשן מיטגליד קאטאלינע קרוז האט געזאגט,-אסעמבלי
שקלאפעריי, איז א מכה אויף אונזער געזעלשאפט וועלכע מיר מוזן באקעמפן אויף פילע פראנטן. מיין  

לעגיסלאציע צילט אויף פובליק באוואוסטזיניגקייט דורך פארלאנגען אז אינפארמאציע איבער סערוויסעס  
מער ארבעט נייטיגט זיך צו ענדיגן די    ודיג און צוטריטליך.פאראן צו העלפן קרבנות איז מער אנזעעו

פחדים׳דיגע היינטיגע טאג שקלאפעריי און איך וועל ווייטער אנגיין מיט מיינע באמיאונגען עס צו  
באקעמפן. איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול פאר שטיצן די לעגיסלאציע און סענאטאר דזשאמאל בעילי 

 אויף דער נושא.״  פאר זיין פירערשאפט 
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