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  פלעיט לייסענס נייע אנאנסירן געוואלדטאט-שטוב פארמיידן   פאר אפיס דער און   האוקול  גאווערנער
   יארטאג ׳סטן30 אגענטור׳ס  דעם לכבוד פארמעסט אויסשטעל

  
  יארק   ניו אין געוואלדטאט-שטוב  צו אפרופן זיך  נאכאנאנד  יאר 30 אפ צייכענען  פלעיטס לייסענס 

   סטעיט
  

ניו יארקער קענען שטימען אויף איינע פון דריי נייע לייסענס פלעיט צייכענונגען וועלכע שפיגלען אפ  
רוויסעס מער  דער סטעיט׳ס איבערגעגעבנקייט צו מאכן שטוב און סעקסועלע געוואלדטאט סע

 פאקוסירט, טראומא אינפארמירט און קולטורעל אפרופנד -איבערלעבער
  

-שטוב נאציאנאלע דורכאויס   אקטאבער  אין ווערן  אויסגעמאלדן וועט   צייכענונג געווינענדע
   מאנאט באוואוסטזיניגקייט געוואלדטאט 

  
   דאשטימט פאר לייסענס פלעיט צייכענונג  

    
  

געוואלדטאט, אין  -גאווערנער קעטי האוקול און דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר פארמיידן שטוב
צוזאמארבעט מיט דעם ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט פון מָאטָאר וויהיקלס, האט היינט געמאלדן א  

לכבוד באשטעלטע סטעיט לייסענס פלעיט.  -פארמעסט פאר ניו יארקער צו שטימען אויף א נייע ספעציעל
OPDV צייכענונגען אפשפיגלען די שטארקייט און פעסטקייט פון ׳סטן יארטאג, טוען די דריי  30׳ס

דער געווינענדער לייסענס פלעיט   איבערלעבער און די ניו יארק סטעיט׳ס איבערגעגעבנקייט זיי צו שטיצן.
סטזיניגקייט מאנאט׳, א  געוואלדטאט באוואו -לכבוד ׳שטוב 2022וועט אויסגעמאלדן ווערן אין אקטאבער  

באזירטע  -צייט געווידמעט אויף צו ברענגען באקאנטשאפט און אונטערצינדן געשפרעכן איבער דזשענדער
 געוואלדטאטן.  

  
פארברעכנס, און דאס איז בלי ספק כולל גייסטישע,  -״אין ניו יארק איז נישט דא קיין פלאץ פאר געוואלד 

״איבערלעבער זענען   האט גאווערנער האוקול געזאגט.דטאט,״ געוואל-פיזישע און עמאציאנעלע שטוב
׳ס יארטאג געדענקען מיר ווי ווייט  OPDVשטערקסטע צווישן אונז, און אזוי ווי מיר פרייען זיך לכבוד  די

- מיר זענען געקומען און די ארבעט וואס דארף נאך געטאן ווערן אויף אויסצוראטן די געמיינע געוואלד
- אויפהערן שתדל׳ען פאר קרבנות פון געוואלד פארברעכנס. מיין אדמיניסטראציע וועט קיינמאל נישט 

ן זייער שטיצע דורך שטימען פאר זייער מערסט באליבטע  פארברעכנס און איך מוטיג ניו יארקער צו ווייז 
   אפצייכענענדע ּפלעיט.״

  
 געבליבן געוואלדטאט-שטוב פארמיידן פאר אפיס  סטעיט  יארק ניו דער  איז  יאר,  30 לעצטע די איבער

- דזשענדער פון נושא  דער אויף געווידמעט אגענטור  שטאפל-קאבינעט  איינציגסטער  לאנד׳ס דער
 און צו אפרוף סטעיט׳ס יארק ניו פארבעסערן צו איז  מיסיע אגענטור׳ס די  פארברעכנס.-עוואלד ג באזירטע
  פון זיכערהייט די פארשטערקערן פון ציל  מיט׳ן פארברעכנס-געוואלד  סעקסועלע און שטוב  פון אפהאלט
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 קפובלי און  פראגראמען  ּפָאליסי, דורך באציאונגען  אינטימליכע זייערע אין יארקער ניו  אלע
   באוואוסטזיניגקייט.

    
״וואס   געוואלדטאט עקזעקיוטיוו דירעקטאר קעלי אווענס האט געזאגט,-אפיס פאר פארמיידן שטוב

פארברעכנס נייטיגן האט זיך היפש פארברייטערט  -איבערלעבער פון שטוב און סעקסועלע געוואלד
ענדערנדע געברויכן. אום - כסדר יאר, אבער סערוויסעס האבן נישט מיטגעהאלטן די 30איבער די לעצטע 

OPDV ׳סטע יארטאג, דירעקטירט גאווערנער האוקול פאר  30׳סOPDV   צו טראנספארמירן דער שטוב
פאקוסירט,  -פארברעכנס סערוויס ליפערונג סיסטעם צו זיין מער איבערלעבער-און סעקסועלע געוואלד 

-ייעם ״לייגן א סוף צו שטובאינפארמירט און קולטורעל אפרופנד. שטימען פאר דעם נ-טראומא
געוואלדטאט״ לייסענס פלעיט אויסצייכענונג איז דער שטייגער מיט וועלכע אלע ניו יארקער קענען ווייזן  

 פארברעכנס אין ניו יארק.״  -באזירטע געוואלד-זייער שטיצע און העלפן לייגן א סוף צו דזשענדער
  

״מיר  ק דזשעי. עף. שראודער האט געזאגט,דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס קאמיסיאנער מאר
שטאלצירן זיך צו קענען אנבאטן פאר ניו יארקער דער געלעגנהייט אויסצווועלן א נייע לייסענס פלעיט  

געוואלדפארברעכנס און וואס וועט אנבאטן  -וואס וועט פארשטערקערן אונזער מודעה אפצושטעלן שטוב
געוואלדטאט  -נקונפט גייט דירעקט אויף צו שטיצן שטובשטיצע צו איבערלעבער. א טייל פון די איי

 מאכונג פראגראמען.״ -באקאנט
  

 DMVאין אקטאבער, וועט דער אויסגעוועלטער לייסענס פלעיט קענען באשטעלט ווערן פון דעם  
׳ס OPDVלאקאציע. איינקונפט פון די ּפלעיטס וועלן שטיצן   DMVוועבזייטל אדער אייער ארטיגער 

פארברעכנס דורך פראגראמען און פובליק -באזירטע געוואלד-ארבעט אפצושטעלן דזשענדער אנגייענדע
 .  דאלייסענס פלעיט אויסצייכענונג  OPDVיעריגער -מאכן. שטימט פאר דער היי-באקאנט
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