
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/6/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האוקול אנאנסירט אפליקאציעס אפן פאר פארהערן אויף נאכצוגיין קאריערעס אין  
 געזעץ אינפארסירונג  

  
  SUNY, סטעיט פארקס, DECגראד געזעץ אינפארסירונג פאסטנס ביי -אנהייב  400אומגעפער 

 ערווארטעט איבער׳ן קומענדיגן יאר  
  

   3צו נעמען דעם פארהער ביז אוגוסט  ָאנליין אפליקאנטן קענען זיך ווענדן  
  

אלטן פובליק זיכערהייט,  מעלדונג קומט נאך פארשפרעכונג דורך דער גאווערנער אנצוה 
 פארבעסערן פארשידנמיניגקייט אין אלע ראנקען פון געזעץ אינפארסירונג  

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז די אפליקאציע פעריאדע איז איצט אפן פאר ניו יארק  
גראד געזעץ אינפארסירונג ציווילע סערוויס פארהער. דער פארהער, וועלכע עס ווערט  -סטעיט׳ס אנהייב

פיס פון סטעיט געניצט אנצופילן די ראלעס אין ׳דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג׳, ׳א
פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג׳, און דער ׳סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק׳, וועט  

  EST 11:59ביז  ָאנלייןגעהאלטן ווערן אין הערבסט. קוואליפיצירטע קאנדידאטן קענען זיך איינגעבן 
 , צו נעמען דעם פארהער.  2022, 3 אום מיטוואך, אוגוסט

  
״היינט געבן מיר ניו יארקער דער געלעגנהייט זיך אנצושליסן מיט׳ן קומענדן דור פון ציווילע באאמטע און 

״דער   האט גאווערנער האוקול געזאגט.האבן א פאזיטיווע השפעה אויף זייערע קאמיוניטיס,״ 
סטנס צו באשיצן אונזער סטעיט׳ס פארקס,  וויכטיגע פא-פארהער וועט העלפן אנפילן קריטיש

אוניווערסיטעטן, און אנדערע אינסטיטוציעס, און, איבער אלעם, האלטן ניו יארקער אפגעהיטן. אלס טייל 
פון מיין אדמיניסטראציע׳ס אנגייענדע אנטשלאסנקייט אנצוהאלטן פובליק זיכערהייט און מאכן מער 

יר ניו יארקער פון יעדן הינטערגרונד צו נעמען אין באטראכט  פארשידנארטיג אונזערע ראנקען, מוטיגן מ
 א באדייטנספולע און באלוינענדע קאריערע אין פובליק סערוויס און זיך איינגעבן.״ 

  
גראד געזעץ  -מענטשן וועלכע זענען פאראינטערעסירט גענומען צו ווערן אין באטראכט פאר אנהייב

רעגירונג מוזן קודם נאכקומען די מינימאלע קוואליפיקאציעס  אינפארסירונג פאסטנס אינערהאלב סטעיט
פאר׳ן טיטל אדער טיטלען וואס אינטערעסירט זיי און זיך צו רעגיסטרירן פאר׳ן ציווילע סערוויס פארהער  

דער פארהער, א ׳מּולטיּפעל טשויס׳   . דא 3דורך איינגעבן אלע געפאדערטע אינפארמאציע ביז אוגוסט 
טעסט, וועט אנגעבאטן ווערן דורכאויס דעם הערבסט. אלע קאנדידאטן וועלכע זענען קוואליפיצירט צו 

סירונג פארהער, וועלן באקומען אין איינטריט אינפאר-גראד געזעץ-נעמען דעם ניו יארק סטעיט אנהייב
מעלדונג דורכ׳ן פאסט אומגעפער צוויי וואכן בעפאר דעם דאטום פון דעם געשריבענעם פארהער. דער  

איינטריט נאטיץ וועט געבן דעם קאנדידאט די איינצלהייטן איבער ווען און וואו זיי זענען באשטימט צו  
יגע אינפארמאציע. קאנדידאטן וועלן אויך באקומען א דערמאנונג  ערשיינען, ווי אויך אנדערע נוגע׳ד
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 19-קָאווידאימעיל בעפאר דעם פארהער, וועלכס וועט ארייננעמען אינפארמאציע אויף די לעצטע 
 פאר פערזענליכע סטעיט ציווילע סערוויס פארהערונגען.  פאדערונגען  

  
גראד געזעץ אינפארסירונג פארהער ווערט געניצט אנצופילן די פאלגענדע טיטלען -דער אנהייב

 אינערהאלב יעדער אגענטור:  
• DEC -  1און וואלד רעינדזשער  1ענווייראנמענטאלע אפהיט פאליציי אפיציר לערנער   

 פארק פאליציי אפיציר לערנער   - פארקס  •

• SUNY -  1 אוניווערסיטעט פאליציי אפיציר   

  
DCS  גראד געזעץ אינפארסירונג פאסטנס איבער׳ן סטעיט וועלן -איינטריט 400שאצט אז אומגעפער

 ערפילט ווערן איבער דעם קומענדיגן יאר.  
  

דער פארהער וועט אויך געניצט ווערן פאר ארטיגע פארהערן אויף אנצופילן פאסטנס אין מוניציפאלע  
ס. קאנדידאטן פאראינטערעסירט אין נעמען די ארטיגע  פאליציי דעפארטמענטס און שעריף אפיסע

פארהערן פאר מוניציפאלע פאליציי דעפארטמענטס און שעריף אפיסעס, זאלן זיך ווענדן דירעקט דורך  
גראד געזעץ אינפארסירונג  -דער ארטיגער ציווילע סערוויס אגענטור. א ליסטע פון די ארטיגע אנהייב

 . דא ן מען געפונען פארהערן וועלכע זענען פאראן קע
  

״דער דעפארטמענט   געזאגט,דעפארטמענט פון ציווילע סערוויס קאמיסיאנער טימאטי האוגס האט 
גראד געזעץ אינפארסירונג פארהער, וועלכס איז  -פון ציווילע סערוויס פריידט זיך אנצובאטן דער אנהייב

אן אויסגעצייכנטער געלעגנהייט פאר סיי ווער עס איז פאראינטערעסירט אנצוהייבן זייער פאליציי 
רבעטסקראפט. דער פארהער איז דער  קאריערע אויף אריינצוקומען אין דעם ניו יארק סטעיט א

אריינגאנגס פונקט צו א דערהייטערנדע קאריערע מהלך, צי אויף צו באוואכן ניו יארק סטעיט׳ס הערליכע  
פארקס, צי שיפלעריי לענגאויס ניו יארק׳ס וואסערן, צי אויף צו באשיצן אונזערע קאלעדזש קאמפוסן. 

ונזערע צוזאמארבעטער אגענטורן אויף צו רעקרוטירן דער דעפארטמענט פריידט זיך צו ארבעטן מיט א
פון דער לענג און דער ברייט פאר אונזער צוקונפטיגן פאליציי קראפט און צוציען פארשידנארטיגע און  
טאלאנטפולע קאנדידאטן. ארבעטן פאר ניו יארק סטעיט טוט אנבאטן נישט בלויז דער שאנס צו דינען  

יק, נאר עס גיבט אויך די מעגליכקייט צו ארבעטן מיט און באשיצן דער ברייטערער פובל
איבערגעגעבענע פובליק באאמטע, אין צוגאב צו די גאר גוטע געזונטהייט בענעפיטן און פארגוטיגונגס  

פעקלעך. איך מוטיג אלע פאראינטערעסירטע זיך צו ווענדן פאר דעם אויפקומענדן פארהער נאך  
 היינט.״ 

  
״גאווערנער   דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט,ניו יארק סטעיט לעיבאר  

האוקול איז אויף א מיסיע צו העלפן ניו יארקער געפונען באליבטע קאריערע, אריינגערעכנט אזעלכע  
. ציווילע סערוויס פארהערן SUNY, סטעיט פארקס, און DECגעזעץ אינפארסירונג געלעגנהייטן ביים 

צו אויסגעצייכנטע קאריערע געלעגנהייטן. איך מוטיג ניו יארקער צו נעמען אין  קענען עפענען טירן
באטראכט די אדער סיי וועלכע פון די טויזנטער קאריערעס אין דעם ניו יארק סטעיט ציווילע סערוויס 

 סיסטעם.״  
  

  DEC״ דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמישענער באסיל סעגאוס האט געזאגט,
ארבעט אויף צו מאכן וואקסן די ראנקען פון ניו יארק׳ס ענווייראנמענטאלע אפהיט פאליציי באאמטע און 

באמיאונגען צו קאמיוניטיס איבער׳ן סטעיט און האלטונג  -וואלד רעינדזשער דורך שטערקערע ארויסזוך
וטע געלעגנהייט פאר  אקאדעמיעס, אריינגערעכנט צוויי וועלכע זענען אונטערוועגנס. דאס איז א גאר ג

ליניעס אויף צו באשיצן ניו  - מענטשן פון יעדן הינטערגרונד אנצוהייבן זייער רייזע צו דינען אויף די פארנט 
איז אנטשלאסן צו מערן פארשידנמיניגקייט,   DECיארק׳ס ענוויירָאנמענט און פובליק זיכערהייט. 
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ען פראצעס אויף צו פארזיכערן אז אונזערע  יושר'דיגקייט, און ארייננעמיגקייט אין אונזער אויפנעמ
 רעינדזשער און פאליציי באאמטע פארטרעטן ניו יארקער.״  

  
״ניו יארק סטעיט פאליציי באאמטע   סטעיט פארקס קאמיסיאנער עריק קולעסייד האט געזאגט, 

ען  באשיצן אונזער סטעיט׳ס נאטורליכע און היסטארישע אוצרות און העלפן זיכער מאכן אז מיליאנ
מענטשן קענען פארוויילן מיט זיכערהייט און מיט פארגעניגן בשעת׳ן באזוכן ניו יארק סטעיט פארקס.  
איך מוטיג יעדער וואס איז פאראינטערעסירט אין אן אייגנארטיגן און באלוינענדן געזעץ אינפארסירונג  

 באאמטער.״   קאריערע צו נעמען די צייט זיך איינצוגעבן צו ווערן א סטעיט פארק פאליציי
  

SUNY ,״געזעץ אינפארסירונג   צווישנצייטיגע קאנצעלאר דעבארע עף. סטענלי האט געזאגט
איינהייטן דארפן אפשפיגלען די פארשידנמיניגקייט פון די קאמיוניטיס וועמען זיי סערווירן, און מיר, ביי 

SUNYנויטיגע פאסטנס. - , מוטיגן מענטשן פון יעדן הינטערגרונד זיך איינצוגעבן פאר די העכסטSUNY 
אונזער געשיכטע צו דינען אלס אונזער פאליציי  שטאלצירט זיך צו האבן באשטימט די ערשטע פרוי אין 

קאמיסיאנערין, א היסטארישער טריט צו ווייטער דיווערסיפיצירן דעם געביט און הייבן שטימעס אן א  
שיעור. מיר מוטיגן אלע פאראינטערעסירטע מענטשן אויף צו נעמען דער ציווילע סערוויס פארהער און  

מענדן דור געזעץ אינפארסירונג באאמטע וועלכע וועלן באשיצן און  מיר קוקן ארויס אויפצונעמען דעם קו
 דינען אונזערע סטודענטן און קאמיוניטיס איבער׳ן סטעיט.״ 

  
און פארקס צוזאג איינצוהאלטן דעם נאציאנאלן   DEC אויסגעמאלדןאין מאי האט גאווערנער האוקול 

צוזאג׳ אויף צו העכערן דיווערסיטעט דורך צולייגן מער פרויען צו די ראנקען פון אירע פאליציי  30x30׳
דורך די ניו יארק סטעיט פאליציי אויף צו הייבן די צאל    פריערדיגער צוזאגבאאמטע. דאס קומט נאך א 

 30׳ איניציאטיוו איז צו גרייכן 30x30פרויען סטעיט טרופערס. דער ענדגילטיגער ציל פון דעם ׳
יי אגענטורן  , און צו פארזיכערן אז פאליצ2030פראצענט פרויען אין פאליציי רעקרוטירונג קלאסן ביז 

טוען ווירקליך פארטרעטן די יוריסדיקציע וועלכע די אגענטור סערווירט. פרויען, וועטעראנען, און ניו  
יארקער פון היסטאריש אונטערפארטרעטענע קאמיוניטיס ווערן שטארק געמוטיגט זיך איינצוגעבן פאר  

   דעם פארהער, וועלכס קען פירן צו גרויסע פובליק סערוויס קאריערעס.
  

גראד געזעץ אינפארסירונג פארהער, האט ניו יארק סטעיט  -אלס טייל פון שטעלן אין גאנג דעם אנהייב
סטעיט׳יגע סָאושעל מידיע קאמפיין, וועלכס וועט ארייננעמען ווידעאוס,  -אוועקגעשטעלט א גאנץ

, צו העלפן צוציען קאנדידאטן זיך  DCSאינטערנעט אינהאלט, און א נייע אינפארמירנדע וועבינאר פון 
 איינצוגעבן פאר דעם פארהער.  

  
וועגווייזער פאר אפליקאנטן זיך צו  -קאמפיין אינהאלט און נאך אינפארמאציע, אריינגערעכנט א פארהער

 . www.cs.ny.gov/policeגרייטן פאר׳ן פארהער קען מען געפונען אויף 
  

זיך צו לערנען מער איבער ארבעטן פאר׳ן סטעיט ניו יארק און וויאזוי צו נעמען די קומענדע שריטן אין 
דעפארטמענט פון ציווילע נאכגיין א באלוינענדע קאריערע אין פובליק סערוויס, ביטע באזוכט דעם 

 . אין- לינקדאון   ,טוויטער, פעיסבוק אויףאון פאלגט נאך דעם דעפארטמענט  סערוויס וועבזייטל
  
  

 ### 
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