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גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו שטיצן נייע עלטערן דורך פארלאנגען זייגן  
      אקאמאדירונגען אין עירפארטס

    
פארלאנגט פון עירפארטס צוצושטעלן אן ארט צו זייגן  ( S.3866/A.7813לעגיסלאציע )

    אפגעזונדערט פון דער עפנטליכקייט
  
    

צו שטיצן נייע  ( S.3866/A.7813לעגיסלאציע )ול האט היינט אונטערגעשריבן גאווערנער קעטי האוק
עלטערן וועלכע רייזן אינערערהאלב ניו יארק דורך פארלאנגען פון געוויסע עירפארטס צוצושטעלן אן  

ארט פאר זייגנדע מענטשן אפגעזונדערט פון דער עפנטליכקייט. דער ביל ענדערט דעם איצטיגן פובליק 
יכע עירפארטס וועלכע שטעלן צו זייגן פריינטל-געזונטהייט געזעץ זיכער צו מאכן אז עס געפונען זיך זייגן

     אקאמאדירונגען הינטער דעם עירפארט זיכערהייט אונטערזוכונג ארט.
    

  ״איינע פון די גרעסטע פלאגענישן פאר נייע עלטערן איז געפונען אן ארט צו שפייזן זייערע קינדער,״
״דאס איז א קאמף מיט וועלכע פילע האבן שוין געדארפט זיך  האט גאווערנער האוקול געזאגט.

אפגעבן שוין יארן, און נאר לעצטנס האבן זיי ענדליך באוויזן זיך צו שאפן די רעכטן און אקאמאדירונגען  
וואס קומט זיך זיי. דורך דאס אונטערשרייבן אלס געזעץ, זעצן מיר פאר ווייטער צו מאכן ניו יארק א  

    ף צו זיכערערהייט און אפגעהיטענערהייט האדעווען יונגע קינדער.״בעסערן ארט אוי
    

צופיל פובליק ערטער פעלט די פאסיגע אקאמאדירונגען פאר מענטשן וועלכע זייגן זייערע קינדער. דער  
געזעץ בויט אויף גרויסע שריטן גענומען אין ניו יארק סטעיט צו שטיצן נייע עלטערן, אריינגערעכנט דאס  

צימערן אין ארבעטספלעצער און פובליק איינריכטונגען, וועלכע ערמעגליכן פאר  -שטימען זייגונגבא
    מילך.-עלטערן צו זייגן זייערע קינדער און פאמפ׳ען מוטער

    
״דער ביל איז געשאפן געווארן, אזוי ווי מיט   סטעיט סענאטאר טימאטי עם. קענעדי האט געזאגט,

ך מיט א ראטגעבערין מיינע, וועלכע האט איינגעזען די חסרון אין סערוויסעס פילע בילס, נאך א געשפרע
פאר ניו יארקער מוטערן. אלס אן ארבעטנדיגע מוטער וועלכע האט אפטמאל געדארפט רייזן פאר איר  

דזשָאב, האט רעיטשעל דזשעקסאן געפונען ווייניג אויב אפילו עפעס אקאמאדירונגען פאר זייגנדע  
אבן געשריבן די לעגיסלאציע דורך צוזאמענארבעט כדי דאס צו ענדערן. דער דאזיגער  מאמעס. מיר ה

ביל איז אפירגעברענגט געווארן מיט די הילף פון פילע צוזאמארבעטער, אריינגערעכנט ׳דזשאן אר.  
ין אוישיי קינדער שפיטאל׳ אין באפעלאו און די פילע מוטערן לענגאויס ניו יארק וועלכע האבן געגלייבט א

די השפעה עס וועט האבן אויף פאמיליעס איבער׳ן סטעיט. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר׳ן  
אונטערשרייבן דעם ביל אלס געזעץ, צו פארזיכערן אז מאמעס האבן די ברירות בשעת׳ן זיין אויפ׳ן וועג 

  נטע קינד.״און אז זיי דארפן זיך נישט קלויבן צווישן זייערע קאריערעס און האדעווען א געזו —
    

״דורך צושטעלן א באשטימטע ארט,   מיטגליד מישאעל סי. סאלעדזשעס האט געזאגט, -אסעמבלי 
נישט קיין בית הכסא, אין עירפארטס פאר מענטשן צו זייגן, פאמפ׳ען אדער שפייזן זייערע פיצעלעך,  



נייטיג פאר א קינד׳ס   שטעלן מיר אוועק געזונטע פראקטיצירונגען פאר עלטערן. פאסיגע ערנערונג איז 
אנטוויקלונג, איבערהויפט דורכאויס א פיצל קינד׳ס ערשטע יאר. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר׳ן  

דאס איז א גרויסע טריט פאראויס פאר ניו יארקער וועלכע רייזן און ארבעטן ביי  שטיצן די לעגיסלאציע. 
ן די נייטיגע אקאמאדירונגען אפילו בשעת׳ן  עירפארטס, און עס וועט פארזיכערן אז פאמיליעס באקומע

     רייזן איבער דער וועלט.״
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