
 
 גאווערנער קעטי האקול   8/12/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט גרויסע פארמערונג אין באנוץ מיט 'רויטע פאן' געזעץ דורך געזעץ  
אינפארסירונג אגענטורן איבערן סטעיט, האלטנדיג ניו יארקער באשיצט פון רעוואלווער פארברעכן 

  דורכגעפירט דורך מענטשן וועלכע זענען א סכנה פאר זיך און אנדערע 
  

רויטע פאן אפליקאציעס אריינגעגעבן אין לעצטע דריי חודשים פון גאנץ    באדייטנד העכערע צאל
2021  

  
פראצענטיגע וואוקס, סופאלק קאונטי שעריף'ס אפיס   93סטעיט פאליציי באריכטעט מער פון 

 פראצענטיגע וואוקס אין רויטע פאן אפליקאציעס    75באריכטעט מער פון 
  

  און פארשריט קומט נאכדעם וואס גאווערנער האקול האט דורכגעפירט אן עקזעקיוטיוו ארדער 
  ערנדיג דעם רויטע פאן געזעץ צו דורכגעפירט ווערן אריבערגעפירט א נייע געזעץ פאד 

  
 Everytown for Gunסטעיט וועט אפפערן נייע רויטע פאן געזעץ טרענירונג אין שותפות מיט 

Safety  
  

 
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א גרויסע פארמערונג אין די צאל אפליקאציעס וואס זענען  

 ,Extreme Risk Protection Orderאריינגעגעבן געווארן פאר עקסטרעמע געפאר שוץ ארדערס )
ERPO( אונטער ניו יארק'ס 'רויטע פאן' געזעץ )Red Flag Law )—  מיט די צאלERPO זענען  'ס וואס

. די העכערונג פאלגט נאך  2021אריינגעגעבן אין די לעצטע דריי חודשים באדייטנד העכער פון גאנץ 
דעם וואס גאווערנער האקול האט אונטערגענומען אנטשיידענע שריט נאכפאלגנדיג די מאסן שיסעריי אין 

ליציי צו פארברייטערן באפעלאו, ארויסגעבנדיג אן עקזעקיוטיוו ארדער וואס פאדערט פון די סטעיט פא 
זייער באנוץ מיט דעם רויטע פאן געזעץ און ארבעטנדיג מיט די לעגיסלאטור צו אריבערפירן א נייעם  

געזעץ וואס פארלאנגט אלע געזעץ אינפארסירונג אגענטורן אין ניו יארק צו פארמערן זייער באנוץ מיט  
אט געמאכט די אנאנס אין סופאלק קאונטי  ארדערס וועלכע קענען ראטעווען לעבנס. גאווערנער האקול ה

פראצענט אין באנוץ פון די רויטע   75וואו די קאונטי שעריף'ס אפיס באריכטעט א וואוקס פון העכער פון 
  פאן געזעץ דורכאויס די לעצטע דריי חודשים.

  
רנער האקול  האט גאווע"מיין הויפט פריאריטעט אלץ גאווערנער איז צו האלטן ניו יארקער פארזיכערט," 

"נאכפאלגנדיג די שוידערליכע שיסעריי אין מיין היימשטאט, באפעלאו, האבן מיר  געזאגט.
אונטערגענומען שנעלע און אנטשיידענע שריט צו אפרוימען אומלעגאלע רעוואלווערס פון אונזערע געסער  

זיך אליין אדער אנדערע. יעצט  און זיי אוועקנעמען פון מענטשן וועלכע וואלטן זיי געקענט נוצן צו וויי טוהן 
זעהען מיר אז אונזערע באמיאונגען ארבעטן, א דאנק די העלדישע באמיאונגען פון אונזערע שותפים אין  

געזעץ אינפארסירונג וועלכע שטעלן זיך אויף די פארנט ליניעס אין דעם קאמף צו באשיצן פובליק  
  לווער פארברעכן."זיכערהייט און ברענגען אן ענדע צו די צרה פון רעווא

  



, פיר טעג נאך די באפעלאו שיסעריי, האט גאווערנער האקול ארויסגעגעבן אן עקזעקיוטיוו 18אום מאי 
ווען עס איז דא א ווארשיינליכע אורזאך   ERPOארדער אנווייזנדיג די סטעיט פאליציי צו אּפלייען פאר אן 

איז א נייער געזעץ וואס איז   6ר אנדערע. אום יולי צו גלויבן אז איינער שטעלט א סכנה צו זיך אליין אדע 
אונטערגעשריבן געווארן דורך די גאווערנער אריינגעגאנגען אין קראפט, פארברייטערנדיג די עקזעקיוטיוו 

ארדער צו אלע אגענטורן און דיסטריקט אטוירניס. דער געזעץ האט אויך פארגרעסערט די ליסטע פון 
  געבן אן אפליקאציע פאר אזעלכע ארדערס.מענטשן וועלכע קענען אריינ

  
'ס זענען ארויסגעגעבן געווארן אין ניו יארק סטעיט  ERPOצייטווייליגע און עמטליכע  832א סך הכל פון 

ארויסגעגעבן פון אוגוסט  1,424( אין פארגלייך צו 2022אוגוסט   -אין די פארגאנגענע דריי חודשים )מאי 
   .2022ביז אפריל  2019

  
רויטע פאן אפליקאציעס זינט גאווערנער האקול האט   184די סטעיט פאליציי האט אריינגעגעבן 
פראצענט מער   93, א העכערונג פון איבער 2022, 18אום מאי  19אונטערגעשריבן עקזעקיוטיוו ארדער 

. סופאלק  2021ארדערס וועלכע זענען געבעטן געווארן דורך די סטעיט פאליציי דורכאויס גאנץ  95פון די 
'ס זינט דער רויטע פאן געזעץ איז אריינגעגאנגען אין ERPOקאונטי איז געווען א פירער מיטן נוצן 

האט די סופאלק קאונטי שעריף'ס אפיס  16. זינט די וואך פון מאי 2019קראפט אין אוגוסט פון 
 .  2021יך צו גאנץ פראצענט אין פארגלי 75שוץ ארדערס, א העכערונג פון איבער  114ארויסבאקומען 

  
"מיר בלייבן קאנצעטרירט צו  סטעיט פאליציי סוּפעראינטענדענט קעווין ּפ. ברּוען האט געזאגט, 

רעדוצירן רעוואלווער פארברעכן, און מיר זענען דאנקבאר פאר די גאווערנער'ס שטיצע מיטן צושטעלן די  
גרייך אין אונזער מיסיע. דער רויטע פאן נויטיגע מיטלען פאר אונזערע מיטגלידער צו קענען זיין ערפאל

געזעץ גיבט פאר געזעץ אינפארסירונג אגענטורן, פאמיליע מיטגלידער, סקול אדמיניסטראטארן,  
טיטשערס און גייסטישע געזונטהייט פראפעסיאנאלן די מעגליכקייט צו נעמען שריט צו פארמיידן 

וטיגט די פובליק צו זיין אויפמערקזאם איבער  געוואלדטאטן בעפאר זיי געשעהען. די סטעיט פאליציי מ
פארדעכטיגטע אקטיוויטעטן אין זייערע סקולס אדער קאמיוניטיס. דורכן באריכטן באטרעפנדע  

  אינפארמאציע, קענען מיר העלפן פארמיידן טראגעדיעס פון פארקומען."
  

דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ   NYSגאווערנער האקול אנאנסירט אויך אז אונטער א שותפות צווישן די 
)יעדע   Everytown for Gun Safety( און די Division of Criminal Justice Servicesסערוויסעס ) 

שטאט פאר רעוואלווער זיכערהייט( ארגאניזאציע, אפפערט די סטעיט אן אומזיסטע טרענירונג וועבינאר  
 Extreme Risk Protection Orders - Overviewפאר געזעץ אינפארסירונג אגענטורן מיט די טיטל "

for Law Enforcement  איבערבליק פאר געזעץ אינפארסירונג(.    -" )עקסטרעמע געפאר שוץ ארדערס
די טרענירונג וואס איז אנגעבאטן געווארן פאר אלע געזעץ אינפארסירונג אגענטורן אין ניו יארק וועט  

וועט דעקן וויאזוי צו אידענטיפיצירן עקסטרעמע געפאר   , און עס24אפגעהאלטן ווערן אום אוגוסט 
 . ERPOאויפפירונג און וויאזוי צו אריינגעבן, אויספירן און פארלענגערן אן 

  

"עס  דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס קאמישאנער רָאוסאנא רָאוסַאדָאו האט געזאגט, 
סימנים   —יר ווערן געוואויר איבער 'רויטע פענער' געשעהט צו אפט נאכפאלגנדיג מאסן שיסערייען אז מ

פון באזארגנדע אדער סכנות'דיגע אויפפירונג וואס איז אריבערגעגאנגען אומבאמערקט, אוועקגעמאכט  
געווארן אדער נישט גענומען געווארן ערנסט. איך אפלאדיר גאווערנער האקול'ס שריט צו פארשטערקערן  

עזעץ, און מיין אגענטור איז שטאלץ צו אריינגיין אין א שותפות מיט  די עקסטרעמע געפאר שות ארדער ג
Everytown   צו גיבן געזעץ אינפארסירונג אגענטורן די טרענירונג זיי צו העלפן צו אויסנוצן די ארדערס

  אלץ נאך א כלי צו האלטן זייערע קאמיוניטיס זיכער."
  

"א דאנק גאווערנער האקול'ס פירערשאפט  אגט, סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלָאון האט געז
בלייבט ניו יארק אויפן פארנט ווען עס קומט צו שכל'דיגע גאן קאנטראל געזעצן. דא אין סופאלק זענען  



מיר שטאלץ צו זיין א פירער מיטן אויסנוצן עקסטרעמע געפאר שוץ ארדערס זינט די סטעיט האט 
. מיר וועלן פארזעצן צו אונטערנעמען אנטשיידענע  2019אריבערגעפירט דעם רויטע פאן געזעץ אין 

שריט צו באשיצן אונזערע קאמיוניטיס, פארזיכערן אז אונזערע איינוואוינער זענען זיכער, און האלטן  
רעוואלווערס ארויס פון די הענט פון מענטשן וועלכע קענען שטעלן א סכנה פאר זיך אליין אדער צו  

  אנדערע." 

  

"סופאלק קאונטי איז געווען סופאלק קאונטי פאליציי קאמישאנער רַאדני ק. העריסאן האט געזאגט, 
די פירער אין די סטעיט מיטן אויסנוצן דעם רויטע פאן געזעץ צו האלטן רעוואלווערס ארויס פון די הענט  

אר זיך אליין אדער  פון מענטשן וועלכע זענען באשטימט געווארן דורך די געריכט צו שטעלן א געפאר פ
אנדערע, און די סופאלק קאונטי פאליציי דעּפארטמענט איז איבערגעגעבן צו פארזעצן מיט די ארבעט.  

איך אפלאדיר גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט אויף די נושא, צושטעלנדיג פאר לאקאלע  
און באזונדערס סקול קינדער און רעגירנוגען די נויטיגע מיטלען צו קענען האלטן אונזערע איינוואוינער,  

  קונדן ביי לאקאלע ביזנעסער, פארזיכערט."
 

"סופאלק קאונטי בלייבט ביים שפיץ מיט די האט געזאגט,  סופאלק שעריף עראל ד. טּולאן, דזשּוניאר
'ס אין די גאנצע סטעיט, מיט אונזערע דעּפיוטי שעריפס שטייענדיג אויף די פארנט ליניעס אין ERPOצאל 

באמיאונג צו אפשטעלן אונזערע באליבטע, פריינט און שכנים פון ווערן קרבנות. מיר שטייען גרייט צו  
ס מוסטער  פארזעצן צו ארבעטן מיט געזעץ אינפארסירונג אגענטורן צו נאך מער פארבעסערן סופאלק'

איך באדאנק גאווערנער   וואס ציהלט צו פארמיידן טראגעדיעס און האלטן אונזערע קאמיוניטיס זיכער.
האקול פארן אנערקענען די שווערע און וויכטיגע ארבעט וואס די מענער און פרויען פון געזעץ 

  אינפארסירונג אגענטורן אריבער די סטעיט טוהען יעדן איינציגן טאג."

  

Everytown for Gun Safety   סיניאר דירעקטארין פון סטעיט רעגירונג אנגעלעגנהייטן, מָאונישע
"רויטע פאן געזעצן זענען א יסודות'דיגע רעוואלווער זיכערהייט ּפאליסי וואס  הענלי, האט געזאגט, 

באליבטע  האלט רעוואלווערס ארויס פון די הענט פון מענטשן וועלכע געפונען זיך אין א קריזיס, האלט 
און פאמיליע זיכער און באשיצט קאמיוניטיס ארום ניו יארק סטעיט. מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער  

האקול פאר איר אנגייענדע צוזאמענארבעט, און מיר קוקן ארויס צו פארזעצן צו שטיצן די סטעיט'ס 
 רקזאמערהייט." אנגייענדע באמיאונגען צו פארזיכערן אז די געזעצן ווערן דורכגעפירט ווי

  
###  
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