
 
 גאווערנער קעטי האקול   8/19/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר צו פינאנצירן שטיצן די אוועקשטעלונג פון סכנה   10גאווערנער האקול אנאנסירט 
  אפשאצונג און באהאנדלונג מאנשאפטן אין קאונטיס איבער ניו יארק סטעיט

  
נאכפאלגנדיג די באפעלאו אטאקע,   18וו ארדער עקזעקיוטיגאווערנער האקול האט ארויסגעגעבן  

פארלאנגעגנדיג פון יעדע קאונטי און סיטי אין ניו יארק צו אהערשטעלן פלענער וויאזוי צו  
   קאנפראנטירן נאציאנאלע טעראריזם

  
קאונטיס און ניו יארק סיטי צו שטיצן די   57גרענט געלטער יעצט דא צו באקומען פאר אלע 

ן סכנה אפשאצונג און באהאנדלונג מאנשאפטן, א הויפט באשטאנדטייל אינעם  אויפשטעלונג פו
  נאכקומען פאדערונגען פון נאציאנאלע טעראריזם פארמיידונג פלענער

  
קאונטיס וועלכע באקומען די פינאנצירונג מוזן אריינגעבן זייערע פלענער צו די סטיעט דיוויזיע פון  

נסי סערוויסעס, ווי פארלאנגט אונטער עקזעקיוטיוו ארדער, ביז  היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשע
  2022, 31דעצעמבער  
  
  

  57מיליאן דאלאר זענען דא צו באקומען פאר אלע  10גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז 
 Threatקאונטיס און פאר ניו יארק סיטי צו שטיצן דאס אוועקשטעלן סכנה אפשאצונג און באהאנדלונג )

Assessment and Management, TAM  מאנשאפטן, א הויפט באשטאנדטייל פון לאקאלע )
. די עקזעקיוטיוו 18עקזעקיוטיוו ארדער נאציאנאלע טעראריזם פארמיידונג פלענער, פארלאנגט אונטער 

ארדער איז ארויסגעגעבן געווארן דורך גאווערנער האקול באלד נאכפאלגנדיג די באפעלאו אטאקע אין  
באזארגנדע אויפשטייג פון נאציאנאלע טעראר און ווילדע  מאי, און עס איז געווידמעט צו באקעמפן די 

עקסטרעמיזם וואס ווערט אפט אינספירירט דורך, פלאנירט אויף און געשריבן איבער אויף סָאושעל מידיע  
, מוזן די פלענער זיך רעכענען  18אונטער עקזעקיוטיוו ארדער  פלאטפארמעס און אינטערנעט פארומען.

ירונג, גייסטישע געזונטהייט פראפעסיאנאלן, סקול בעאמטע, סָאושעל סערוויס  מיט וואס געזעץ אינפארס
   אגענטורן און אנדערע פארטייען וועלכע זענען פארמישט אין זייערע דזשוריסדיקשענס האבן צו זאגן. 

  
"נאכפאלגנדיג די שוידערליכע ווייסע ראסיסטישע אטאקע אין מיין היימשטאט באפעלאו האבן מיר 

האט גאווערנער האקול  גט צו קאנפראנטירן און אויסראטן די מכה פון נאציאנאלע טעראר", צוגעזא
- "מיין סאמע העכסטע פריאריטעט אלץ גאווערנער איז צו האלטן ניו יארקער זיכער, און די גאר  געזאגט.

נויטיגע געלטער וועלן זיין קריטיש צו שטיצן אונזערע לאקאלע פובליק זיכערהייט שותפים צו 
קאנפראנטירן נאציאנאלע טעראר אין זייערע אייגענע קאמיוניטיס. דורכן ארבעטן צוזאמען קענען מיר  

זיכער מאכן אז ניו יארק איז גרייט פאר יעדע סכנה וואס דראהעט אויף אונזער געמיינזאמע זיכערהייט  
טאטן איבער די  און פארמיידן צוקונפטיגע אקטן פון נאציאנאלע טעראר און עקסטרעמיסטישע געוואלד

   סטעיט."
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sxdS9qkQL%2BfJoAji6Q2pSUXs%2BzRAh4drGx%2F9gy9Lb4g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sxdS9qkQL%2BfJoAji6Q2pSUXs%2BzRAh4drGx%2F9gy9Lb4g%3D&reserved=0


מאנשאפטן און באקומען פינאנצירונג דערפאר איז געגעבן  TAMאנווייזונגען איבער וויאזוי צו אויפשטעלן 
לעצטע וואך, אפגעהאלטן    טאגיגע צוזאמקום-צווייקאונטיס און פאר ניו יארק סיטי ביי א   36געווארן פאר  

 Division of Homelandדורך די דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )
Security and Emergency Services, DHSES( ביי די סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער )State 

Preparedness Training Center.די  ( אין ָאריסענקיDHSES גט לאקאלע רעגירונגען צו  מוטי
מאנשאפטן אלץ א מיטל צו פארקלענערן די סכנה פון געציהלטע געוואלדטאטן.   TAMאויפשטעלן 

אוועקשטעלן די מאנשאפטן וועט אויך ביישטייערן צו נאכקומען די פאדערונגען צו אנטוויקלען נאציאנאלע  
י זענען בארעכטיגט צו באקומען ביז  טעראריזם פארמיידונג פלענער. יעדע קאונטי און ניו יארק סיט

צו שטיצן די באמיאונגען און ווערן געפאדערט אריינצוגעבן זייערע פלענער צו די   $172,413אזויפיל ווי 
   סטעיט ביז סוף יאר.

   
דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמישאנער דזשעקי ברעי האט  

שטאלץ צו שטיצן אונזערע פובליק זיכערהייט שותפים אין זייער קאמף קעגן  "מיר זענען געזאגט, 
נאציאנאלע טעראר און געציהלטע געוואלדטאטן דא אין ניו יארק סטעיט. א דאנק גאווערנער האקול,  

ארבעטן אונזערע שטאב מיטגלידער דירעקט מיט די אנדערע פארמישטע פארטייען צו אהערשטעלן די  
גיבן אנווייזונגען וויאזוי צו נאכקומען בעפארשטייענדע שוועריגקייטן און האלטן ניו פינאנצירונג און 
   יארקער זיכער."

  
( עקזעקיוטיוו New York State Association of Countiesניו יארק סטעיט קאונטיס פארבאנד ) 

"גאווערנער האקול פארשטייט אז כדי צו קענען איינפירן דירעקטאר סטיווען אקווַאריָאו האט געזאגט, 
סטעיט ּפאליסיס אויף א לאקאלן פארנעם דארפן קאונטיס פינאנצירונג דאס צו קענען טוהן. די  

פינאנצירונג איז גאר וויכטיג צו שטיצן דאס אוועקשטעלן סכנה אפשאצונג און באהאנדלונג מאנשאפטן.  
איר פירערשאפט און זענען דאנקבאר פאר די שותפות מיט די סטעיט  מיר אפלאדירן די גאווערנער פאר  

   אזוי ווי קאונטיס ארבעטן צו אנטוויקלען זייערע לאקאלע נאציאנאלע טעראריזם פארמיידונג פלענער." 
  

די לעצטיגע אויפשטייג פון נאציאנאלע טעראר אטאקעס איז איינס פון די מערסט דרינגנדע סכנות צו די  
לאנדישע  -כערהייט אין די גאנצע פאראייניגטע שטאטן. אין דעם לעצטן צענדליג יאר, זענען אין פובליק זי

טעראר   73זענען געווען  2021פאכיג איבער׳ן לאנד. אין -טעראר אטאקעס און אינטריגעס געשטיגן דריי
אסיסטישע ווייסע ר 38אטאקעס און אנטדעקטע פלענער אין די פאראייניגטע שטאטן, אריינרעכענענדיג  

   און ענליכע טעראר אטאקעס און פלענער.
  

   איבער די אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס 
  

די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס שטעלט צו 
ן פון, זיך גרייטן פאר, רעאגירן צו, זיך ערהוילן פון  פירערשאפט, אנפירונג און שטיצע צו פארמיידן, באשיצ

און פארמינערן קאטאסטראפעס און אנדערע נויטפעלער. פאר מער אינפארמאציע קענט איר אונז טרעפן 
   .וועבזייטל, אדער באזוכן אונזער Instagram אדער Twitter, אונז פַאלָאוען אויף Facebookאויף 

  
###  
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