
 
 גאווערנער קעטי האקול  8/26/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן: 

 
 

גאווערנער האקול פארלאנגט א נייע באריכט אויף פרויען אין די ארבעטספלאץ לכבוד פרויען'ס 
 גלייכקייט טאג 

  
אויף פרויען אין די   19-ווייזט אן לעיבאר דעּפארטמענט צו אונטערזוכן די ווירקונגען פון קאוויד
 ארבעטסקראפט און זוכן יושר'דיגע לייזונגען 

  
גיבט ארויס פראקלאמאציע און באפעהלט אז סטעיט סטרוקטורן זאלן באלאכטן ווערן אין  

  אנערקענונג פון פרויען'ס גלייכקייט טאג
  
  

 Newגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט )
York State Department of Labor, NYSDOL  וועט ארויסגעבן א באריכט אנאליזירנדיג די ווירקונג )

ע אויף די  פאנדעמיע אויף פרויען אין די ארבעטספלאץ מיט א באזונדערע קאנצעטראצי 19-פון די קאוויד
חילוק צווישן געהאלטן פון די דזשענדערס וואס איז א פראבלעם פון מערערע שיכטן. די באריכט וועט  

, ביי וועלכע  דזשענדער געהאלט אונטערשייד באריכט 2018ארויפבויען אויף די געפינסן פון די  
טשעירס און האט -קאמישאנער ראבערטא ריערדאן זענען געווען קָאו NYSDOLגאווערנער האקול און 
פון ּפאליסי און פראגראמאטישע רעקאמענדאציעס צו אוועקנעמען די אונטערשייד   אריינגערעכנט א צאל

 אין געהאלט. 
  

 Women's Equalityגאווערנער האקול האט אנאנסירט די נייע באריכט אויף פרויען'ס גלייכקייט טאג ) 
Dayטן  אריבערפירונג פון דעם ניינצנ 1920אנערקענטע האלידעי צו פייערן די -(, א פעדעראל

אמענדמענט וואס האט געגעבן פאר פרויען די רעכט צו שטימען אין וואלן. די גאווערנער האט אויך  
אלץ פרויען'ס גלייכקייט טאג אין ניו יארק   26דעקלערנדיג אוגוסט  אונטערגעשריבן א פראקלאמאציע

סטעיט, און זי האט באפוילן אז סטעיט סטרוקטורן זאלן באלאכטן ווערן אין פוירפל און גאלד אין  
 אנערקענונג. 

  
"אלץ ניו יארק סטעיט'ס ערשטע פרוי גאווערנער, האף איך צו שיקן א מעסעדזש צו פרויען און מיידלעך  

האט גאווערנער האקול געזאגט.  אין די גאנצע וועלט אז זיי קענען זיין וואס אימער זיי ווילן נאר זיין", 
אפן דורכאויס די פאנדעמיע, נעמען  "מיטן אנווייזן אויף די שוועריגקייטן מיט וועלכע פרויען האבן זיך געטר

מיר א וויכטיגע טריט פאראויס צו פארזיכערן גלייכקייט אין די ארבעטסקראפט און אין אלגעמיין. היינט  
מאכן מיר זיכער אז די צוקונפט וואס מיר לאזן איבער פאר אונזערע טעכטער און אייניקלעך איז נאך מער  

 פט וואס מיר האבן געירש'נט." לעכטיג און מער יושר'דיג פון די צוקונ 
  

"עס איז ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט קאמישאנער ראבערטא ריערדאן האט געזאגט, 
נישט קיין סוד אז פון אן ארבעטסקראפט קוק ווינקל האט די פאנדעמיע געהאט א שעדליכע ווירקונג אויף  

בן שוין עררייכט אין די פארגאנגענע צען יאר.  פרויען, צוריקדרייענדיג באדייטנדע פארשריט וואס מיר הא
איך בין שטאלץ צו פארזעצן צו ארבעטן מיט גאווערנער האקול צו איבערקומען די לאנגיאריגע 
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עקאנאמישע אנגעלעגנהייט צו זיכער מאכן אז ניו יארק איז א סטעיט פון ארבעטספלאץ און באצאלונג 
 יושר." 

  
רעפנטליכטע ציפערן צו אפשאצן די הויפט געביטן וואס האבן א וועט נוצן די לעצטע פא NYSDOLדי 

ווירקונג אויף פרויען אין די ארבעטסקראפט, אריינרעכענענדיג די געהאלט אונטערשייד, ניו יארק'ס 
וועט אויך אפהאלטן א סעריע פון   DOLטשיילד קעיר אינפראסטראקטור און אנדערע פראבלעמען. די 

ן עדות'שאפטן פון עקספערטן און קאמענטארן פון די פובליק פאר די באריכט.  פובליק געהערן צו אויסהער
די באריכט וועט מיטטיילן די געפינסן פארשטעלנדיג רעקאמענדאציעס וואס זענען אויסגעשטעלט צו  

באפולמעכטיגן פרויען בשעת'ן אויך פאראויס רוקן ניו יארק סטעיט'ס פארשידנארטיגע און  
ע. דאס איז די לעצטע אין א סעריע פון באמיאונגען צו אנערקענען און  שטאנדהאפטיגע עקאנאמי 

 עלימינירן די חילוק צווישן די געהאלטן לויט די דזשענדער אין ניו יארק סטעיט.  
  

אלץ די ערשטע פרוי גאווערנער פון ניו יארק סטעיט איז גאווערנער האקול געווען און זעצט פאר צו זיין אן  
 סטע פאר פרויען'ס גלייכקייט. זינט זי איז אריין אין אפיס, האט די גאווערנער:  אייפערדיגע שתדלנ'

  
צו באשיצן פרויען רעכטן ביים האבן קינדער און האט  פיאנירנדע געזעצןאריבערגעפירט   •

צו באשיצן און    מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג 35אנאנסירט אן אנהויבנדע סכום פון 
 שטיצן אבארשען ּפרָאוויידערס אין ניו יארק.  

 י סטעיט. אין טשיילד קעיר אין היסטאריע פון ד גרעסטע אינוועסטירונגאנאנסירט די  •
צו באפולמעכטיגן איבערלעבער פון אונטערגעשריבן וויכטיגע היסטארישע געזעצן  •

 .  טשעפערייעןאון  סעקסועלע געוואלדטאטן

  
ניו יארק סטעיט האט אונטערגענומען אסאך שריט צו פאראויס רוקן גלייכקייט אין באצאלונג אין לעצטיגע  

וואס פארבאט אלע   געהאלט היסטאריע פארבאטיארן, אריינרעכענענדיג דאס דורכפירן א 
צו פרעגן צוקונפטיגע אדער יעצטיגע ארבייטער איבער   – סיי פובליק און סיי פריוואט  –ארבעסטגעבער 

האט אויך   NYSDOLוויפיל זיי זענען באצאלט אדער פארגוטיגט געווארן אין די פארגאנגענהייט. די 
אנווייזונגען וויאזוי צו  אומזיסטע רעסארסן צו העלפן אלע וועלכע זוכן דזשאבס, אריינרעכענענדיג 

 וח צו פארדינען.  צו העלפן ניו יארקער ארויסנעמען די מערסטע פון זייער כ פארהאנדלען איבער געהאלט
  

 די פאלגנדע סטעיט סטרוקטורן וועלן באלאכטן ווערן אין אנערקענונג פון פרויען'ס גלייכקייט טאג:  

 וואן ווארלד טרעיד צענטער  •

 גאווערנאר מאריאו מ. קאומאו בריק   •
 קַאסיָאסקָאו בריק  •
 געביידע   SUNYדי ה. קארל מעקאל  •
 סטעיט עדזשּוקעישען געביידע   •

 אלפרעד ע. סמיט סטעיט אפיס געביידע   •
 עמּפייער סטעיט ּפלאזא  •

 הויפט אריינגאנג טויער און עקספא צענטער  -סטעיט פעירגראונדס  •
 ניאגארא וואסערפאלן  •
 האדסאן בריק -דער "פראנקלין ד. רוזוועלט" מיד •
 דָאקט ּפערשינג סקוועיר וויע -גרענד צענטראל טערמינאל  •
 אלבאני אינטערנאציאנאלע לופטפעלד אריינגאנג   •

• MTA Long Island Rail Road -  מזרח זייט טויער ביי ּפען סטאנציע 
 פעירּפארט ליפט ברידזש איבער דעם ערי קאנאל  •
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"זינט זי איז געווארן די ערשטע פרוי  ּפיער האט געזאגט, -אסעמבלי מיטגלידערין קימבערלי זשַאן

ון ניו יארק סטעיט איז קעטי האקול געווען א שטייפע שטיצער פון פרויען'ס אנגעלעגנהייטן  גאווערנער פ
אריבער די סטעיט. אויף דעם פרויען'ס גלייכקייט טאג נעמען מיר א היסטארישן טריט פאראויס צו  

ג פון די  אויף פרויען אין די ארבעטספלאץ און די ווירקונ 19-שטודירן די דירעקטע ווירקונג פון קאוויד
פאנדעמיע אויף די חילוק פון געהאלט צווישן דזשענדערס. אלץ פארזיצערין פון די לעגיסלאטיווע פרויען  

( בין איך באמת דאנקבאר און איך אפלאדיר גאווערנער  Legislative Women's Caucusפאראיין )
האקול'ס באמיאונגען צו פארזעצן צו אונטערהייבן פרויען ארום ניו יארק, און איך קוק ארויס צו אונזער 

  אנגייענדע ארבעט צוזאמען." 
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