
 
 גאווערנער קעטי האוקול   10/12/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין פעדעראלע פינאנצירונג פאר  246גאווערנער האוקול אנאנסירט איבער 
 טעראריזם באמיאונגען -עמערדזשענסי גרייטקגייט און קאנטער

  
פינאנצירונג וועט העלפן קאמיוניטיס איבער׳ן סטעיט אפהאלטן, זיך אפרופן, און ערהוילן פון  

 דזשענסיס פארשידענע ערליי קאטאסטראפעס און עמער
  
  

מיליאן דאלער אין פעדעראלע פָאנדינג צו   246גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן איבער 
טעראריזם און עמערדזשענסי פארברייטערונג באמיאונגען לענגאויס ניו יארק. די  -שטיצן קאנטער

פארוואלטונג אגענטור דורך איר  פינאנצירונג, צוגעשטעלט דורך דער פעדעראלער עמערדזשענסי 
היימלאנד סעקיוריטי גרענט פראגראם, שטיצט ראיאנישע היימלאנד סעקיוריטי   2022 יאר-פינאנץ

גרייטקייט באמיאונגען, אריינגערעכנט פלאנירן, ארגאניזאציע, געצייג, טרענירונג און איבונגען  
וויכטיג אויף אויסצוהאלטן און פארבעסערן קאמיוניטי אפהאלט,  -אקטיוויטעטן וועלכע זענען קריטיש

נג, אפרוף, און ערהוילונג פעאיגקייטן. דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און  באשיצו
עמערדזשענסי סערוויסעס פארוואלטן די פראגראמען אין נאענטע קאארדינירונג מיט ארטיגע  

    סטעיקהָאלדערס.
       

שטארק געקעמפט איינצושאפן   צוליב דעם האב איך —״פובליק סעיפטי איז מיין העכסטע פריאריטעט 
אלטאפשטאמיגע -פעדעראלע פינאנצירונג פאר ניו יארק צו העלפן אונזערע סטעיט, ארטיגע, און היגע

טעראריזם -שטחים געזעץ אינפארסיר אגענטורן פארבעסערן זייער גרייטקייט און קאנטער-שבט
ער אויסצושטיין פילצאליגע  ״מיר זעצן פאר ווייט  האט גאווערנער האוקול געזאגט.באמיאונגען,״ 

לאנדישע עקסטרעמיזם און פאטענציעלע אטאקעס אויף אונזער וואלן  -אטאקעס, אין-דראונגען ווי סייבער
וויכטיג צו העלפן געזעץ  -מיליאן דאלער היינט אויסגעמאלדן וועלן זיין קריטיש 246סיסטעם, און די איבער 

זעצן ווייטער זייערע עמערדזשענסי גרייטקייט און  אינפארסיר אגענטורן לענגאויס דעם סטעיט פארצו
    טעראריזם באמיאונגען.״-אנטי

  
די פעדעראלע עמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטור׳ס היימלאנד סעקיוריטי גרענט פראגראם באשטייט  

באזירטע גרענטס געצילט אויף צו העלפן סטעיט, ארטיגע, און שבטים׳דיגע  -פון דריי באזונדערע ריזיקע 
באמיאונגען אויף צו אפהאלטן, זיך גרייט מאכן, באשיצן אנטקעגן און זיך אפרופן צו טעראריסטישע  

שטאטישע -שריטן. די פראגראמען זענען דעם סטעיט׳ס היימלאנד סעקיוריטי פראגראם, דער ׳אינער
 געגנט סעקיוריטי איניציאטיוו׳ און אפעראציע ׳סטאונגארדען׳.  

  
ע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין ניו יארק סטעיט דיוויזי

וויכטיגע פינאנצירונג שטיצט עמערדזשענסי רעספָאנדערס -״די קריטיש דזשעקי ברעי האט געזאגט,
לענגאויס דעם סטעיט דורך זיי געבן די רעסָארסן וואס זיי דארפן האבן אויף אונטערצוהייבן זייערע  

ן און האלטן זיכער אונזערע קאמיוניטיס. די געלטער וועלן העלפן פארשטערקערן  אפרוף פעאיגקייט 



טעראריזם באמיאונגען לענגאויס ניו יארק סטעיט און העלפן אונזערע ארטיגע -אנגייענדע קאנטער
 צוזאמארבעטער ווייטער באשיצן ניו יארקער פון עקזיסטירנדע און אויפקומענדע דראונגען.״  

  
״איך לויב גאווערנער האוקול אויף די היינטיגע  ריאנא עספיילאט האט געזאגט, קאנגרעסמאן עד

מיליאן דאלער אין פעדעראלע פינאנצירונג צו העלפן אונטערהייבן   246מעלדונג איבער אלאקירן 
טעראריזם און עמערדזשענסי גרייטקייט פראגראמען לענגאויס ניו יארק סטעיט. די געלטער,  -קאנטער

דער סטעיט היימלאנד סעקיוריטי   —זיין ווירקזאם אויסגעשפרייט איבער דריי פראגראמען  וועלכע וועלן 
שטאטישע געגנט סעקיוריטי איניציאטיוו׳, און דער ׳אפעראציע סטאונגארדען׳  -פראגראם, די ׳אינער

טקייט  נייטיג אויף צו פארזיכערן די זיכערהייט, אפגעהיטנקייט און גריי-זענען העכסט —גרענט פראגראם 
 אין פאל פון עמערדזשענסיס, וואס וועט זיין א טובה פאר אונז אלע.״ 

  
 מיליאן דאלער  68 -סטעיט היימלאנד סעקיוריטי פראגראם 

דער סטעיט היימלאנד סעקיוריטי פראגראם גיבט פינאנצירונג אפצוהאלטן, באשיצן אנטקעגן, זיך  
ון אנדערע קאטאסטראפישע דיזעסטערס. לויט  אפרופן, און זיך ערהוילן פון טעראריסטישע שריטן א

פעדעראלע אנווייזונגען, טיילט אויס די דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס  
פראצענט פון די געלטער פאר ארטיגע יוריסדיקציעס. דאס רעכנט אריין די ליסטע פון אויסטיילונגען   80

עגעבענע ריי געצילטע גרענטס וועלכע וועלן זיין צו באקומען אין די קומענדע  פון אונטן, ווי אויך אלס א צוג
פראצענט פינאנצירונג ווערט געניצט דורך די סטעיט צו ווייטער פארשטערקערן    20חדשים. די איבעריגע  

 טעראריזם און עמערדזשענסי גרייטקייט שטאנד איבער׳ן גאנצן סטעיט.  -ניו יארק׳ס קאנטער
  

ונגען זענען געפאדערט אויף צו שטיצן די פאלגענדע פריאריטעט ערטער אין א באמיאונג צו  אינוועסטיר
מיטטיילונג  -סטעיט׳יגע פעאיגקייטן: פארשטערקערן אינטעליגענץ און אינפארמאציע-בויען גאנץ

  / פעאיגקייטן; פארבעסערן סייבער סעקיוריטי פעאיגקייטן; פארבעסערן די באשיצונג פון ״ווייכע״ צילן 
-לאנדישע עקסטרעמיסטישע געוואלד-פלעצער וואו עס געפונען זיך אסאך מענטשן; באקעמפן אין

 פעאיגקייט; און וואלן זיכערהייט.  -פארברעכנס; קאמיוניטי גרייטקייט און ווידערשטאנד
 גרענט סומעס ווערן אויסגערעכנט אונטן:  

  

 סך הכל אויסטיילונג  באקומער  

   $635,472 אלבאני קאונטי 

   $301,361 אלבאני, שטאט  

   $59,750 אלעגאני קאונטי 

   $311,551 ברּום קאונטי  

   $136,570 קאטאראוגוס קאונטי 

   $132,303 קאיוגע קאונטי  

   $170,713 טשאטאקווא קאונטי 

   $145,106 טשעמונג קאונטי 

   $93,892 טשענאנגא קאונטי  

   $128,035 קלינטאן קאונטי 

   $76,821 קאלומביע קאונטי 

   $51,215 קארטלענד קאונטי 

   $85,356 דעלעווער קאונטי  

   $574,070 דוטשעס קאונטי 

   $1,741,460 ערי קאונטי )שטאט באפעלאו( 

   $102,428 עסעקס קאונטי 

   $59,750 פרענקלין קאונטי  



   $72,553 פולטאן קאונטי  

   $98,160 דזשענעסי קאונטי 

   $98,160 גרין קאונטי  

   $42,678 האמילטאן קאונטי 

   $76,821 הערקימער קאונטי  

   $110,964 דזשעפערסאן קאונטי 

   $46,946 לואיס קאונטי 

   $128,035 ליווינגסטאן קאונטי  

   $106,696 מעדיסאן קאונטי  

   $620,911 מאנראו קאונטי 

   $342,800 ראטשעסטער שטאט  

   $102,428 מאנטגאמערי קאונטי 

   $1,598,420 נעסאוי קאונטי 

   $28,667,676 שטאט ניו יארק 

   $555,981 ניאגארא קאונטי 

   $226,103 אניידע קאונטי  

   $371,008 אנאנדאגא קאונטי 

   $279,884 סירעקיוס שטאט 

   $170,714 אנטעריאו קאונטי  

   $924,546 אראנדזש קאונטי  

   $89,625 ארליענס קאונטי 

   $166,445 אסוועגא קאונטי 

   $93,892 אטסעגא קאונטי 

   $234,731 ּפוטנעם קאונטי  

   $336,602 רענעסעלער קאונטי 

   $154,378 טראוי שטאט 

   $635,907 ראקלענד קאונטי 

   $247,535 סאראטאגע קאונטי  

   $272,829 סקענעקטעדי קאונטי  

   $203,670 סקענעקטעדי שטאט 

   $81,089 שאוהארי קאונטי 

   $46,946 סקאוילער קאונטי 

   $51,215 סענעקא קאונטי

   $157,910 סט. לאורענס קאונטי 

   $110,965 סטובען קאונטי  

   $986,412 סופאלק קאונטי 

   $179,249 סָאליווען קאונטי  

   $59,750 טיאגע קאונטי  

   $98,160 טאמפקינס קאונטי 

   $230,463 אולסטער קאונטי 

   $68,285 ווארען קאונטי  

   $68,285 וואשינגטאן קאונטי  



   $145,106 וועין קאונטי  

   $1,165,935 וועסטשעסטער קאונטי 

   $59,750 ווייאמינג קאונטי  

   $34,143 יעיטס קאונטי  

   $45,426,614 סך הכל 

  
  

 מיליאן דאלער  176.5  -שטאטישע ערטער סעקיוריטי איניציאטיוו׳ -׳אינער
די פינאנצירונג ווערט אויסגעטיילט צו יוריסדיקציעס אין דער ניו יארק סיטי מעטראפאליטען געגנט  

שטאטישע ערטער סעקיוריטי איניציאטיוו׳ גרענט. דער ראיאן וועט ניצן די געלטער  -אונטער דער ׳אינער
ירט אויף  טעראריזם פראגראמען. באז-וויכטיג אנטי-אנצוהאלטן און פארבעסערן זייערע קריטיש

פראצענט פון די אויסטיילונג אלאקירט צו מיטארבעטער אין דער ראיאן׳ס    80פעדעראלע אנווייזונגען איז 
באזירטע פראצעס, און די קאנסענסוס -שטאטישע ערטער ארבעט גרופע, ניצנדיג א קאנסענסוס -אינער

 אפמאך פאר די געלטער ווערט אויסגערעכנט אונטן.  
  

דאלער וועט ווערן אלאקירט און ווערט אריינגערעכנט אין די אויסטיילונגען    16,532,588נאך 
שטאטישע געגנט סעקיוריטי  -׳אינער 2022יאר-אויסגערעכנט אונטן פונעם סטעיט׳ס טייל פון דעם פינאנץ

שטאטישע געגנט צוזאמארבעטער׳ס -איניציאטיוו׳, אין אנערקענונג פון די ניו יארק סיטי אינער
פארבינדענע אקטיוויטעטן.  -יגע פאזיציע וואס אנבאלאנגט פאטענציעלע דראונגען פון טעראריזםאייגנארט

-די פארבליבענע פינאנצירונג ווערט געניצט דורכ׳ן סטעיט צו ווייטער פארשטערקערן ניו יארק׳ס קאנטער
 שטאטישע געגנט. -טעראריזם און עמערדזשענסי גרייטקייט שטאנד אינערהאלב דעם אינער

  
 אויסטיילונג סומעס ווערן אויסגערעכנט אונטן:  

  

 סך הכל אויסטיילונג  באקומער  

 פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי  
$10,534,293   
  

   $2,819,726 וועסטשעסטער קאונטי 

   $2,617,773 שטאט יאנקערס  

   $2,811,464 סופאלק קאונטי 

   $2,839,631 נעסאוי קאונטי 

   $136,188,901 שטאט ניו יארק 

   $157,811,788 סך הכל 

  
 מיליאן דאלער    2-׳אפעראציע סטאונגארדען׳ גרענט פראגראם 

וויכטיגע פָאנדינג צו פארבעסערן קאאפעראציע און קאארדינאציע צווישן  -דער גרענט גיבט קריטיש
פעדעראלע, סטעיט, לאקאלע און שבט׳דיגע געזעץ אינפארסיר אגענטורן דורך די שטיצע פון  

 אינאיינעמדיגע אפעראציעס וועלכע ווערן דורכגעפירט לענגאויס דעם צפון גרעניץ. 
  

 סך הכל אויסטיילונג  באקומער  

   $75,900.00 קאיוגע קאונטי  

   $53,300.00 טשאטאקווא קאונטי 

   $250,000.00 קלינטאן קאונטי 

   $185,000.00 ערי קאונטי  



   $290,000.00 פרענקלין קאונטי  

   $134,200.00 דזשעפערסאן קאונטי 

   $116,500.00 מאנראו קאונטי 

   $155,000.00 ניאגארא קאונטי 

   $118,800.00 ארליענס קאונטי 

   $140,700.00 אסוועגא קאונטי 

   $300,000.00 סט. לאורענס קאונטי 

   $81,900.00 סט. רידזשיס מָאוהָאוק שבט 

   $82,600.00 וועין קאונטי  

   $51,200.00 ווייאמינג קאונטי  

   $2,035,100 סך הכל 

  
 איבער דער דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס  

די ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס שטעלט צו 
פירערשאפט, קאארדינאציע, און שטיצע אויף צו פארמיידן, באשיצן אנטקעגן, זיך גרייט מאכן, אפרופן,  

ן און לינדערן קאטאסטראפעס און אנדערע עמערדזשענסיס. פאר מער אינפארמאציע,  איבערקומע
, אדער באזוכט אונזער אינסטעגרעםאדער  טוויטער, פאלגט אונז נאך אויף פעיסבוקגעפונט אונז אויף 

 .  וועבזייטל
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