
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/13/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט העכערונג אין פינאנציעלע הילף פאר קורבנות און איבערלעבער פון  
  פארברעכן

  
צו ערזעצן וויכטיגע פערזענליכע   $2,500איבערלעבער זענען יעצט בארעכטיגט פאר ביז אזויפיל ווי  

  אייגנטום וואס איז געשעדיגט אדער פארניכטעט געווארן דורכאויס א פארברעך
  

אין קראפט פאר מער פון צוואנציג יאר האבנדיג געווען צו ווייניג   $500פאריגע מאקסימום הילף פון 
  צו נאכקומען באדערפענישן פון קורבנות

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז קורבנות און איבערלעבער פון פארברעכן וועמען'ס 
וויכטיגע אייגנטום איז געגנב'ט, געשעדיגט אדער פארניכטעט געווארן דורכאויס דעם אינצידענט קענען 

זיין נויטיג פאר זייער צו ערזעצן חפצים וועלכע ווערן באשטימט צו  $2,500יעצט באקומען ביז אזויפיל ווי 
געזונטהייט, זיכערהייט אדער וואוילזיין. בעפאר די טויש האט די סטעיט געזעץ געהאט אוועקגעשטעלט 

, א סומע וואס איז געווען צו ווייניג צו נאכיאגן די אינפלאציע $500די מאקסימום פארגוטיגונג סומע אויף 
עלע הילף ווערט פארטיילט דורך די סטעיט'ס אפיס פון און העכערונגען אין קאסטן פון לעבן. די פינאנצי

( וואס שטעלט צו א קריטישע זיכערהייט נעץ פאר Office of Victim Servicesקורבנות סערוויסעס )
קורבנות און איבערלעבער וועלכע האבן נישט קיינע אנדערע מיטלען וויאזוי צו באצאלן פאר אויסגאבן 

  ן דעם פארברעך.וועלכע קומען אלץ רעזולטאט פו
  

"די קאסט פון ערזעצן חפצים וועלכע זענען פארלוירן אדער געשעדיגט געווארן דורכאויס א פארברעך 
קען ארויפלייגן אן איבעריגע לאסט אויף קורבנות און זייערע פאמיליעס וועלכע ערהוילן זיך נאך פון א 

ר קורבנות אין יעדע "אין ניו יארק שטיצן מי האט גאווערנער האקול געזאגט.טראומאטישן אינצידענט", 
וועג וואס איז נאר מעגליך, און איך בין שטאלץ צו פארברייטערן די הילף צו אראפנעמען איין זאך פון די 
אקסלען פון קורבנות און איבערלעבער און זיכער מאכן אז זיי באקומען די שטיצע וואס איז נויטיג זיי צו 

  העלפן זיך ערהוילן."
  

"די לעבן פון קורבנות יסעס דירעקטארין, עליזאבעט קרָאונין, האט געזאגט, אפיס פון קורבנות סערוו
פון פארברעכן ווערן אפט איבערגעדרייט אין בלויז געציילטע מינוטן, און די השפעות פון די 

איבערלעבעניש קענען פארבלייבן פאר פיל לענגער. פארברייטערן די קאסעס און ערזעצן פארלוירענע 
ועלן ערלויבן די איבערלעבער זיך צו קאנצעטרירן אויפן זיך היילן און פארלייכטערן טייל נויטיגע חפצים ו

פעסטע שטיצע פאר -פון זייערע זארגן. א דאנק אייך, גאווערנער האקול, פאר אייער פעלזן
  איבערלעבער."

  
אפיס פון  די געהעכערטע מאקסימום סומע גייט אן פאר יעדע קלעים וואס ווערט אריינגעגעבן צו די

און נאכדעם. סטעיט רעגולאציעס וועלכע זענען  2022, 6קורבנות סערוויסעס אנגעהויבן פון אקטאבער 
רעכענען אויס די סארטן פארמעגן וואס הייסן 'נויטיג' פאר א  2022, 12אריין אין קראפט אום אקטאבער 



דונג, ווי צום ביישפיל שיך, אנצוגן און מענטשן'ס וואוילזיין און זענען בארעכטיגט צו ווערן געקלעימט: קליי
מאנטלען; בעט געוואנט; טעלעפאנען אדער קאמפיוטערס; און חפצים וועלכע זענען נויטיג צו קענען 

זיכערערהייט נוצן א מענטשן'ס פערזענליכע טראנספארטאציע מיטל, צום ביישפיל רעדער, א קינד'ס קאר 
זענליכע אייגנטום קלעימס קענען אויך העלפן מיטן סיט אדער מאטארציקל העלמעט. וויכטיגע פער 

ערזעצן אדער פאררעכטן חפצים וועלכע זענען נויטיג פאר א מענטשן'ס געזונטהייט אדער זיכערהייט, 
אריינרעכענענדיג ברילן, הירינג עידס און אנדערע מעדיציניש מאשינדלען. מענטשן וועלכע ווערן 

 אין הילף.  $2,500שט באקומען מער פון באשטימט צו זיין בארעכטיגט קענען ני
  

פארברייטערט די מעגליכקייט צו זיין  אין בלויז די לעצטע צען יאר, האט ניו יארק סטעיט באדייטנד
אן  —בארעכטיגט פאר פארגוטיגונג פאר קורבנות וועלכע זענען נישט פיזיש פארוואונדעט געווארן 

ון א פארברעכן קענען זיין פונקט אזוי שעדליך. די אנערקענונג אז די עמאציאנאלע ווירקונגען פ
און אין טייל פעלער,  –ענדערונגען העלפן אויך זיכער מאכן אז קורבנות און איבערלעבער פון פארברעכן 

ווערן נישט איבערגעלאזט זיך אליין צו דארפן ספראווען מיט די  –זייערע פאמיליע מיטגלידער 
 רעזולטאט פונעם פאלן א קורבן. פינאנציעלע לאסט וואס קומט אלץ 

  
אין צוגאב צו דאס ערזעצן אדער פאררעכטן וויכטיגע פערזענליכע חפצים, פארגוטיגט די אפיס פון 

סערוויסעס פאר געליטענע בארעכטיגטע מענטשן פאר מעדיצינישע און קאונסעלינג בילס; לוויה און 
אן אנדערע פלאץ, סעקיוריטי סיסטעמען און  באגרעבעניש אויסגאבן; קאסטן פארן זיך אריבערציהען צו

ארט רייניגונג קאסטן; און אזוי אויך פאר פארלוירענע געהאלט און שטיצע, צווישן אנדערע -פארברעכן
סארטן הילף. די הילף קאסט גארנישט אפ פאר די בירגער וואס צאלן שטייערן. די פינאנצירונג דערפאר 

ווערן באצאלט דורך געוויסע פארשוינען וועלכע ווערן באשולדיגט אין  קומט פון קנסות און צוצאלונגען וואס
  סטעיט און פעדעראלע געריכטן.

 
וואס שטעלן צו  קורבנות הילף פראגראמען 200איבער די אפיס פון קורבנות סערוויסעס שטיצט אויך 

אונסעלינג, שתדלנות, עמערדזשענסי שעלטער, ציווילע דירעקטע סערוויסעס, ווי צום ביישפיל קריזיס ק 
לעגאלע הילף און הילף זיך צו אריבערציהען צו א נייע פלאץ, פאר קורבנות און זייערע פאמיליעס. די 

אגענטור שטעלט אויך צו פינאנציעלע הילף און פארגוטיגונג פאר בארעכטיגטע קורבנות פון פארברעכן 
ינג אויסגאבן, לוויה און באגרעבעניש אויסגאבן, פארלוירענע געהאלטן און פאר מעדיצינישע און קאונסעל

  .Facebookאון  Twitterפַאלָאוט די אגענטור אויף  שטיצע, אין צוגאב צו אנדערע סארטן הילף.
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