
 
 גאווערנער קעטי האוקול   10/18/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  שטיצע און באשיצונגען  פארשטערקערנדיג פעקל לעגיסלאטיווע אונטער שרייבט האוקול גאווערנער
  געוואלדטאט-׳שטוב פון טייל אלס געוואלדפארברעכנס-שטוב פון איבערלעבער פאר

   מאנאט׳ באוואוסטזיניגקייט
 

שיסגעווער באזיצט מאכט זיכער אז עס ווערן צוגעכאפט  (S.6363-A/A.8102-A) לעגיסלאציע
דורך מענטשן אונטערגעווארפן א באשיצונג באפעל אויב באשטימט א ריכטער אז דאס באזיצן  

 שיסגעווער שטעלט עמיצן אין א סכנה 

פאדערט פון קרימינאלע אדער פאמיליע געריכט ריכטער זיך   (S.6443-B/A.8105-B) לעגיסלאציע
שיסגעווער ווען אפהיט באפעלן ווערן  נאכצופרעגן איבער דעם באשולדיגטנס באזיץ פון 
 ארויסגעגעבן 

ערמעגליכט פאר איבערלעבער פון סעקסועלע אנפאל זיך צו   (A.7748-A/S.3855-A) לעגיסלאציע
ווענדן צום סטעיט בָאורד ָאוו עלעקשענס צו שליסן וואוטער רעגיסטראציע אינפארמאציע פון  

 פארעפנטליכט ווערן

פאדערט פון יוטיליטי פירמעס צו ערלויבן פאר איבערלעבער  (S.7157-A/A.6207-B) לעגיסלאציע
געהאלטענעם -געוואלדפארברעכנס זיך אויסצווועלן ארויסגעלאזט ווערן פון א געמיינזאם-פון שטוב

 קאנטראקט אן קיין שטראף

( פאדערט פון העלט אינשורענס פירמעס צו געבן פאר S.7263-A/A.2519-Aלעגיסלאציע )
געוואלדפארברעכנס די אפציע פון צושטעלן אלטערנאטיווע קאנטאקט  -ן שטובאיבערלעבער פו

 אינפארמאציע אויף צו באקומען קלעימס און בענעפיטן אינפארמאציע 
   

  וועט וואס לעגיסלאציע פעקל ארומנעמנדע-ברייט א  אונטערגעשריבן היינט האט האוקול קעטי גאווערנער
 געוואלדפארברעכנס באזירטע-דזשענדער און שטוב פון איבערלעבער פאר באשיצונגען פארשטארקערן

  יד באשיצן און זיווגים באפאלערישע  פון קאנפיסקירט ווערן שיסגעווער אז פארזיכערן  דורך
  מיט געזעץ אין בילס פינף די אונטער שרייבט האוקול גאווערנער איבערלעבער. פון קאנפידענציעליטעט

 נָאנּפרָאפיט א סעטלמענט, יוניאן  ביי  זייט דער ביי  שטיצער  לעגיסלאטיווע און  אקטיוויסטן איבערלעבער,
   הארלעם. איסט אין איבערלעבער פאר מיטלען-הילפס צו שטעלט וואס

  

  —געוואלדפארברעכנס און שטיצן איבערלעבער -יין אדמיניסטראציע איז אנטשלאסן אויסצוראטן שטוב״מ
האט גאווערנער האוקול א מיסיע וואס איז א לעבנסלאנגע רייזע פאר דורות פרויען אין מיין פאמיליע,״ 

״איך שטאלציר מיך אונטערצושרייבן די נייע געזעצן וועלכע וועלן פארשטערקערן   געזאגט.
קאנפידענציעליטעט, האלטן ניו יארקער אפגעהיטן פון שעדיגונג און זיי געבן די בייגזאמקייט אין וועלכע  

 זיי נייטיגן זיך אויף צו מאכן די בעסטע באשלוסן פאר זיך און זייערע פאמיליעס.״  



  
, געהאלטן אין אקטאבער ט׳מאנא באוואוסטזיניגקייט געוואלדפארברעכנס-׳שטוב שריבן במשךאונטערגע

פון יעדעס יאר, טוט דאס געזעץ ווידער פעסטשטעלן גאווערנער האוקול׳ס פעסטגעהאלטענע  
אנטשלאסנקייט צו באשיצן די רעכטן פון איבערלעבער און רעדוצירן פאר זייערע אנפאלער צוטריט צו  

ואלדטאט מערדערייען באריכטעט  געו-שיסגעווער, וועלכע ווערן געניצט אין אומגעפער א דריטל פון שטוב
     אין ניו יארק סטעיט.

   
״די   געוואלדטאט עקזעקיוטיוו דירעקטארין קעלי אווענס האט געזאגט,-אפיס פאר אפהאלטן שטוב

היינטיגע לעגיסלאציע וועט פארשטערקערן זיכערהייט פאר אלע איבערלעבער, וויבאלד אין שטוב און  
יטואציעס מאכט אויס זיכערהייט איבער אלעס. צי מען רעדט פון  סעקסועלע געוואלדפארברעכנס ס

רעוואלווער זיכערהייט, פריוואטקייט רעכטן אדער פינאנציעלע בא׳עוולה׳ען, ווילן מיר אז ניו יארקער זאלן  
מיטלען און באשיצונגען. עס איז מיר א כבוד צו דינען גאווערנער  -וויסן אז זיי האבן אפציעס, הילפס

    אס איז אלעמאל געווען א ריכטיגער אדוואקאט פאר איבערלעבער.״האוקול וו
   

״פיל פון די   אפיס פון סערוויסעס פאר געליטענע דירעקטארין עליזאבעט קראנין האט געזאגט,
ארבעט וואס ווערט געטון דורך פראפעסיאנעלן אין הילף פאר געליטענע איז אויף צוצושטעלן סערוויסעס 

-דאס ברייט רבנות און איבערלעבער נאכדעם וואס עס ווערט באגאנגען א פארברעך.און שטיצע צו ק
מיטלען דורך שטערקער מאכן דעם  -ארומנעמנדן פעקל לעגיסלאציע פאקוסירט אויף פארמיידונגס

געריכט׳ס פעאיגקייט צו איינצוימען א בא׳עוולה׳ער פון האבן צוטריט צו שיסגעווער און באפולמעכטיגן  
ך אויסצווועלן פאר זיך דאס וואס איז אמבעסטן פאר זייערטוועגן. איך אפלאדיר גאווערנער  יחידים זי

האוקול פאר באמיאונגען צו רעדוצירן און פארמיידן שטוב און סעקסועלע געוואלדפארברעכנס און איר 
פעסטגעהאלטענע אנטשלאסנקייט צו פארבעסערן די לעבנס פון געליטענע און איבערלעבער פון  

 ברעכנס.״ פאר
פון געריכטן צו באפעלן דאס קאנפיסקירן שיסגעווער, ביקסן   פאדערט S.6363-A/A.8102לעגיסלאציע 

זיווג טוט זיך במזיד קעגנשטעלן דעם געריכט באפעל  -און שרויטביקסן ווען א באפאלערישע שטוב
ארויסגעגעבן אין צוזאמענהאנג מיט אן ׳ָארדער ָאוו ּפרָאטעקשען׳. דאס געזעץ וועט זיכער מאכן אז 

א באשיצונג באפעל און ווערן שוין גערעכנט אז זיי שטעלן עמיצן אין געפאר  מענטשן וואס זענען אונטער 
וועלן האבן זייערע שיסגעווער קאנפיסקירט אויב זיי זענען במזיד עובר אויף א פריערדיגע באפעל זיי  

    אריינצוגעבן.
   

ער זיך  פאדערט פון קרימינאלע און פאמיליע געריכט ריכט S.6443-B/A.8105-Bלעגיסלאציע 
נאכצופרעגן צו א מענטש אויף וועמען זיי געבן ארויס א באשיצונג באפעל באזיצט שיסגעווער. כאטש 

עקזיסטירנדע געזעצן האבן געפאדערט אז די מענטשן זאלן האבן זייער שיסגעווער לייסענס אפגעשאפן 
    גע.אדער סוספענדירט, האבן זיי אבער נישט פארלאנגט פון ריכטער צו פרעגן די פרא

   
״מיר קענען נישט אנגיין ווייטער צו ערלויבן אז   סטעיט סענאטארקע שעלי מאיער האט געזאגט,

מיטלען וואס עקזיסטירן אין  -שיסגעווער זאלן בלייבן אין די הענט פון בא׳עוולה׳ער צוליב די ארויסדרייעניש
קלארק, מיטגליד -עמבליאונזער יורידישע סיסטעם. די בילס וואס איך האב ספאנסירט מיט אס

S.6363A/A.8102   אוןS.6443B/A.A8015Bפארשטענדליכע מאסנאמען וועלכע וועלן  -, זענען פשוט
-געוואלדטאטן, איבערהויפט אין שטוב-צושטעלן מער באשיצונג פאר די וואס שטייען אויס שיסגעווער

  געוואלדטאט מצבים. א דאנק אייך, גאווערנאר האוקאל, פאר׳ן אונטערשרייבן בילס אלס געזעץ.״
   

-זוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער ארויסצוהייבן ׳שטוב״אמיטגליד סערע קלארק האט געזאגט, -אסעמבלי
געוואלדפארברעכנס באוואוסטזיניגקייט מאנאט׳, וועלן צוויי וויכטיגע בילס היינט אריינגעשריבן אין געזעץ  
וועט פארשטערקערן געריכט אקציעס ארום צוטריט צו שיסגעווער און פאדערן נאך שריטן צו נעמען ווען א  

ערט ארויסגעגעבן. די באלדיגע שעה׳ן נאכ׳ן אריינמישן געזעץ אינפארסירונג אדער באשיצונג באפעל וו

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Foctober-domestic-violence-awareness-month&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9f29ad36db3d4c8a236408dab11d49a8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017036602237836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1ETsCN8DpnCBZ%2BgeEkQIbZy9t62trbeS5zTZc%2FxExxU%3D&reserved=0


געוואלדפארברעכנס און די אנוועזנהייט  -געריכטן זענען די מערסט מסוכן׳דיגע פאר געליטענע פון שטוב
ירן די  מיר מוזן טון אלצדינג וואס מעגליך צו רעדוצ  פון שיסגעווער העכערן די אויסזיכטן פאר שעדיגונג. 

ריזיקע פון נקמה שריטן אדער מער באלעסטיגונג. מיר ווייסן אויך אז דער פאנדעמיע האט רעזולטירט אן  
געוואלדפארברעכנס און בא׳עוולה׳ען אויפ׳ן גרעסטן פארנעם, מאכנדיג קלאר -אויפשטייגונגען אין שטוב

און באשיצונגען פאר  מיטלען -אז עס איז נאך דא א סאך ארבעט צו טון צו פארברייטערן הילפס
איבערלעבער. די זיכערהייט און פעאיגקייט פון איבערלעבער צו בליען קענען נישט ווארטן, און איך בין  

דאנקבאר פאר גאווערנער האוקול׳ס געטריישאפט צו האפענונג און איר שתדלנות פאר אונזער מערסט 
   באדערפטיגע פאמיליעס.״ 

   
געוואלדפארברעכנס איבערלעבער זיך  קסועלערמעגליכט פאר סעע S.3855/A.7748-Aלעגיסלאציע 

צו ווענדן צום סטעיט באורד אוו עלעקשענס צו האבן זייערע וואוטער רעגיסטראציע אינפארמאציע 
וויכטיגע פריוואטקייט באשיצונגען  -פארזיגלט פון עפנטליך געזען ווערן, און דערמיט פארלענגערן קריטיש

ארויסגעגעבן דורך ׳פרייהייט פון אינפארמאציע געזעץ׳  וואס וועלן פטר׳ן זייערע רעקארדס פון ווערן 
געוואלדפארברעכנס  -פארלאנג. אונטער די עקזיסטירנדע געזעצן, קענען נאר די איבערלעבער פון שטוב

    קענען האלטן די אינפארמאציע קאנפידענציעל. 
   

וען אלץ וואס מיר  וויכטיג אז מיר ט-״עס איז קריטיש סטעיט סענאטאר טים קענעדי האט געזאגט,
קענען צו באשיצן איבערלעבער פון סעקסועלע געוואלדפארברעכנס פון באפאלערישקייט און נקמה  

שריטן. דורך פארברייטערן דעם פארנעם פון איבערלעבער וועלכע קוואליפיצירן צו האבן זייערע וואוטער  
גער פון וואוט׳ען פארלאנגט רעקארד פארזיגלט, פארזיכערן מיר אז פשוט טון דעם פליכט אלס א ביר

נישט פון קיין איבערלעבער צו שטעלן אין געפאר זייער געזונט און זיכערהייט. א דאנק אייך גאווערנער  
  האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם וויכטיגן שטיקל לעגיסלאציע אלס געזעץ.״

   

״עטליכע יאר צוריק האט ניו יארק סטעיט דורכגעפירט   מיטגליד פרעד טיעלע האט געזאגט,-אסעמבלי
געוואלדפארברעכנס -לעגיסלאציע צו באשיצן די פריוואטקייט און זיכערהייט פון איבערלעבער פון שטוב

דורך ערלויבן אז זייערע וואוט׳ען רעקארדס ווערן געהאלטן קאנפידענציעל לויט׳ן פארלאנג. מיין  
שיצונג אויף אריינצונעמען די געליטענע פון סעקס פארברעכנס. צופיל  לעגיסלאציע פארברייטערט די בא

ניו יארקער וואוינען אין שרעק צוליב סעקסועלע געוואלדפארברעכנס. אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער  
וויכטיג צו פארזארגן פריוואטקייט און  -אונזער קאמף קעגן די גרויזאמע פארברעכנס, איז קריטיש

די געליטענע דורך ערמעגליכן אז זייער געאגראפישע אינפארמאציע פארבינדן מיט  זיכערהייט פאר 
זייערע וואוטינג רעקארדס ווערן געהאלטן פריוואט. געליטענע זאלן זיך שפירן אפגעהיטן אויף אויסצוניצן  

זייער קאנסטיטוציאנעלע רעכט צו שטימען. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר׳ן גוטהייסן די  
  אציע.״לעגיסל

  

פארברייטערט דעם עקזיסטירנדן פארלאנג פון יוטיליטי,   B-A/A.6207-S.7157לעגיסלאציע 
ווייערלעס, קעיבל, סאטעלייט און טעלעקאמוניקאציע פירמעס צו ערמעגליכן פאר יחידים אונטער  

געוואלדפארברעכנס אויף  -שטובגעהאלטענע קאנטראקטן און איבערלעבער פון -עקזיסטירנדע געמיינזאם
אויסצווועלן זיך ארויסלאזן פונעם קאנטראקט אן קיין אפצאל, שטראף אדער רעכענונג. די לעגיסלאציע  

פארברייטערט אויף עקזיסטירנדע געזעצן דורך ווייטער פארבאטן אקציעס דורך פירמעס וואס קענען  
געהאלטענע  -לעבער צו פארלאזן די געמיינזאםמעגליך באגרעניצן די מעגליכקייט אדער ווילן פון איבער

   קאנטראקטן.
  

- ״נישט אלע שעדיגונג וואס קומט פון שטוב סטעיט סענאטאר קעווין פארקער האט געזאגט,
געוואלדפארברעכנס איז פיזיש; א גרויסן טייל דערפון איז עקאנאמיש. מיין לעגיסלאציע איז געאייגנט  

פון יענע עקאנאמישע שאדן דורך פארלייכטערן איבערלעבער פון  אויף צו לינדערן א געוויסע מאס 
עס איז דא אסאך  יוטיליטי חובות וועלכע ווערן אפטמאל אויסגעניצט ווי געווער דורך זייערע בא׳עוולה׳ער.



וואס דארף געטון ווערן צו אדרעסירן די עקאנאמישע באצווינגעניש וואס איבערלעבער שטייען אויס, דאס 
א דאנק אייך, גאווערנער האוקול, פאר׳ן אונטערשרייבן די   א קליינע אבער וויכטיגע שריט.איז אבער 

  נייטיגע לעגיסלאציע אלס געזעץ.״
   

״דורכאויס דער קָאוויד פאנדעמיע זענען   מיטגליד לינדע בי. ראזענטאל האט געזאגט,-אסעמבלי
ילפאכיג, צולייגנדיג צו די שוין פון פריער  ( זיך געהעכערט פDVגעוואלדפארברעכנס )-פעלער פון שטוב

. במשך די צייט, האבן זיך  DVאומגעהויער הויכע צאלן מענטשן אפעקטירט דורך דער מכה פון 
געוואלדפארברעכנס, און זיי האבן געשאפן  -געענדערט די טאקטיקן געניצט דורך די וואס באגיין שטוב

געהאלטענע  -נייע אופנים פון אויסניצן קאנטראל איבער געליטענע, אריינגערעכנט דורך געמיינזאם
געוואלדטאט מצב איז קיינמאל -שטוב קעיבל, טעלעפאן און יוטיליטי פירמע קאנטראקטן. פארלאזן א

נישט גרינג, און איבערלעבער זאלן נישט באלאסטיגט ווערן מיט די צוגעלייגטע זארג פון זיך דארפן  
ארויסנעמען פון א קאנטראקט וואס זיי האלטן אינאיינעם מיט זייערע בא׳עוולה׳ער. עס פריידט מיר צו זען  

געוואלדטאט באוואוסטזיניגקייט  -ין לעגיסלאציע, אין ׳שטובווי גאווערנער האוקול שרייבט אונטער מי
מאנאט׳, אויף צוצושטעלן געוויסע פארלייכטערונג דורך זיי ערלויבן צו ווערן ארויסגעלאזט גרינגערערהייט  

   געהאלטענע קאנטראקטן.״-פון געמיינזאם
   

ייט אויסהאלט פאדערט העלט אינשורער און געזונטה A-A/A.2519-S.7263 לעגיסלאציע
געוואלדפארברעכנס איבערלעבער מיט די אפציע פון פארזארגן  -ארגאניזאציעס צוצושטעלן פאר שטוב

אלטערנאטיווע קאנטאקט אינפארמאציע כדי אז זיי קענען צוקומען צו זייערע קלעימס אינפארמאציע און  
ה׳ער. די ענדערונג וועט  בענעפיטן אויף א שטייגער וואס באשיצט און היט זיי פון זייערע בא׳עוול

ערמעגליכן פאר איבערלעבער צו זוכן מעדיצינישע און גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס און ניצן זייערע  
העלט אינשורענס צו באצאלן פאר זיי אן קיין שרעק אז אינשורענס קלעימס, פארעמס אדער בילינג 

   האלטער.-יסיקארעספאנדענץ וועט געשיקט ווערן צום אדרעס פון די ּפָאל
   

געוואלדפארברעכנס איבערלעבער פאדערן  -״שטוב סטעיט סענאטאר דזשאן ליו האט געזאגט,
אפטמאל עקסטרעם קאנפידענציעליטעט ביים אויסזוכן הילף פון סערוויס ּפראוויידערס אויף צו באשיצן  

- שכל׳דיגע געזעץ שטעלט צו מער סעקיוריטי צו שטוב-זייער פריוואטקייט און זיכערהייט. דאס פשוט
דערן העלט אינשורער צוצושטעלן די הילף וואס זיי דארפן  געוואלדפארברעכנס איבערלעבער דורך פא

האבן ביים באשיצן זייער פריוואטקייט און זיכערהייט פון זייערע בא׳עוולה׳ער. פיל דאנקבארקייט צו  
גאווערנער האוקול און מיינע קאלעגעס אין דער לעגיסלאטור פאר׳ן צולייגן א נייער שיכט פון באשיצונג  

    געוואלדפארברעכנס.״-טובפאר געליטענע פון ש
   

די לעגיסלאציע וואס איך האב ספאנסירט  ״ מיטגליד סטיווען צימבראוויץ האט געזאגט,-אסעמבלי
(A.2519 וועט העלפן )  באשיצן די פריוואטקייט און זיכערהייט פון שטוב בא׳עוולה׳ען געליטענע, זיי צו

אדער גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס אן קיין מורא  ערמעגליכן צו האבן צוטריט צו וויכטיגע מעדיציניש 
אז זייער קלעים אדער בילינג קארעספאנדענץ וועט אנטפלעקן דאס ארט וואו זיי געפונען זיך אדער  
אנדערע סענסיטיווע אינפארמאציע צו זייערע בא׳עוולה׳ער. ענליך צו דעם, יחידים וואס וואוינען נאך  

וועלן זיי מער אויסן צו זוכן נייטיגע באהאנדלונג אויב זייער פריוואטקייט   ווייטער אין באפאלערישע מצבים
מיטלען אין זייערע  -און אז די באהאנדלונג קען זיי מעגליך פארבינדן מיט הילפס —קען זיין פארזיכערט 

  געוואלדפארברעכנס.״-קאמיוניטיס וואס העלפן געליטענע פון שטוב

   
-דזשענדער אדרעסירן צו באמיאונגען שטארקע האוקול׳ס גאווערנער ויףא בויט לעגיסלאציע פעקל דאס

 האט גאווערנער דער סטעיט. יארק ניו לענגאויס געוואלדפארברעכנס-שטוב און באזירטע
  מענטשן דעם אונטער  דעקונג פארברייטערט וואס לעגיסלאציע פרילינג דעם  געזעץ אין אונטערגעשריבן

  די  צו צוטריט זייער פארבעסערנדיג געוואלדפארברעכנס,-שטוב ןפו איבערלעבער פאר געזעץ רעכט
  פובליק און הָאוזינג  ווי הינזיכטן אזעלכע אין זיי  קעגן דיסקרימינאציע פארבאטן דורך פראצעס קלאגע



פריער זענען זיי נאר געווען געדעקט אלס אן אפגעהיטענע קלאס אונטער די באשעפטיגונג   איינריכטונגען.
     פראוויזיעס פון דעם מענטשן רעכט געזעץ.

   
  פאר  אפיס דעם פארארדענען באפעל עקזעקיוטיוו אן ארויסגעגעבן האוקול גאווערנער האט אפריל, אין

  פראצעדורן  סטעיט׳ס  יארק ניו שטערקער מאכט וואס ליסיּפאָ  א שאפן צו געוואלדטאט-שטוב פארמיידן
  דעם פריער ארבעטספלאץ. דעם אין געוואלדפארברעכנס באזירטע-דזשענדער  און שטוב אדרעסירן פאר

  צו אויף ניצן קענען אגענטורן סטעיט וואס ּפָאליסי, מוסטער א ארויסגעגעבן OPDV האט חודש
  און שטוב ווען  ענטפערס די אנצוווייזן  אויף  פלאץ אין נעןזע פראצעדורן פאסיגע  די אז פארזיכערן

   ארבעטספלאץ. דעם  אין אריין שניידן פראבלעמען געוואלדפארברעכנס זיווג אינטימליכע
  

  195,000בפרט פרויען. איבער   —הונדערטער טויזנטער ניו יארקער שטייען אויס שטוב געוואלדטאט 
, אן  2021זענען ארויסגעשטעלט געווארן אין ניו יארק סטעיט אין  געוואלדטאט באשיצונג באפעלן-שטוב

- פאנדעמיע האט ערגער געמאכט שטוב 19-. די קָאוויד2020פראצענטיגע אויפשטייג פון   18
  34עוואלדפארברעכנס פראבלעמען, מיט קָאלס צום ניו יארק סטעיט האטליין שטייגנדיג מיט באלד ג

   געזונטהייט קריזיס. פראצענט פון אנהייב דעם פובליק 
     
  דורכגעפירט  OPDV האט  געוואלדפארברעכנס,-שטוב איבער פארשטאנד פובליק  פארשטיין בעסער צו
  זענען יארקער  ניו רוב כאטש אז ווייזן געפינסן די זומער. דעם יארקער ניו 5,000  פון אנקעטע אן

 פילע אז און געוואלדפארברעכנס באזירטע-דזשענדער און שטוב פון פארשטאנד זייער אין קאנפידענט
  פראבלעמען די אז געגלייבט ץאל נאך האבן זיי פון  פילע האבן געליטן, האט וואס עמיצער קענען זיי פון

 איינהאלטונג שוואכע באניץ, אלקאהאל אדער דרָאג — פאקטארן דרויסנדע פון רעזולטאט אלס זענען
-שטוב בא׳עוולה׳ענדער א פון באשלוסן די איידער ווי  — פראבלעמען אויפרעגעניש אדער  פעאיגקייט

      זיווג.
  

שטאפל אגענטור -געבליבן דעם לאנד׳ס איינציגסטער קאבינעט OPDVיאר, איז   30במשך די לעצטע 
באזירטע געוואלדפארברעכנס. די אגענטור׳ס מיסיע איז צו  -געווידמעט אויף דער נושא פון דזשענדער

פארברעכנס  -פארבעסערן ניו יארק סטעיט׳ס אפרוף צו און אפהאלט פון שטוב און סעקסועלע געוואלד
די זיכערהייט פון אלע ניו יארקער אין זייערע אינטימליכע באציאונגען דורך  מיט׳ן ציל פון פארשטערקערן 

ארבעט אויך מיט ארטיגע ּפראוויידער צו   OPDV ּפָאליסי, פראגראמען און פובליק באוואוסטזיניגקייט.
צענטרירט, טראומא אינפארמירט און קולטורעל אפרופנד  -פארזיכערן אז סערוויסעס זענען איבערלעבער

    ויס דעם סטעיט.לענגא
  

ניו יארק סטעיט׳ס שטוב און סעקסועלע געוואלדפארברעכנס האטליין שטעלט צו אומזיסט, 
 )רופן(,   800-942-6906, און איז צוגעשטעלט אין רוב שפראכן: 24/7קאנפידענציעלע שטיצע 

)טשעט(. יחידים קענען אויך באזוכן  opdv.ny.gov@)טעקסט( אדער  844-997-2121
www.ovs.ny.gov/connect   צו טרעפן א קרבנות הילף פראגראם אינערערהאלב זייער קאמיוניטי. דער

פראגראמען וועלכע שטעלן צו    200אפיס פון סערוויסעס פאר געליטענע פינאנצירט און שטיצט איבער 
,  דירעקטע סערוויסעס פאר געליטענע און איבערלעבער פון פארברעכנס און זייערע פאמיליעס

אריינגערעכנט טערַאּפי, שטיצע גרופעס, קעיס פארוואלטונג, ציווילע לעגאלע הילף, באגלייטונג אין  
   מיטלען.- געריכט און טראנספארטאציע, צווישן אנדערע הילפס
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