
 
 גאווערנער קעטי האוקול   10/22/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול און מעיאר אדאמס אנאנסירן גרויסע שריטן צו האלטן סאבוועיס אפגעהיטן און 
 אדרעסירן טראנזיט פארברעכנס, בויענדיג אויף אנגייענדע סטעיט און שטאט צוזאמארבעט  

  

NYPD  אוןMTA  פאליציי וועלן ברענגען א שטראם פאליציי אנוועזנהייט אויף פלאטפארמעס און
פאליציי וועלן זיין אנוועזנד ביי איבער  —ָאווערטיים שיפטס יעדן טאג  1,200באנען מיט אומגעפער 

 סטאנציעס במשך די שפיץ שעה׳ן   300
  

נייע געווידמעטע איינהייטן ביי פסיכיאטארישע צענטערס וועלן אדרעסירן גאסן און סאבוועי  
 היימלאזע באפעלקערונג מיט ערנסטע גייסטישע קרענק 

  
אויף בעסטע פירונגען פאר זיך   NYPD, EMS/EMTפאליציי,  MTAנייע טרענירונג פאר 

ג פאר טראנפארטירן יחידים וואס  באשעפטיגן מיט היימלאזע באפעלקערונג, באפולמעכטיגונ
 נייטיגן זיך אין פסיכיאטארישע אפשאצונג 

  
  

ניו יארק גאווערנער קעטי האוקול און ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האבן היינט אויסגעמאלדן 
פארברייטערטע איניציאטיוון צו האלטן ניו יארק סיטי סאבוועיס אפגעהיטן און צו אדרעסירן טראנזיט  

ברעכנס. די איניציאטיוון רעכענען אריין א באדייטנדע אינוועסטירונג פון דער סטעיט׳ס פובליק  פאר
עמערדזשענסי פאנד און א פארשפרעכונג צו ארבעטן מיט דער שטאט אויף א געווידמעטע איינקונפט  

עלן ברענגן  וו MTAאון  NYPDקוואל אויף צו שטיצן מער פאליציי אנוועזנהייט אין דעם סאבוועי סיסטעם. 
ָאווערטיים שיפטס   1,200א שטראם פון פאליציי אנוועזנהייט אויף פלאטפארמעס מיט אומגעפער נאך 

ָאווערטיים פאטראל שעה׳ן יעדן טאג   10,000אייניג ווי אומגעפער נאך   —יעדן טאג אויף דער סאבוועי 
ערס צו העלפן געבן פאר די וועלכע  ווי אויך צוויי נייע געווידמעטע איינהייטן ביי פסיכיאטארישע צענט —

 ליידן פון ערנסטע גייסטישע קרענק די הילף אין וואס זיי נייטיגן זיך.  
  

״מיין נומער איינס ציל אלס גאווערנער איז צו האלטן אפגעהיטן ניו יארקער אין די גאסן, אין זייערע  
ון אלצדינג וואס מעגליך צו מאכן  שטובער, אין זייערע סקולס און אויף דער סאבוועי, און מיר וועלן ט

״אונזער  האט גאווערנער האוקול געזאגט. אונזער סאבוועי מער אפגעהיטן פאר פארער,״ 
פארברייטערטע סאבוועי זיכערהייט סטראטעגיע פון ׳קַאּפס, קַאמערעס און קעיר׳ וועלן זיך נעמען  

מלאזיגקייט באקומען די שטיצע אין  שטרענג קעגן סאבוועי פארברעכנס, העלפן די וועלכע מאכן מיט היי
וואס זיי נייטיגן זיך אויף ארויסצוגיין פונעם סיסטעם און צו לינדערן זארגן פון פארער אויף צו פארזיכערן  
אז ניו יארקער שפירן זיך אפגעהיטן לענגאויס דעם סָאבוועי סיסטעם. בויענדיג אויף אונזערע אנגייענדע  

צו   NYPDהאנט מיט׳ן מעיאר און די -ביי-מיר ווייטער ארבעטן האנט צוזאמארבעט מיט דער שטאט וועלן
 ליפערן די זיכערהייט און סעקיוריטי וואס עס קומט זיך פאר ניו יארקער.״  

  
״די באמיאונג וועט העלפן מיט צוויי זאכן וואס ניו   ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט,

יארקער נייטיגן זיך דרינגענד: צולייגן הונדערטער נאך סטראטעגיש ארויסגעשטעלטע פאליציי אויף  



אונזערע באנען און צושטעלן הילף פאר די וועלכע ליידן פון ערנסטע גייסטישע קרענק כדי אז זיי זאלן  
ונעם סיסטעם. מיר מוזן אדרעסירן סיי דאס אויסזען און סיי די ווירקליכקייט  קענען טרעפן א וועג ארויס פ

פון סעיפטי, און די פארברייטערטע צוזאמארבעט וואס מיר מעלדן היינט אויס מיט גאווערנער האוקול  
פלאן׳.  וועט טון גענוי דאס, און עס וועט גלייכצייטיג בויען אויף די ערפאלג פון אונזער ׳סאבוועי זיכערהייט 

די אונטערשטע שורה איז אז פארער וועלן זען מער פאליציי אין דעם סיסטעם, און פארברעכער וועלן זיי  
אויך זען. אין נאמען פון אלע ניו יארקער זענען מיר דאנקבאר פאר דער סטעיט אינוועסטירונג וואס וועט  

 מאכן אונזערע סאבוועיס מער אפגעהיטן.״  
  

( פאליציי דעפארטמענט און די ׳ניו יארק סיטי  MTA׳מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט׳ ) די 
( וועלן ספעציפיש ארבעטן אינאיינעם אויף סטראטעגיש ארויסצושטעלן NYPDפאליציי דעפארטמענט׳ )

אנען, מער פאליציי לענגאויס דעם סיסטעם און העכערן זייער אנוועזנהייט אויף פלאטפארמעס און ב
בויענדיג אויף די פארשריט געמאכט במשך די לעצטע אכט חדשים זינט מעיאר אדאמס האט  

 .  ׳סאבוועי סעיפטי פלאן׳ ארויסגעגעבן זיין 
  

יפט קָאמיּוטער  פאליציי וועלן זיין ארויסגעשטעלט אין דעם סאבוועי סיסטעם ביי פיר הו MTAדי 
- ׳ּפען סטעישען׳, ׳גרענד צענטראל סטעישען׳, ׳אטלאנטיק טערמינאל׳ און ׳סוטפין —רעילראוד הָאבס 

  NYPD 100ארטשער׳ )דזשעמעיקע( סטעישען. די אקציע וועט רעזולטירן אין באפרייען אומגעפער 
צו   —און אין סטאנציעס   באאמטע פאר ארויסשטעלונגען ביי אנדערע הויפט טראנזיט ערטער אויף באנען

ערמעגליכן פאר קָאמיּוטער און אזעלכע וואס זוכן צו באגיין פארברעכנס צו זען אז די פאליציי איז  
 איבעראל און כסדר אנוועזנד אין דעם טראנזיט סיסטעם.  

  
אנגיין מיט׳ן אינסטאלירן קַאמערעס אין יעדע סאבוועי קַאר צו פארבעסערן   MTAווייטער וועט דער 

זיכערהייט דעקונג און העכערן פארער קאנפידענץ, ווי אויך צו האבן די קאנדוקטאר אויסמעלדן צו פארער  
 ווען זיי קומען אן אין א סטאנציע מיט פאליציי אנוועזנד. 

  
אויף פארצוזעצן ווייטער דאס אדרעסירן די היימלאזע באפעלקערונג וועלכע באזעצן זיך אינעם סאבוועי  

וועלכע ליידן פון ערנסטע גייסטישע קרענק, ווי אויך אויף צו בויען ווייטער אויף פארשריט    סיסטעם און די
זינט גאווערנער האוקול האט אוועקגעשטעלט ׳זיכערע אפציעס שטיצע׳ קריזיס אינטערווענץ מאנשאפטן, 

( צו שאפן OMHהאט גאווערנער האוקול אנגעוויזן פאר׳ן ניו יארק סטעיט אפיס פאר גייסטישע געזונט )
 אינּפעישענט בעטן.   50בעטן איינהייטן, פאר א סה״כ פון - 25צוויי נייע, געווידמעטע  

  
און   NYPDפאליציי, די   MTAפארברייטערן קריזיס אינטערווענץ טרענירונג פאר  OMHאין צוגאב וועט 

EMS/EMT  זיי אויסצולערנען די בעסטע צוגאנגען פארן זיך באשעפטיגן מיט יחידים וואס מאכן מיט ,
היימלאזיגקייט און צו פארזיכערן אז זיי זענען פולקאם אינפארמירט אויף די שטאטוטליכע אויטאריטעט  

יטערטע  פאר די טראנספארט פון יחידים וואס נייטיגן זיך אין א פסיכיאטארישע אפשאצונג. די פארברי 
איניציאטיוון בויען אויף אנגייענדע צוזאמארבעט צווישן דעם סטעיט און שטאט אויף סאבוועי זיכערהייט  

און פארבינדונג מיט׳ן באפעלקערונג וואס מאכט מיט היימלאזיגקייט. גאווערנער האוקול און מעיאר  
געזעצן צוצושטעלן הילף   אדאמס האבן אויך פארשפראכן אויסצוזוכן שטערקער צו מאכן און פארבעסערן

 פאר די וועלכע ליידן פון ערנסטע גייסטישע קרענק. 
  

MTA  פארזיצער אוןCEO ,״די היינטיגע מעלדונג איז מעגליך צוליב   דזשענא ליעבער האט געזאגט
דאס צוזאמארבעטן צווישן שטאט און סטעיט אויף צו פארזיכערן די סעיפטי פון אונזער סאבוועי סיסטעם.  

עי פארערשאפט האט אויפגעשטראמט זינט לעיבאר דעי, און מיר בלייבן פאקוסירט אויף  סאבוו
אויפשטייגנדע פארער קאנפידענץ דורך געהעכערטע ארויסשטעלונג פון פאליציי אין אוניפארם,  

קוואליטעט -קאמערעס אינסטאלירט אין יעדן סאבוועי קַאר, און ווייטערדיגע פארשריט אויף לעבנס

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Foffice-of-the-mayor%2Fnews%2F087-22%2Fmayor-adams-releases-subway-safety-plan-says-safe-subway-prerequisite-new-york-city-s&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cad9a6f0eee4242a675e908dab45c2f79%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638020605324319525%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NZ%2BxeKPiPiAcgwGQrVGdKi7oeB9YsiqrUvDhxLKkMls%3D&reserved=0


איז דאנקבאר גאווערנער האוקול און מעיאר אדאמס פאר זייער פירערשאפט און   MTAר ענינים. דע
 טריישאפט צו די סאבוועיס.״  

  
״דער   ניו יארק סיטי פאליציי דעפארטמענט קאמיסיאנער קיטשאנט על. סווועל האט געזאגט,

NYPD  און דערMTA לטן אלע וואס  זענען שטאלצע צוזאמארבעטער אין די אנגייענדע ארבעט פון הא
ניצן אונזערע סאבוועי באנען און סטאנציעס אפגעהיטן. אויסניצן גלאטיגע צוזאמארבעט, שטענדיגע און  

כסדר׳דיגע פאליציי אנוועזנהייט, און פראאקטיווע קאמוניקאציעס מיט׳ן פארנדן פובליק, וועלן מיר טיפער  
און א מער זיכערע   —אנזיט סיסטעם מאכן אונזער פעאיגקייט צו פארזיכערן א מער אפגעהיטענעם טר

 שטאט.״ 
  

״מיט גאווערנער האוקול׳ס  אפיס פאר גייסטישע געזונט קאמיסיאנערין דר. ען סוליווען האט געזאגט,
אנטשלאסנקייט צו העלפן ניו יארק׳ס מערסט באדערפטיגע יחידים וואס לעבן מיט גייסטישע קרענק, טוט  

OMH וויכטיגע איניציאטיוון צו העלפן ניו יארקער וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט.  -איינפירן צוויי קריטיש
אינּפעישענט איינהייטן וועלן צושטעלן פאר יחידים ערהוילונגס אריענטירטע,   ׳טרענזישען טּו הָאום׳די 

בן אינערערהאלב דער צענטרירטע אויפפאסונג מיט ציל זיך איינצושאפן א בארייכערטע לע-מענטש
ווערן צוגעשטעלט  דָאון פראגראם׳-׳קאמיוניטי רעזידענשעל סטעּפקאמיוניטי. אין צוגאב, וועט א נייער 

פאר די וועלכע נייטיגן זיך אין מער סטרוקטור און שטיצע אין זיך צוריק איינגלידערן אין דער קאמיוניטי.  
טערמיניגע הָאוזינג מיט אינטענסיווע ערהוילונג  -קורץ זעלבסטשטענדיגע,-עס וועט באשטיין פון טיילווייז

טויגליכקייט נייטיג אויף צו קענען וואוינען מיט הצלחה  -סערוויסעס געאייגנט אויף אויסצולערנען די לעבנס
אין א מער זעלבסטשטענדיגן ארט. די נייע פראגראמען וועלן געניסן פון די ׳זיכערע אפציעס שטיצע  

טוען שוין אקטיוו זיך באשעפטיגן מיט היימלאזע יחידים וואס לעבן מיט גייסטישע  מאנשאפטן׳, וועלכע 
   קרענק.״

  
 פאליציי אנוועזנהייט   NYPDפאליציי און  MTAגעהעכערטע 

וועלן ארבעטן אינאיינעם אויף סטראטעגיש   NYPDפאליציי דעפארטמענט און דער  MTAדער 
ארויסצושטעלן מער פאליציי און העכערן זייער אנוועזנהייט אויף פלאטפארמעס און באנען, מיט דער  

MTA   נעמענדיג דעם הויפט פאראנטווארטליכקייט פאר באוואכן די סאבוועי סטאנציעס נעבן און
הָאבס דורך ארויסשטעלן פלאטאנען פון פאליציי   פארבינדן מיט די פיר הויפט קָאמיּוטער רעילראוד 

צו העכערן דעקונג   NYPDדערביי ערמעגליכן די   — אנוועזנהייט  24/7צושטעלנדיג א כסדר׳דיגער  —
  60פאליציי דעפארטמענט׳ס דעקונג פון  MTAביי נאך סטאנציעס לענגאויס דעם סאבוועי סיסטעם. דער 

פאליציי, צוליב די אונטערשייד אין לענג פון שיפטס צווישן   NYPD 90פאליציי א טאג איז אייניג מיט נאך 
 די דעפארטמענטס.  

  
דראמאטיש  NYPDאנוועזנהייט און די צוגעגעבענע שטיצע וועט דער   NYPDמיט די צוגעלייגטע 

ָאווערטיים שיפטס יעדן   1,200העכערן פאליציי אנוועזנהייט אין דעם טראנזיט סיסטעם מיט אומגעפער 
ָאווערטיים שעה׳ן. ניו יארקער וועלן זען באאמטע דעקן  10,000ציגן טאג, אדער אומגעפער איינ

סטאנציעס במשך שפיצפונקט שעה׳ן. די   300פלאטפארמעס אויף אויסגעצויגענע טּורס אין ווייניגסטנס 
רטער מער  העכערונג אין פאליציי וועט אויך ערמעגליכן פאר געאייגנטע טראנזיט פאליציי צו פארן הונדע

שעה׳ן טעגליך במשך די שפיצפונקט שעה׳ן. עס וועט זיין א באדייטנדע העכערונג פון פאליציי ביים  
דרייטירל וועלכע וועלן אינפארסירן דעם געזעץ און אפהאלטן די וואס דרייען זיך ארויס פון צאלן.  

יף די סאבוועיס העלפן פובליק  אינאיינעם, וועט די כסדר׳דיגע און שטענדיגע אנוועזנהייט פון פאליציי או
 סעיפטי און אפהאלטן אזעלכע וואס וואלטן באגאנגען פארברעכנס.  

  
וועט אויך שטעלן אין פלאץ סעקיּוריטי גַארדס )׳געיט גַארדס׳( ביי געוויסע סאבוועי סטאנציעס  MTAדער 

אויערן״ פאר געזעץ   אויף כדי צו העכערן זיכערהייט אנוועזנהייט, צו פונקציאנירן אלס ״אויגן און
 אינפארסירער, און אפצוהאלטן די וואס דרייען זיך ארויס פון צאלן.  



  
 ׳טרענזישען טּו הָאום׳ איינהייטן  OMHנייע 

איינצופירן צוויי נייע ׳טרענזישען טּו הָאום׳ איינהייטן   OMHגאווערנער האוקול האט אנגעוויזן פאר 
(THUא נייער באהאנדלונגס פראגראם פא ,)  ר גאסן און סָאבוועי פאציענטן וועלכע מאכן מיט

היימלאזיגקייט מיט ערנסטע גייסטישע קרענק און שוואכע קאמיוניטי באהעפטונג וועלכע וואלטן געקענט  
׳ס צענטער פאר אויסצייכענונג פאר  OMHאריענטירטע אויפפאסונג ביי  -געניסן פון ערהוילונגס

 פסיכאפארמאקאלאגישע אויפפאסונג.  
  

בעטן יעדע באזונדער, מיט דעם  -25דער נייער פראגראם וועט כולל זיין צוויי אינּפעישענט איינהייטן מיט 
( ביז נאוועמבער MPCערשטן באשטימט זיך אוועקצושטעלן ביים מאנהעטען פסיכיאטארישע צענטער )

1 .OMH עט עפענען א  טוט אויך אפשאצן קאפאציטעט ביי דאונסטעיט פסיכיאטארישע שפיטעלער און וו
יאר און העכער מיט   18צווייטע איינהייט ביז אנהייב קומענדע יאר. ביידע איינהייטן וועלן דינען יחידים 
וועט זיך פאראייניגן   MPCערנסטע גייסטישע געזונטהייט קרענק וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט, און 

אס ארייננעמען פאר פאציענטן וועלכע  אין שותפות מיט אהינווייזנדע שפיטעלער אויף צו פארזארגן ד
׳ס וועלן אננעמען אפשיקונגען פון א באגרעניצטע צאל ניו  THUדארפן זיין מעדיציניש סטאביליזירט. די 

ארומנעמנדע פסיכיאטארישע עמערדזשענסי פראגראמען  -יארק סיטי שפיטעלער און זייער ברייט
(CPEPאון פארברייטערן די צאל אפשיקונג איינריכטו )  .נגען 
  

געביטליכע מאנשאפט פון דאקטוירים, נורסעס, סָאושעל -׳ס וועלן פארמאגן א שטאב פון א מולטיTHUדי 
קלינישע פערסאנאל און -ווָארקערס, אקופאציאנעלע טעראפיסטן און אנדערע קלינישע און נישט

וועלן   ׳סTHUפאקוסירטע באהאנדלונג. דער פראגראם מוסטער פאר די  -פארזארגן ערהוילונגס
אנטהאלטן אן אינטענסיוון פאקוס אויף לעבנס ווירטשאפט פעאיגקייט וואס וועלן העלפן ערמעגליכן דאס  

ארויסלאזן צו דער קאמיוניטי, העלפן מיט זיך איינשאפן פונקציאנעלע פעאיגקייט און ארבעטן מיט  
זיך מיט גייסטישע קרענק צו פארבעסערן דאס באשעפטיגן  OMHאגענטורן אינדערינען און אינדרויסן פון 

 אויפפאסונג.  
  

פאציענטן זיך אומצוקערן צו דער קאמיוניטי   THUדי אויפפאסונג טראנזיציע פלאנירונג פראצעס פאר 
וועט ארייננעמען אן איינציגווייזע אפשאצונג פון סערוויסעס נייטיג אויף צו שטיצן סטאביליטעט אין דער  

 גרייט זיין צו שטיצן ערפאלגרייכע קאמיוניטי איינגלידערונג.  קאמיוניטי. א ריי סערוויסעס וועלן 
  

אנטוויקלען א ׳קאמיוניטי רעזידענשעל סטעּפ דָאון   OMHאלס טייל פון דער נייער איניציאטיוו, וועט 
פראגראם׳ אויף צוצושטעלן א טראנזיציאנעלע ארט פאר מענטשן וואס ווערן ארויסגעלאזט דירעקט פון די  

THUאיינהייטן לענגאויס פיר   15טערמיניגער רעזידענשעל פראגראם וועט אריינרעכענען -ורץ׳ס. דער ק
טראנזיציאנעלע בעטן און צושטעלן סערוויס באקומער דער געלעגנהייט   60לאקאציעס פאר א סה״כ פון 

ג  זיך איינצושאפן די פעאיגקייטן נייטיג אויף זיך אוועקצוציען צו א מער זעלבסטשטענדיגער הָאוזינ
- איינריכטונג. מענטשן וועלן אויך געשטיצט ווערן אין זיך איינשאפן בענעפיטן אויף צו פארזיכערן לאנג

 טערמיניגע ערפאלג.  
  

דָאון פראגראם וועלן פארבינדן ווערן מיט ׳זיכערע אפציעס שטיצע׳, ׳אסערטיוו  -יחידים אין דעם סטעּפ
האנדלונג מאנשאפטן אויף צו שטיצן זייער טראנזיציע  קאמיוניטי באהאנדלונג׳ און אינטענסיווע מאביל בא

 טעג אדער ווייניגער.   120צוריק צו דער קאמיוניטי און צו קביעות׳דיגע שטיצנדע הָאוזינג אינערהאלב 
  

 פארשטערקערטע טרענירונג פאר געזעץ אינפארסירער און ערשטע רעסּפָאנדערס  
OMH רער און ערשטע רעסּפָאנדערס אין די  טוט אנבאטן טרענירונג פאר געזעץ אינפארסי

פונדאמענטאלע קריזיס אינטערווענץ געניטשאפט טרענירונג פאר געזעץ אינפארסירער. דער סטעיט  
אויף די   EMS/EMTאון  NYPDפאליציי,  MTAוועט פארברייטערן די טרענירונג אויף אויסצושולן 



זיך אין א פסיכיאטארישע אפשאצונג ביי   שטאטוטליכע מאכט פאר׳ן טראנפארטירן יחידים וואס נייטיגן
ס. די טרענירונג וועט אויך כולל זיין בעסטע מהלכים פאר׳ן זיך באנעמען מיט דער  CPEPשפיטעלער און 

 גאסן באפעלקערונג וואס מאכט מיט גייסטישע קרענק. 
  

 קאנדוקטאר אויסמעלדונגען איבער פאליציי אנוועזנהייט 
ניצן אויף אינאיינעם   NYPDאון  MTAבאן סָאבוועי אנאנסמענטס זענען נאך א מיטל וואס די -אויפ׳ן

אפצוהאלטן פארברעכנס און העלפן קאסטומערס וועלכע נייטיגן זיך אין געזעץ אינפארסירונג. צו העכערן  
ווען אנוועזנד אין סטאנציעס אדער אויף   —ט איבער די אנוועזנהייט פון פאליציי פובליק באוואוסטזיניגקיי

וועלן פאליציי זיך פארבינדן מיט באן קאנדוקטארס אויף אויסצומעלדן זייער   —פלאטפארמעס 
 אנוועזנהייט.  

  
 סָאבוועי קַאמערע אינסטאלאציע 

סיסטעם זענען איבערצייגט געווארן אלס אומשאצבאר אויף צו   MTAקַאמערעס אינערהאלב דעם 
אידענטיפיצירן די וואס באגייען פארברעכנס אויף זיי צו ברענגען צו יוסטיץ. צו דעם צוועק, ווי לעצטנס 

פארברייטערן קַאמערע דעקונג אויף די אינעווייניג פון   MTAגעמאלדן דורך גאווערנער האוקול, טוט דער 
סָאבוועי קַארס, וואס וועט ארייננעמען דאס אינסטאלירן קַאמערעס אין סָאבוועי קַארס  6,500איבער 

קַאמערעס א חודש, נאכ׳ן פארענדיגן דעם איינשאפונג פראצעס, ביז דער גאנצער   750אויף א ראטע פון  
  100עלן . אויף דערווייל, וו2024סָאבוועי קַאר פלאט איז אויסגעשטאט מיט קַאמערעס ביים ענדע יאר  

קַאמערעס יעצט צו דער האנט אינסטאלירט ווערן אין די קומענדע טעג לענגאויס אלע סָאבוועי קַארס. די  
MTA  אוןNYPD האנט זיכער צו מאכן באלדיגע צוטריט צו  -ביי-זעצן פאר ווייטער צו ארבעטן האנט

 קַאמערעס אין דעם סָאבוועי סיסטעם.  
  

 ׳זיכערע אפציעס שטיצע מאנשאפטן׳ 
וועט איינפירן   OMHפריער דאס יאר האבן גאווערנער האוקול און מעיאר אדאמס אויסגעמאלדן אז דער 

מאנשאפטן  SOS( מאנשאפטן און זיי ארויסשטעלן אין ניו יארק סיטי. SOS׳זיכערע אפציעס שטיצע׳ ) 
- יו יארק סיטיבאשטייען פון טרענירטע גייסטישע געזונטהייט פראפעסיאנעלן וועלכע קאארדינירן מיט נ

אנגעפירטע ָאוטריטש מאנשאפטן אויף צו שטיין אין פארבינדונג מיט און ארויסהעלפן יחידים וואס ליידן  
וויכטיגע שטיצע סערוויסעס און  -פון כראנישע היימלאזיגקייט. די מאנשאפטן באהעפטן יחידים צו קריטיש

ע הָאוזינג פראגראמען. זינט אנהייבן  העלפן זיך איינשאפן פלאצירונג אין עמערדזשענסי אדער שטיצנד
 יחידים אין אזעלכע סערוויסעס.   410ארבעט אין אפריל, האבן די מאנשאפטן איינגעשריבן 
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