
 
 גאווערנער קעטי האקול  10/24/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר צו באקעמפן רעוואלווער פארברעכן, גיבן מער  28גאווערנער האקול אנאנסירט 
געלעגנהייטן פאר יונגווארג און פארשטערקערן פובליק זיכערהייט אין זיבן שטעט אריבער ניו יארק  

   סטעיט
    

אלבאני, באפעלאו, מאונט ווערנאן, ניובורג, ראטשעסטער, סירעקיוס און יאנקערס וועלן באקומען  
 Project RISE :Respond, Invest, Sustainמיליאן דאלאר יעדע איינע דורך ' 4ביז אזויפיל ווי 

and Empower'    
    

באזירטע ארגאניזאציעס צו דערקענען געברויכן, מאנגלען אין -געלטער וועלן העלפן קאמיוניטי
סערוויסעס און אנטוויקלען פלענער צו פארברייטערן פראגראמען פאר יונגווארג און פאמיליעס און 

   פארמערן פובליק זיכערהייט
    

    
  –מיליאן דאלאר זענען דא צו העלפן זיבן שטעט  28גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז 

צו באקעמפן   –אלבאני, באפעלאו, מאונט ווערנאן, ניובורג, ראטשעסטער, סירעקיוס און יאנקערס 
Project RISE - רעוואלווער פארברעכן אריבער די סטעיט. די געלטער ווערן צוגעשטעלט דורך '

Respond, Invest, Sustain and Empower  ,פראיעקט הויב זיך אויף: רוף זיך אפ, אינוועסטיר( '
באזירטע ארגאניזאציעס אין יעדע שטאט ביז -האלט אויף און באפולמעכטיג( צו גיבן פאר קאמיוניטי 

מיליאן דאלאר צו איינפירן, פארברייטערן און פארבעסערן פראגראמען און סערוויסעס  2אזויפיל ווי 
אר יונגווארג און זייערע פאמיליעס, באפולמעכטיגן געגנטער וועלכע  וועלכע פארמערן געלעגנהייטן פ

זענען באטראפן געווארן דורך רעוואלווער פארברעכן מער פון אנדערע און פארמערן פובליק זיכערהייט.  
מיליאן דאלאר אין אינפראסטרוקטור פינאנצירונג צוגעשטעלט געווארן פאר יעדע פון   2אין צוגאב זענען 

   ו שטיצן די פארברעכן פארמיידונג סערוויסעס און זיכערערע געגנטער.די שטעט צ
    

"די צרה פון רעוואלווער פארברעכן פארלאנגט אמביציעזע אינוועסטירונגען אויף מערערע פראנטן, און  
פראיעקט וועלן מיר העלפן נאכקומען די    RISEדורכן אינוועסטירן אין לאקאלע ארגאניזאציעס דורך דעם 

קזאמע און באדערפענישן פון יעדע געגנט, אדרעסירן לאקאלע שוועריגקייטן און צושטעלן וויר 
"די געלטער און די שותפות'ן וועלן   האט גאווערנער האקול געזאגט.שטאנדהאפטיגע לייזונגען", 

פארבעסערן און פארברייטערן די סטעיט'ס ברייטע אפרוף צו רעוואלווער פארברעכנס אין יעדע פון די  
ערע געגנטער פאר אלע  שטעט, העלפנדיג אדרעסירן די שורש פון רעוואלווער פארברעכן און שאפן זיכער 

    ניו יארקער." 
    

"איך און די גאווערנער פארלייגן זיך אויף רעוואלווער פארברעכן פון אלע זייטן, זיך נעמנדיג צו פובליק  
אין צוגאב צום אריינברענגען געזעץ אינפארסירונג אין די בילד, פארשטערקערנדיג וואפן  זיכערהייט. 

געזעצן און לויפן פראגראמען צו צוריק אפקויפן רעוואלווער, פארשטערקערן מיר אויך קאמיוניטיס דורך  
ר 'פראיעקט  "דער נייע האט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניָאו דעלגַאדָאו געזאגט.'קירוב' באמיאונגען", 



RISE וועט ערלויבן לאקאלע רעגירונגען און קאמינויטי ארגאניזאציעס צו שיקן די פינאנצירונג וואו עס '
    פעהלט די מערסטע אויס." 

    
ליוטענאנט גאווערנער דעלגַאדָאו האט זיך אנגעשלאסן מיט ערוויילטע, קאמיוניטי און געזעץ  

 Boys & Girls Club ofאינפארסירונג פירער ביי די 'יונגלעך און מיידלעך קלָאב פון מאונט ווערנאן' )
Mount Vernonפראיעקט   ( דעם אינדערפרי צו פארשטעלן די סטעיט'ס באדייטנדע אינוועסטירונג אין'

RISEפארצווייגטע פלאן צו אדרעסירן די אויפשטייג אין  -', א טייל פון די אדמיניסטראציע'ס ברייט
פאנדעמיע. 'פראיעקט    19-פארבינדענע מערדערייען זינט די אנהויב פון די קאוויד-שיסערייען און וואפן

RISE '– ( אנטוויקלט און אנגעפירט דורך די סטעיט דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעסDivision 
of Criminal Justice Services, DCJS )–   ערלויבט לאקאלע פארמישטע פארטייען אין יעדע שטאט צו

נישן פון זייערע  אנטוויקלען א ברייטע פלאן פאר פינאנצירונג וואס אדרעסירט די אייגנארטיגע באדערפע
אנדערע וועלכע נעמען   13געגנטער. כאטש רעוואלווער פארברעכנס אין די זיבן קאמיוניטיס און אין 

 Gun Involved Violenceפארמישטע פארברעכן עלימינירונג )-רעוואלוועראנטייל אין די סטעיט'ס 
Elimination, GIVEיאר אין    זענען אראפגעגאנגען אין די ערשטע אכט חודשים פון דעם ( אינציאטיוו

   , דאך איז עס נישט אראפ צו די שטאפלען פון בעפאר די פאנדעמיע.2021פארגלייך צו 
    

ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס קאמישאנער, רָאוזאנא רָאוסַאדָאו, האט 
"איך האב ארומגעפארן די סטעיט, זיך טרעפנדיג מיט פארמישטע אין יעדע פון די קאמיוניטיס,  געזאגט, 

מענטשן און   צו בעסער פארשטיין די שוועריגקייטן און שטערונגען וועלכע טרעפן אן איינצלנע
' וועט  RISEארגאניזאציעס ווען מיר ארבעטן צוזאמען צו רעדוצירן רעוואלווער פארברעכן. 'פראיעקט 

העלפן דורכן פינאנצירן עקזיסטירנדע, אקטיווע, קלענערע קאמיוניטי ארגאניזאציעס וועלכע זענען אין די  
גרובער יעדן טאג, צושטעלנדיג שטיצע און סערוויסעס וועלכע באהאנדלען די שורש פון רעוואלווער  

יָאו דעלגַאדָאו פאר זייער  פארברעכן. איך באדאנק גאווערנער האקול און ליוטענאנט גאווערנער אנטאנ
פעסטע שטיצע פון קאמיוניטי גרופעס און איינצלנע מענטשן וועלכע ארבעטן צו אוועקשטעלן און  -פעלזן

   אנהאלטן רואיגקייט." 
     

 Office of'ס אפיס פון יונגווארג סערוויסעס )DCJSקאמישאנער רָאסַאדָאו און איינגעשטעלטע פון די 
Youth Justice אפגעהאלטן קאמיוניטי געהער סעסיעס און ווארקשַאּפס מיט פארמישטע  ( האבן

פארטייען אין די זיבן שטעט דעם זומער כדי צו לערנען פון די איינוואוינער און פארטרעטער פון  
באזירטע ארגאניזאציעס, סקולס, לאקאלע רעגירונג און געזעץ אינפארסירונג, צווישן אנדערע,  -קאמיוניטי

ע פראגראמען, מאנגלען אין סערוויסעס, שטרויכלונגען צו צוטריט און די שוועריגקייטן מיט  איבער יעצטיג
   טערמיניגע השפעה פון פארברעכן. -וואס זיי טרעפן זיך אן ווען זיי פרובירן צו אדרעסירן די לאנג

    
נאכפאלגנדיג די באגעגענישן, האבן אפיס פון יונגווארג סערוויסעס איינגעשטעלטע געארבעט מיט  

  —' פירנדע קאמיטע RISEלאקאלע איינוואוינער און פארמישטע פארטייען צו אויפשטעלן א 'פראיעקט 
רעפן  מיט מיטגלידער וועלכע זענען פאראנטווארטליך צו פארשטערקערן אנגייענדע צוזאמענארבעט, ט

פראגראמען און סערוויסעס צו פינאנצירן און איינפירן זייער שטאט'ס פלאן צו נאכקומען דעם פראגראם'ס 
   ציהלן:

  

אויפבויען די מעגליכקייטן פון א לאקאלע קאמיוניטי צו איינפירן און אויפהאלטן פראגראמען צו   •
   אדרעסירן די שורש פראבלעמען וואס ביישטייערן צו פארברעכן אין די קאמיוניטי; און

פארבעסערן די באהאנדלונג מיט פארברעכן אין די קאמיוניטי דורך פארמערטע קאמיוניטי   •
   פראגראמען פון א קוק ווינקל פון היילונג און יושר.  שותפות'ן און

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0


די פירנדע קאמיטע פון יעדע שטאט וועט טרעפן ביז אזויפיל ווי פיר קאמיוניטי ארגאניזאציעס וועלכע 
מיליאן דאלאר סך הכל( און  2) $500,000וועלן זיין בארעכטיגט צו באקומען גרענטס פון ביז אזויפיל ווי 

ע צו אוועקשטעלן א פלאן  באקומען טעכנישע הילף פון די אפיס פון יונגווארג סערוויסעס איינגעשטעלט
' אין יעדע שטאט קענען גענוצט  RISEוויאזוי די געלטער וועלן פארטיילט ווערן. געלטער פון 'פראיעקט 

ווערן צו שטיצן מענטאר פראגראמען, גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס, פראגראמען צו שאפן  
יוניטי, באשעפטיגונג און בילדונג  געזעלשאפטליכע קשרים צווישן מענטשן, בויען צוטרוי אין די קאמ

שטיצע און יונגווארג אנטוויקלונג אקטיוויטעטן, צווישן אנדערע פראגראמען און סערוויסעס וועלכע  
אדרעסירן טראומע וואס קומט אלץ רעזולטאט פונעם זיין אויסגעשטעלט אויף די לאנגע טערמין צו  

רן יונגווארג, פאמיליעס און געגנטער. יעדע  פארברעכן, צו בויען שטאנדהאפטיגקייט און פארשטערקע
מיליאן דאלאר אין אינפראסטרוקטור געלטער צו שטיצן די   2קאמיוניטי קען אויך באקומען ביז אזויפיל 

   פראגראמען וואס זיי וועהלן אויס צו דורכפירן.
    

ן ערשטע קאמיוניטיס צו  נוצט א צוגאנג וואס איז באזירט אויף ציפערן צו אידענטיפיצירן די זיב DCJSדי 
' דורכן אנאליזירן ציפערן פון די באפעלקערונג און ארימקייט פאר יעדע  RISEבאקומען 'פראיעקט 

 American Communityשטאט, ווי עס איז פארגעשטעלט אין די אמעריקאנע קאמיוניטי אנקאטע )
Survey  און אזוי אויך ציפערן פון פארברעכן און שיסערייען וועלכע זענען באריכטעט געווארן צו די ,)

   סטעיט דורך די פאליציי דעּפארטמענט פון יעדע שטאט.
     

"מיר האבן קָאזינס, האט געזאגט, -סטעיט סענאט מאיאריטעט פירערין, ענדריע סטּוארט
פירנדע, קלוגע רעוואלווער זיכערהייט  -אנטשיידענע שריט צו קאנפראטירן פארברעכן אריבערפירן לאנד'ס

י צו  געזעצן, אבער מיר מוזן פארזעצן צו אינוועסטירן מער אין די קאמיוניטיס וועם מיר פארטרעטן כד
מיליאן   28פארבעסערן אונזערע שותפות'ן. איך בין פרייליך אז מיר האבן געקענט פארזיכערן די  

' צו פארזעצן צו ארויפבויען אויף די  RISEדאלארדיגע אינוועסטירונג איבערן סטעיט דורך 'פראיעקט 
רסירונג און  ארבעט וואס מיר האבן אנגעהויבן צו פארשטערקערן די שותפות'ן צווישן געזעץ אינפא

קאמיוניטיס וועלכע זענען געשעדיגט געווארן מער פון אנדערע דורך די יוסטיץ סיסטעם. איך וויל 
באדאנקען גאווערנער קעטי האקול און ליוטענאנט גאווערנער אנטאניָאו דעלגַאדָאו פארן אינוועסטירן אין  

  אונזערע קאמיוניטיס צו האלטן ניו יארקער זיכער." 
  

"אלץ טאטע און געזעצגעבער, קען נישט זיין קיין  טאר דזשאמאל בעילי האט געזאגט, סטעיט סענא
סאך זאכן וואס זענען מער דרינגנד פון האלטן אונזערע קינדער און אונזערע קאמיוניטיס פארזיכערט פון  

די עפידעמיע פון רעוואלווער פארברעכן פארלאנגט אן אנטווארט די מכה פון רעוואלווער פארברעכן. 
דורך יעדן איינעם און מיט די פירערשאפט פון די קאמיוניטי, און מיר מוזן נוצן יעדע כלי וואס שטייט אונז  

' איז א קריטישע טריט  RISEצום האנט כדי צו נאכקומען די געברויכן פון דעם מאמענט. 'פראיעקט 
פולמעכטיגן און אויפהייבן די קאמיוניטיס וועלכע זענען די שווערסטע באטראפן געווארן  פאראויס צו בא

דורך רעוואלווער פארברעכן. די פראגראמען און סערוויסעס וואס די פינאנצירונג שטיצט וועלן מאכן א  
גאווערנער  מהפכה אין די שטאט מאונט ווערנאן און אין קאמיוניטיס ארום די סטעיט. איך וויל באדאנקען 

קעטי האקול און ליוטענאנט גאווערנער אנטאניָאו דעלגַאדָאו פאר די אינוועסטירונג אין די צוקונפט פון  
אונזערע קינדער, און די איבערגעגעבענע מענטשן און ארגאניזאציעס וועלכע ארבעטן אין אונזערע  

  קאמיוניטיס צו ראטעווען לעבנס." 
  

"צום באדויער איז דא צופיל רעוואלווער  שעיקאבסאן האט געזאגט, אסעמבלי מיטגליד דזשַאנעטען דז
פארברעכן אין ניובורג וועם איך פארטרעט, און דערפאר בין איך אזוי פרייליך צו זעהן די גאווערנער'ס 

פאכיגע צוגאנג פאר וועלכע איך האב -איבערגעגעבנקייט צו באקעמפן רעוואלווער פארברעכן אין א דריי
צום ערשט, אפשטעלן די אומלעגאלע וואפן האנדל און די פלוס פון אומלעגאלע   געשטיצט. געשתדל'ט און

  —און אנדערשוואו. צווייטנס  I-95וואפן פון אינדרויסן פון די סטעיט לענגאויס די 'אייזענע רער' פון די 
נגען שאדן צו זיך  ארויסנעמען רעוואלווערס פון די הענט פון אזעלכע וועלכע זענען ווארשיינליך צו אנברע



 Red Flagפון דעם 'רויטן פאן געזעץ' ) אליין און אנדערע דורך די פארברייטערונג און אינפארסירונג
Law אינוועסטירן אין אונזערע יונגע מענטשן אז זיי זאלן האבן אקטיוויטעטן נאך די סקול   —(. דריטנס

-י זאלן האבן א וועג צו א קאריערע מיט שייןטאג זיי צו האלטן אראפ פון די גאסן, און אזוי אויך אז זי
' אדרעסירט די דריטע חלק פון די ברייטע צוגאנג צו רעוואלווער  RISEבאצאלטע דזשאבס. 'פראיעקט 

איך אפלאדיר גאווערנער האקול פארן גיין ווייטער פון די רעדעס מיט א ממשיות'דיגע צוגאנג   פארברעכן.
  צו באקעמפן רעוואלווער פארברעכן." 

   
"באקעמפן פארברעכן אין  וועסטשעסטער קאונטי עקזעקיוטיוו דזשארדזש לַאטימער האט געזאגט, 

און נאך   – אונזערע קאמיוניטיס פאדערט א קאאפערירנדע צוגאנג צווישן אלע שטאפלען פון רעגירונג 
' איז א רעזולטאט פון  RISEדי וועלכע זענען פארמישט אין די קאמיוניטי. 'פראיעקט  –וויכטיגער דערפון  

וטענאנט גאווערנער און אלע אונזערע שותפים די קאאפערירנדע צוגאנג. איך באדאנק די גאווערנער, לי
   פאר זייער ארבעט אויף די וויכטיגע פובליק זיכערהייט אנגעלעגנהייט." 

   
"זיין א פירער מיינט אויסהערן אונזערע קאמיוניטיס און  אלבאני מעיאר קעטי שיהען האט געזאגט, 

באזונדערס  —אונטערנעמען שריט, און איך לויב אויס גאווערנער האקול פארן טוהן גענוי דאס יעדן טאג 
ווען עס קומט צום באקעמפן רעוואלווער פארברעכן. ניו יארק סטעיט'ס אויפגעוויזענע רעוואלווער  

,  2021אין   30%גראמען האבן געהאלפן רעדוצירן שיסערייען מיט מער פון פארברעכן פארמיידונג פרא
זייט מיט אונזערע לאקאלע, סטעיט און פעדעראלע שותפים  -ביי-און מיר וועלן פארזעצן צו ארבעטן זייט

  –אפט פון אינדרויסן פון די סטעיט   –צו פארמערן פובליק זיכערהייט און נעמען אומלעגאלע רעוואלווער  
פון אונזערע געסער. א דאנק פאר גאווערנער האקול פארן ווידעראמאל ארויסווייזן אז זי וועט נוצן  אראפ 

   יעדע מיטל וואס איז נאר דא צו שטיצן אונזערע קאמיוניטיס און האלטן אונזערע איינוואוינער זיכער." 
   

"די סירעקיוס סיטי מעיאר'ס אפיס צו רעדוצירן רעוואלווער  סירעקיוס מעיאר בען ווַאלש האט געזאגט, 
( איז אין אפעראציע פאר  City of Syracuse Mayor's Office to Reduce Gun Violenceפארברעכן )

בלויז זעקס חודשים, און שוין שאפט עס נייע שטאפלען פון קאאפעראציע און שותפות אין אונזער  
קאמיוניטי. די אפיס אנטוויקלט אויך א ברייטע סטראטעגיע וואס איז באזירט אויף די ציפערן און  

ן רעוואלווער פארברעכן אין  צוזאמענארבעט מיט פארמישטע פארטייען צו סוף כל סוף צוריקדרייע 
סירעקיוס. עס איז נישט קיין פראגע אז די פאנדעמיע האט פארערגערט די פראבלעמען ביים שורש  

וועלכע ביישטייערן צו רעוואלווער פארברעכן. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פארן צושטעלן די  
אונזערע קאמיוניטי שותפים זאלן קענען  ' כדי אז די סיטי און RISEנייע געלטער דורך 'פראיעקט 

פארמערן די מיטלען פאר פראגראמען וועלכע ארבעטן ווירקזאמערהייט און אריינברענגען נייע  
   אינטערווענצן וועלכע העלפן יונגווארג און פאמיליעס און פארמערן פובליק זיכערהייט אין סירעקיוס." 

    
"איך און מיין מאנשאפט ארבעטן פלייסיג יעדן טאג  ט, ראטשעסטער מעיאר מאליק עווענס האט געזאג

באגרוסטע הילף וועט גיין א  -צו פארמערן פובליק זיכערהייט און רעדוצירן פארברעכן, און די ווארעם
מיר זעהען  לאנגע וועג צו פארבעסערן די קוואליטעט פון לעבן פאר די איינוואוינער פון ראטשעסטער. 

יעדן טאג די קאסט וואס רעוואלווער פארברעכן מאנט איין פון אונזער שטאט, און דערפאר זענען מיר  
זייער דאנקבאר פאר גאווערנער האקול'ס אינוועסטירונג אין ראטשעסטער און אין שטעט ארום די  

  סטעיט." 
  

י פארשפרייטונג פון רעוואלווערס  "דהאווארד האט געזאגט, - מאונט ווערנאן מעיאר שַאווין ּפעטערסאן
וועלכע פארפלייצן אונזערע קאמיוניטיס, באגלייט מיט די וואוקס אין גייסטישע געזונטהייט פראבלעמען  

פארבינדענע פארברעכן און  -העכערונגען אין רעוואלווער האבן גורם געווען  אין די פאנדעמיע עפאכע,
ד. די קריטישע געלטער גיבן פאר אונזערע קלענערע טראומע און אונזערע קאמיוניטיס ארום דעם לאנ

פארדינסט ארגאניזאציעס די מעגליכקייט צו ארויסבויען זייער אדמיניסטראטיווע מעגליכקייטן  -פאר-נישט
און זיי ערלויבן צו ארבעטן צוזאמען מיט אונז צו אראפטרייבן פארברעכן. מיר זענען דאנקבאר פאר 



ענאנט גאווערנער דעלגַאדָאו אז קאמיוניטיס וועלכע זענען די שווערסטע גאווערנער האקול און פאר ליוט
באטראפן דורך די פראבלעמען זענען אויפן פראנט פון די פינאנצירונג צו העלפן צוריק קעמפן קעגן  

   פארברעכן." 
   

"איך בין שולדיג א גרויסע הכרת הטוב פאר גאווערנער  ניובורג מעיאר טָארענס הַארווי האט געזאגט, 
' גרענט פאר זיבן שטעט וואס רעכנט RISEקעטי האקול אלץ מעיאר פון ניובורג סיטי! דער 'פראיעקט 

אריין ניובורג, ניו יארק, איז בלויז נאך א ביישפיל פון ווי איבערגעגעבן אונזער גאווערנער איז צו אויסהערן  
די שטימעס פון די מענטשן וועלכע וויינען זיך פאר עכטע לייזונגען צו רעוואלווער פארברעכן און צו  

און מערערע געזעלשאפטליכע/עקאנאמישע אנגעלעגנהייטן וואס  גייסטישע געזונטהייט פראבלעמען
פלאגן קאמיוניטיס אויפן שטח בשעת מעשה. די באמיאונג גייט צושטעלן דירעקטע שריט פאר די  

   מענטשן פון אונזער געוואלדיגע שטאט און סטעיט!" 
  

' איז א פרישע סארט פראגראם RISE"'פראיעקט באפעלאו מעיאר בייראן וו. ברַאון האט געזאגט, 
וואס וועט צושטעלן פאר פארטרויטע קאמיוניטי ארגאניזאציעס די נויטיגע מיטלען צו העלפן רעדוצירן  
זינלאזע רעוואלווער פארברעכן. דורכן זיך קאנצעטרירן אויפן פארברייטערן געלעגנהייטן פאר אונזער  

ייט און בויען א שטערעקערע צוקונפט פאר אונזערע  יונגווארג וועלן מיר קענען פארמערן פובליק זיכערה
קאמיוניטיס. איך באדאנק גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט און איר אנגייענדע שותפות אין  

  אונזערע באמיאונגען צו רעדוצירן רעוואלווער פארברעכן אין אונזער קאמיוניטי." 
    

בודזשעט   2023יאר -ר אין די סטעיט'ס פיסקאלעמיליאן דאלא  227גאווערנער האקול האט פארזיכערט 
צו   DCJS' און אנדערע אינציאטיוון וועלכע ווערן אנגעפירט דורך די RISEצו פינאנצירן 'פראיעקט 

פארשטערקערן רעוואלווער פארברעכן פארמיידונג באמיאונגען סיי פון געזעץ אינפארסירונג און  
  די אינציאטיוון וועלן אריינרעכענען: באזירטע ארגאניזאציעס.-קאמיוניטי

  

צו   און קאמיוניטי באזירטע רעוואלווער פארברעכן אינציאטיוון SNUGמיליאן דאלאר פאר   20.9 •
פראגראמען; פארמערן פראגראמען צו העלפן נאכקומען די פונדאמענטאלע   SNUGשטיצן נאך 

- ון ארבעטגרייטקייט א-באזירטע דזשאב-געברויכן פון שוואכערע יונגע מענטשן; צושטעלן סקילס
פלאצירונג טרענירונג; און ארויסקומען מיט א פראגראם צו רעקרוטירן און אויפהאלטן מענטשן 

מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער דורך די   4וואס ארבעטן מיט די קאמיוניטי; און בערך 
רק ( צו אריינבויען סָאושעל וואָ Office of Victim Servicesאפיס פון קורבנות סערוויסעס )

   פראגראמען; SNUGסערוויסעס אין 

מיליאן דאלאר פאר געזעץ אינפארסירונג אגענטורן וועלכע נעמען אנטייל אין ניו יארק   18.2 •
 Gun Involved Violenceפארמישטע פארברעכן עלימינירונג )-וואלוועררעסטעיט'ס 

Elimination, GIVEדי גרעסטע סטעיט אינוועסטירונג אין דעם פראגראם, וואס ( איניציאטיוו ,
  20די נוצט אויפגעוויזענע סטראטעגיעס צו רעדוצירן שיסערייען און ראטעווען לעבנס אין  

קאונטיס וועלכע זענען די שווערסטע באטראפן געווארן דורך רעוואלווער   17קאמיוניטיס אין 
   פארברעכן; און

 Crime Analysisמיליאן דאלאר פאר ניו יארק'ס צען פארברעכן אנאליז צענטערן ) 15 •
Centers אריינרעכענענדיג ציפערן   –(, וועלכע זאמלען און טיילן מיט קרימינאלע אינטעליגענץ

סטעיט און לאקאלע געזעץ אינפארסירונג   350צווישן איבער  –איבער פארברעכנס דורך וואפן 
וויכטיגע מיטל צו אפהאלטן, אויספארשן און לייזן  -אגענטורן, דינענדיג אלס א קריטיש

   פארמישטע פארברעכן.-רעכנט וואפןפארברעכנס, אריינגע

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-136-million-fight-gun-violence-aid-victims-and-survivors-and-bolster&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Sif%2FOGvRHFGC9MFwkA5W5d0PdSuC6Xijcxk5cgLK9RI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-largest-ever-investment-new-york-states-gun-involved-violence&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ir6fNus4rSPKHBhxv4GHR%2BLCFbjfyQTnfR9yJNWTmkY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-largest-ever-investment-new-york-states-gun-involved-violence&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ir6fNus4rSPKHBhxv4GHR%2BLCFbjfyQTnfR9yJNWTmkY%3D&reserved=0


, אריינרעכענענדיג מאשינען  זעץ אינפארסירונג טעכנאלאגיע גרענטסגעמיליאן דאלאר אין  20 •
וואס לייענען לייסענס ּפלעיטס, רוקעוודיגע און אוועקגעשטעלטע קאמעראס, פילאטלאזע  

פלוגצייג, מאשינען וואס כאפן אויף א שוס פון א וואפן, קלוגע עקוויּפמענט פאר פאליציי קארן און  
  אפיצירן און אנדערע סארטן פובליק זיכערהייט אויסרישטונגען.

  
  20קאמעראס, און אזוי אויך -מיליאן דאלאר צו שטיצן בַאדי 10נאך א י בודזשעט רעכנט אויך אריין ד

מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג פאר סערוויסעס בעפארן פראצעס פאר אלע קאונטיס אינדרויסן פון ניו  
צו שטיצן א רייע סערוויסעס בעפארן פראצעס, אריינרעכענענדיג סקרינינג און אפשאצונגען,   יארק סיטי

אויפזיכט, א צענטראליזירטע קעיס מענעדזשמענט סיסטעם און ספעציעלע אינפארמאציע מיטטיילונג  
   מיט די געריכט סיסטעם.

  
איז א קרימינאלע יוסטיץ שטיצנדע אגענטור מיט מערערע   דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס די

אויפגאבן און א רייע פאראנטווארטליכקייטן, אריינרעכענענדיג געזעץ אינפארסירונג טרענירונג; זאמלונג 
און אנאליזירונג פון פארברעכן ציפערן פון איבער די סטעיט; אויפהאלטן קרימינאלע היסטאריע 

וקן פיילס; אדמיניסטראטיווע אויפזיכט איבער די סטעיט'ס ציפערן באנק פון  אינפארמאציע און פינגער דר
DNA  אין צוזאמענארבעט מיט די ניו יארק סטעיט פאליציי; אויסצאלן און אויפזיכט אויף ּפרָאובעישען און ,

קאמיוניטי טורמע פראגראמען; אנפירן פעדעראלע און סטעיט קרימינאלע יוסטיץ קאסעס; שטיצן 
פארבינדענע אגענטורן איבער די סטעיט; און אנפירן די סטעיט'ס סעקסועלע  -לע יוסטיץקרימינא

  .Facebookאון  Twitterפַאלָאוט די אגענטור אויף   פארברעכער רעגיסטראר.
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