
 
 גאווערנער קעטי האוקול   11/7/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער צו פארבעסערן זיכערהייט ביי וואוילטעטיגע,  96גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 באזירטע ארגאניזאציעס אין געפאר פון האסע פארברעכן און אטאקעס  -קאמיוניטי

  
מיליאן דאלער דורך דער סטעיט׳ס   50וואוילטעטיגע ארגאניזאציעס קענען זיך יעצט איינגעבן פאר 

 , דאס מערסטע פינאנצירונג פון סיי ווען   ׳ניטיס קעגן האס פארברעכן פראגראם׳באשיצן קאמיו
  

  240מיליאן דאלער אין פעדעראלע פינאנצירונג צוגעטיילט געווארן צו  46א סך הכל פון 
וואוילטעטיגע ארגאניזאציעס דורכ׳ן פעדעראלע עמערדזשענסי מענעדזשמענט אגענטור׳ס  

    ׳נט פראגראםוואוילטעטיגע זיכערהייט גרע׳
  
  

מיליאן דאלער צו   50גאווערנאר קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דאס אנהייב פון אפליקאציעס פאר  
פארשטערקערן די זיכערהייט און סעקיוריטי מאסנאמען ביי געביידעס פון וואוילטעטיגע ארגאניזאציעס 

גלויבונגען אדער   וועלכע זענען אין געפאר פון האסע פארברעכן אדער אטאקעס צוליב זייער אידעאלאגיע,
מיסיע. די דאזיגע פינאנצירונג איז די גרעסטע צאל צו ווערן צוגעשטעלט דורכ׳ן פראגראם ביז היינט.  

וואוילטעטיגע ארגאניזאציעס וועלכע האבן שוין פון פריער באקומען גרענטס קענען זיך יעצט איינגעבן  
סעקיוריטי פראיעקטן גענומען ווערן  -ייבערפאר נייע זיכערהייט פראיעקטן, און צום ערשטן מאל, וועלן ס

מיליאן דאלער אין    46אין באטראכט פאר פינאנצירונג. אין צוגאב, האט גאווערנער האוקול געמאלדן 
וואוילטעטיגע ארגאניזאציעס לענגאויס דעם סטעיט וועלכע שטייען   240פעדעראלע פינאנצירונג פאר 

. די קריטישע פינאנצירונג וועט העלפן צו  אויס פארמערטע ריזיקע פון טעראריסט אטאקעס
 פארשטערקערן די זיכערהייט פון זייערע איינריכטונגען, און ווי אויך פארבעסערן אלגעמיינע גרייטקייט.  

  
״האסע האט נישט קיין ארט אין ניו יארק, און מיר וועלן פארזעצן אויסצוהאלטן ארגאניזאציעס וועלכע 

האט גאווערנער האוקול  צו ברוטאלע געוואלטאטן און אטאקעס,״  זענען דאס מערסט אויסגעשטעלט
ריזיקע איינריכטונגען קענען  -״מיט די נייע רונדע פון פרעצעדענטלאזע פינאנצירונג, וועלן די איןגעזאגט. 

סעקיוריטי פראיעקטן, צו באשיצן מערסט  -פינאנצירן זיכערהייט באווארענונגען, אריינגערעכנט סייבער
טע מענטשן פון די וועלכע וואלטן געצילט קעגן זיי צוליב זייער אידעאלאגיע, גלויבן אדער  אויסגעשטעל

 מיסיע.״  
  

״די דאזיגע פינאנצירונג און באמיאונגען זענען פאזיטיווע שריט אין אונזער קאמף קעגן האסע און  
״די גאווערנער און איך וועלן  האט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא דעלגאדא געזאגט.  אומטאלערענץ,״

טון אלץ וואס מעגליך צו פארזיכערן אז די מענטשן און ארגאניזאציעס אינערהאלב אונזערע שטעט און  
 געטריבענע אקטן.״  -אין אונזער סטעיט זענען באשיצט פון האס

  
ימינאלע יוסטיץ סערוויסעס קאמיסיאנערין רָאוזענע רָאסַאדָאו ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון קר

איז  DCJS״א האסע פארברעכן קעגן איין ניו יארקער איז א פארברעכן קעגן אונז אלע. האט געזאגט, 
שטאלץ אנצופירן די דאזיגע פינאנצירונג און איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר איר אומוואקלדיגע  



באמיאונגען צו פארשטערקערן זיכערהייט ביי ארגאניזאציעס אין ריזיקע פון ווערן  שטיצע אין אונזערע 
געצילט און צו העלפן באשיצן די אינדיווידועלן און פאמיליעס וועלכע געניסן פון די וויכטיגע סערוויסעס  

 וואס זיי שטעלן צו.״  
  

י סערוויסעס קאמיסיאנערין  ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענס 
״גאווערנער האוקול׳ס הויפט פריאריטעט איז צו האלטן ניו יארקער  דזשעקי ברעי האט געזאגט, 

אפגעהיטן, און די דאזיגע געלטער וועלן העלפן באשיצן אונזערע וואוילטעטיגע אינסטיטוציעס פון די  
רויס צו פארזעצן צו ארבעטן מיט  וועלכע זענען געטריבן דורך העסליכע עקסטרעמיזם. מיר קוקן א

אונזערע וואוילטעטיגע שותפים צו פארזיכערן אז ניו יארק פארבלייבט א זיכערע ארט צוצושטעלן  
 סערוויס און דורכצופירן ביזנעס.״ 

  
״מיר מוזן בלייבן וואכזאם און באשעפטיגט אין  קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט האט געזאגט, 

באקעמפן דאמעסטיק און אינטערנאציאנאלע ריזיקעס וואס דראען איבערצוקערן  אונזערע באמיאונגען צו 
אונזערע טעגליכע לעבנס, און עס וועט נעמען יעדן פון אונז ארבעטנדיג אינאיינעם צו פארזיכערן פובליק  
  זיכערהייט לענגאויס אונזערע קאמיוניטיס און די פראגראמען וואס מיר שאפן. איך לויב אויס גאווערנער

האוקול אויף דער היינטיגער מעלדונג פון דער גרעסטער צאל פון סטעיט פינאנצירונג באשטימט צו  
באזירטע ארגאניזאציעס, און  -העלפן אונטערשטיצן זיכערהייט פון אונזערע וואוילטעטיגע און קאמיוניטי

ערע זיכערהייט  איך מוטיג אלע בארעכטיגטע פראגראמען אינערהאלב מיין דיסטריקט צו פארבעסערן זיי
און גרייטקייט ביי איינריכטונגען וועלכע זעענן אויסגעשטעלט צו ווערן געצילט און אין ריזיקע פון האסע 

 פארברעכן און אדער פאטענציעלע געפארן.״  
  

היינטיגע מעלדונג קומט בשעת האסע און דיסקרימינאציע אינצידענטן האלטן אן לענגאויס ניו יארק און  
טאריטעטן האבן געווארנט איבער זיכערהייט דראונגען אין דערנעבנדע סטעיטס צילנדיג  פעדעראלע אוי

באזירטע אינסטיטוציעס. האסע פארברעכן באטרעפן גאנצע קאמיוניטיס מיט שעדליכע און  -רעגיליעז
אומפראפארציענעלע קאנסעקווענצן, נישט נאר אויף די וועלכע ווערן געצילט. טראצדעם וואס די צאל  

פארברעכן באריכטעט צו די פאליציי אין דער סטעיט פארטרעט נאר א משהו פון אלע פארברעכן   האסע
וואס קומען פאר, טון די אינצידענטן טראומאטיזירן און אריינשטעלן א שרעק ביים ברייטערן קאמיוניטי. ניו  

ונגען זאלן קענען  יארק סטעיט פאלגט נאך די אינצידענטן באזונדער פון אנדערע פארברעכן כדי אז ריכט
 נאכגעקוקט ווערן, און אז שריט זאלן קענען אונטערגענומען ווערן זיי צו פארמיידן.  

  
צוגעשטעלט דורך די פעדעראלע עמערדזשענסי מענעדזשמענט אגענטור דורך איר ׳וואוילטעטיגע  

ימט פאר ניו  מיליאן דאלער אין פעדעראלע פינאנצירונג באשט 46זיכערהייט גרענט פראגראם׳, ווערט 
מיליאן דאלער פאר ארגאניזאציעס אינערהאלב דער ניו  38.8 -יארק דורך צוויי באזונדערע צוטיילונגען 

מיליאן דאלער פאר ארגאניזאציעס דורכאויס די איבריגע טיילן פונעם   7.2יארק סיטי מעטרא געגנט, און 
און עמערדזשענסי סערוויסעס פארוואלטן  סטעיט. דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי 

וואוילטעטיגע   240די   די פראגראמען אין נאענטע קאארדינירונג מיט ארטיגע באשעפטיגטע פארטייען. 
ארגאניזאציעס וועלכע ערהאלטן פעדעראלע פינאנצירונג זענען ערלויבט צו ניצן די דאזיגע גרענטס פאר  

פארוואלטונג, דאס אנגיין פון אפעראציעס, און אינצידענט   פלענער אויסרעכענענדיג זיכערהייט ריזיקע 
אפרופן; פיזישע סעקיוריטי פארבעסערונג אויסריכטונגען, און אינספעקציע און סקרינינג סיסטעמס; 

אקטיווע שיסער טרענירונג, און סעקיוריטי טרענירונג פאר איינגעשטעלטע, מיטגלידער, אדער די  
 ; און קאנטראקטירטע סעקיוריטי פערסאנאל. געמיינדע; אפרוף עקסערסייזעס

  
(, טוט דער  DCJSאנגעפירט דורך דער ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס )

  50פינאנצירטע ׳באשיצן קאמיוניטיס קעגן האס פארברעכן פראגראם׳ זוכן פארשלאגן פאר די -סטעיט
 לענגאויס דעם סטעיט.   1,000צוהאלטן בערך מיליאן דאלער, וואס איז ערווארטעט אויס

  



, שטעלט צו פינאנצירונג צו פארשטערקערן  2017דער פראגראם, וועלכע איז געשאפן געווארן אום 
זיכערהייט מאסנאמען און פארמיידן האסע פארברעכן קעגן וואוילטעטיגע קאמיוניטי און ציווילע צענטערן,  

רן, און אנדערע וואוילטעטיגע ארגאניזאציעס וועלכע קענען זיין  קעיר צענטע-קולטורעלע מוזעאומס, דעי 
אויסגעשטעלט צו אזעלכע פארברעכן צוליב זייער אידעאלאגיע, גלויבנס, אדער מיסיעס. די געלטער  

קענען געניצט ווערן אויסצוהאלטן דרויסענדע אדער אינערליכע זיכערהייט פארבעסערונגען, נישט בלויז  
יג באלייכטונג, שלעסער, אלארמס, פאניק קנעפלעך, צוימען, מויערן, צוטריט  אבער אריינרעכענענד

קאנטראלירונג, גלאז און פילם וועלכע קענען אויסשטיין אן אויפרייס, סיסטעמען צו אדרעסירן דעם  
סעקיוריטי. די געלטער קענען אויך  -פובליק, און צום ערשטן מאל, מאסנאמען צו פארשטערקערן סייבער

מיליאן דאלער   83.1טן פארבינדן מיט סעקיוריטי טרענירונג. ביז היינט, איז א סך הכל פון  דעקן קאס
 פראיעקטן.    1,700וואוילטעטיגע ארגאניזאציעס אויסצוהאלטן בערך  600צוגעטיילט געווארן צו מער ווי  

  
DCJS  פער פראיעקט; יעדע בארעכטיגטע ארגאניזאציע    50,000וועט אננעמען אפליקאציעס אויף ביז

דאלער. א בארעכטיגטע  150,000קען אריינגעבן ביז דריי אפליקאציעס פאר א מאקסימום פון 
דאלער צו פינאנצירן א   50,000ארגאניזאציע קען אויך אריינגעבן א באזונדערע אפליקאציע אויף ביז 

,  31ביז פרייטאג, יאנואר   DCJSסעקיוריטי פראיעקט. אפליקאציעס מוזן אריינגעגעבן ווערן צו די -בערסיי
צו זעהן די פאדערונגען צו זיין   'ס וועבזייטלDCJSגרענטס/פינאנצירונג בלאט פון די . באזוכט די  2023

 בארעכטיגט, אנווייזונגען און נאך אינפארמאציע.  
  

  ### 
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