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

 
 

אום ׳וועטעראן׳ס דעי׳ טוט גאווערנער האוקול אנאנסירן נייע געזעצן צו פארשטערקערן באשיצונגען 
 און שטיצע פאר וועטעראנען און זייערע פאמיליעס  

  
מערקפונקטן באלאכטן צו ווערן דעם אוונט אלס טייל פון ׳אפעראציע גרין לייט׳, וואס האט זיך   17

 ון ווערט יעצט אפגעצייכנט לענגאויס דעם לאנד אנגעהויבן אין ניו יארק סטעיט א
  

- אויטאריזירט דעם גאווערנער צו פרעזענטירן דעם ניי (S.2089B/A.357A) לעגיסלאציע
  עשאפענעם ״ניו יארק סטעיט וויעטנאם קריגס דענקמאל מעדאל״ג

  
- פרעזענטירן דעם נייאויטאריזירט דעם גאווערנער צו  (S.2091C/A1310B) לעגיסלאציע
  עשאפענעם ״ניו יארק סטעיט קארעאישע קריגס דענקמאל מעדאל״ג

  
פאדערט פון ארבעטסגעבער ארויפצושטעלן א ׳וועטעראנען   (S.1961B/A3913B) לעגיסלאציע

בענעפיטן און סערוויסעס׳ פלאקאט געמאכט דורכ׳ן לעיבאר דעפארטמענט אין אן ארט צוטריטליך  
  פאר באשעפטיגטע

 
פאדערט פון וועטעראנען מיט קוואליפיצירנדע צושטאנדן אדער   (S.6022B/A.5278B) לעגיסלאציע

אידענטיטעטן  LGBTQ וועלכע זענען אומ׳יושר׳דיג פארשיקט געווארן פון ארמיי צוליב זייער
  באקומען קרעדיט פאר זייערע מיליטערישע סערוויס 

  
ווירטע בעט טאג״ ּפָאליסי פאר אזעלכע אין  שאפט א ״רעזער (S.2238B/A6551B) לעגיסלאציע

  סטעיט וועטעראנען שטובער
  

פארזארגט פאר קיין שום ריבית פאר געוויסע פארבינדענע  (S.7068A/A.7728A) לעגיסלאציע
באזיצטע  -דיסעיבעלד וועטעראן -הלוואות און פינאנצירונג פראגראמען פאר סערטיפייד ׳סערוויס

  ביזנעס׳
  

פארארדענט דער דיוויזיע פון וועטעראנען סערוויסעס צו שאפן א   (S.8729/A.9590) לעגיסלאציע
  זוכבארע דַאטעבעיס פון וועטעראנען דענקמאלן אין ניו יארק סטעיט

  
( אויטאריזירט פאר ניאגארא קאונטי מוותר צו זיין אויף אפצאל  S.8367/A.9183לעגיסלאציע )

  ארגאניזאציעסגעלטער פאר וועטעראנען 

  
גאווערנער קעטי האוקול אנאנסירט נייע געזעצן וועלכע וועלן פארשטערקערן באשיצונגען און שטיצע פאר  
וועטעראנען און זייערע פאמיליעס. דער גאווערנער האט אונטערגעשריבן אכט שטיקלעך לעגיסלאציע אין  

טראציע׳ס אנטשלאסנקייט צו שטיצן  שעצונג פון ׳וועטעראן׳ס דעי׳, אונטערשטרייכנדיג די אדמיניס
אמעריקאנער סערוויס מיטגלידער וועלכע האבן זיך איינגעשטעלט דאס לעבן צו באשיצן דעם נאציאן. אין  



סטעיט   17און פארארדענט אז  ארויסגעגעבן די פראקלאמאציעצוגאב, גאווערנער האוקול האט 
לס טייל פון ׳אפעראציע גרין לייט׳, וואס האט מערקפונקטן זאלן אויפגעלאכטן ווערן אין גרין דעם אוונט א

זיך אנגעהויבן אין ניו יארק סטעיט און זיך פארשפרייט לענגאויס דעם לאנד אויף צו אנערקענען  
 וועטעראנען און סערוויס מיטגלידער פון אלע תקופות פון מיליטערישע דינסט.  

  
״מיר זענען שולדיג אונזערע סערוויס מיטגלידער פיל מער ווי בלויז דאנקבארקייט, און עס איז אונזער  

״פון מוותר זיין אויף  האט גאווערנער האוקול געזאגט. אחריות צו שטיצן זיי און זייערע פאמיליעס,״ 
טן מיר שווער  אפצאל פאר וועטעראנען ארגאניזאציעס, ביז צושטעלן ריבית׳לאזע הלוואות, ארבע

אפצושאפן סיי וואספארא מניעות וואס שטייען אין וועג פאר אונזער וועטעראנען׳ס סוקסעס דא אין ניו  
יארק. איך דאנק זיי פאר באשיצן אונזערע פרייהייטן און איך קוק ארויס צוצושטעלן אנגייענדע שטיצע  

 אינעם צוקונפט.״  
  

סערוויסעס דירעקטארין וויוויאנא דעקאהען האט   ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון וועטעראנען׳ס
״מיר זענען דאנקבאר גאווערנער האוקול און די לעגיסלאטור פאר זייערע אנגייענדע שטיצע און   געזאגט,

אנערקענונג פאר די וועטעראנען וועלכע האבן געשטעלט דאס דינען דעם לאנד העכער זיך אליין. די  
ארזיכערן אז מיר ערפילן אונזער אויפגאבע ארויסצוהעלפן יעדער ניו  לעגיסלאטיווע ענדערונגען וועלן פ

יארקער וועטעראן, מיליטערישע דינסט מיטגלידער און זייערע פאמיליעס, כדי אז זיי זאלן קענען צוקומען  
 צו אלע בענעפיטן וואס זיי האבן זיך ערליך פארדינט דורך זייער מיליטערישע דינסט.״ 

  
אוועק דעם ׳וויעטנאם קריגס דענקמאל מעדאל׳ און  ( שטעלט S.2089B/A.357Aלעגיסלאציע )

אויטאריזירט דעם גאווערנער עס צו שענקען פאר מיטגלידער פון דער ארמיי אדער דער ארגאניזירטער  
 .  1975און מאי  1955מיליציע וואס האט געדינט אין אויסלאנד אין דעם וויעטנאם קריג צווישן נאוועמבער 

  
דעם מיליטערישן געזעץ אויף אוועקצושטעלן דעם  ( ענדערט S.2091C/A1310Bיע )לעגיסלאצ

׳קארענער קריגס דענקמאל מעדאל׳ און אויטאריזירט דעם גאווערנער עס צו שענקען פאר מיטגלידער פון  
י  די ארמיי אדער ארגאניזירטע מיליציע וואס האט געדינט אין אויסלאנד אין דעם קארעִישן קריג צווישן יונ

 .  1955און יאנואר  1950
  

״איך בין אויסטערליש באגייסטערט אז מיינע   סטעיט סענאטארשע דאפנע דזשארדען האט געזאגט,
בייפארטיזאנער בילס וואס שטעלן אוועק דעם ניו יארק סטעיט ׳קארעישער קריגס דינסט מעדאל׳ און  

ערגעשריבן געווארן אלס סטעיט געזעצן דעם ניו יארק סטעיט ׳וויעטנאם קריגס דינסט מעדאל׳ זענען אונט
׳! דאס איז א ריזיגער אויפטו וואס איך בין שטאלץ מיטצוטיילן מיט אונזערע  2022אום ׳וועטעראן׳ס דעי 

קארעאישע קריגס און וויעטנאם קריגס וועטעראנען, פילע פון וועלכע האבן שטארק געשטיצט מיין  
שתדל׳ען פאר איר דורכפיר. די נייע מעדאלן וועלן עפנטליך   לעגיסלאציע און זיך מיט מיר פאראייניגט אין

אנערקענען די דינסט און וואס עס האבן פון זיך מקריב געווען אונזערע קארעאישע קריגס און וויעטנאם  
קריגס וועטעראנען, אויף אייביג איינקריצן זייער העלדישקייט און פאטריאטישקייט און העלפן זיכער מאכן  

קיינמאל נישט פארגעסן. דאס האבן מיינע בילס אונטערגעשריבן אלס ניו יארק סטעיט געזעץ  אז זיי ווערן 
איז אן אויסטערלישער געווינס פאר אונזערע קארעאישע און וויעטנאם קריגס וועטעראנען, און איך בין  

דער ארמיי  דערפאר גאר דאנקבאר גאווערנער קעטי האוקול. איך בין דאנקבאר די מענער און פרויען פון 
וועלכע האבן פארטיידיגט אונזער לאנד און אפגעהיטן אונזער לעבנסשטייגער. מיר זענען אלצדינג שולדיג  
די קוראזשפולע אמעריקאנער העלדן בשעת מיר צייכענען אפ ׳וועטעראן׳ס דעי׳ און גיבן אפ א דאנק פאר  

 זייער שטאנדהאפטיגע, עהרעפולע און געטרייע דינסט.״  
  

״וויעטנאם און קארעאישע קריגס מיטגליד וויליאם בי. מאגנארעלי האט געזאגט, -אסעמבלי
וועטעראנען האבן געדינט מיט אויסערגעווענליכע העלדישקייט און קוראזש. פיל מאל איז זייער אנקומען  

געוויסע   צוריק אהיים באגריסט געווארן מיט א שטיל שווייגעניש, אדער אומטויגליך צוגעפאסט, און אין

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FVeterans_Day_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2822a6673c854ad6a48e08dac40e7a0d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037863729884040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zBpV5pCAUgTrq4dzyBfYZp2FVwGyJHnI9Mn6a72btGU%3D&reserved=0


באדויערנדע פעלער, בולט׳דיגע האס. עס קומט זיך זיי פאסיג אפגעבן כבוד און אנערקענונג פאר זייערע  
עהרעפולע סערוויס און וואס זיי האבן פון זיך מקריב געווען. די ניו יארק סטעיט דענקמאל מעדאלן באטן  

 ין דריי קריגן.״  אן א סארט אנערקענונג און שעצונג פאר די וועלכע האבן געדינט א
  

פון ארבעטסגעבער ארויפצושטעלן א פלאקאט וואס ( פאדערט  S.1961B/A3913Bלעגיסלאציע )
אנטהאלט אינפארמאציע אויף וועטעראנען בענעפיטן און סערוויסעס וועלכע וועלן געמאכט ווערן און  

אויסגעטיילט דורכ׳ן לעיבאר דעפארטמענט. דער פלאקאט מוז ארויפגעשטעלט ווערן אין אן ארט וואס  
צייטיגע ארבעטער  -פול 50רך ארבעטסגעבער מיט איבער איז צוטריטליך פאר אלע באשעפטיגטע, דו

 אדער ענליכס. 
  

״אונזערע וועטעראנען האבן זיך איינגעשטעלט  סטעיט סענאטאר דזשאן אי. ברוקס האט געזאגט, 
דאס וויינגסטע וואס מיר קענען טון   —דאס לעבן אויף צו באשיצן אונזערע פרייהייטן און לעבנסשטייגער 

אז ווען זיי קערן זיך צוריק אהיים, דארפן זיי זיך נישט קיין משהו זארגן איבער׳ן  איז זיכער מאכן 
איינמאנען די פעדעראלע און סטעיט בענעפיטן וואס עס קומט זיך זיי. די איבערוויגנדע מערהייט פון  

פאר זייער   וועטעראנען אין ניו יארק זענען אומוויסנד אז עס קומט זיך זיי ביליאנען דאלארען אין בענעפיטן 
און צוליב דעם בין איך זייער דאנקבאר אז גאווערנער האוקול האט אונטערגעשריבן דעם ביל   —דינסט 

אלס געזעץ כדי אז א צענטראלן ארט קען געשאפן ווערן וואו די בענעפיטן און סערוויסעס קענען  
יינעם טריט אין א לאנגן ארויסגעשטעלט ווערן און גרייכן מער וועטעראנען. כאטש דאס איז בלויז א קל

וועג צום ארויסשטעלן דעם ווארט און זען עס זאל גרייכן די געלטער אין די קעשענעס פון אונזערע  
וועטעראנען, צייכנט עס אפ א וויכטיגן טריט צו אדרעסירן וועטעראן היימלאזיגקייט, גייסטישע געזונטהייט  

 ילזיין.״  פראבלעמען און זייער אלגעמיינער פינאנציעלער וואו
  

״נאכ׳ן צושטעלן זעלבסטלאזע סערוויס צו   מיטגליד קערען מעקמעיהאן האט געזאגט,-אסעמבלי
אונזער לאנד, קומט זיך פאר וועטעראנען און מיליטערישע פאמיליעס אונזער שטיצע בשעת זיי גייען  

יזירטער  דורך די טראנזיציע צוריק צו א ציווילן לעבן. די לעגיסלאציע פאדערט א סטאנדארט
ארבעטספלאץ ארויפשטעלונג וואס וועט זיכער מאכן אז אינפארמאציע בנוגע וועטעראנען׳ס סערוויסעס 

מיטלען זענען גרייט צו באקומען. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר׳ן פארעהרן אלע  -און הילפס
ערקענען אום  מיליטערישע וועטעראנען דורכ׳ן אונטערשרייבן היינט די לעגיסלאציע, בשעת מיר אנ

 ׳וועטעראן׳ס דעי׳ דאס וואס זיי האבן פון זיך אוועקגעגעבן.״  
  

צו וועטעראנען וועלכע האבן קוואליפיצירנדע צושטאנדן אדער  ( לייגט  S.6022B/A.5278Bלעגיסלאציע )
אידענטיטעטן צי געוויסע תנאים   LGBTQוועלכע זענען אומ׳יושר׳דיג פארשיקט געווארן צוליב זייערע 

וואס זענען אנווענדליך וועטעראנען וועלכע זענען מיט עהרע ארויסגעלאזט אדער באפרייט געווארן פון  
דער געזעץ פארלענגערט דעם רעטייערמענט און סאושעל סעקיוריטי געזעץ, אין  מיליטערישער דינסט. 

פארבינדונג מיט צושטעלן קרעדיט פאר מיליטערישע דינסט צו מיטגלידער פון סטעיט פובליק  
 רעטייערמענט סיסטעמען.  

  
 ״אין דער פארלאפענער ׳דָאנט עסק, דָאנט טעל׳ סטעיט סענאטאר ברעד הוילמען האט געזאגט,

וועטעראנען פארשיקט געווארן מיט בזיון, און זיי בארויבט א קאריערע און   LGBTQתקופה, זענען 
וויכטיגע רעטייערמענט בענעפיטן אונטער׳ן סטעיט געזעץ. מיר האבן געהאלפן דאס פאררעכטן דורך זיי  

די עהרע אקט׳,  אויפריכטן אויף צוריק צענדליגע ניו יארק סטעיט בענעפיטן דורך אונזער ׳אויפריכטן 
יעריגן ׳וועטעראן׳ס דעי׳, טוען מיר דאס ווייטער מתקן זיין  -. אצינד, אום היי2019דורכגעפירט געווארן אין  

וועטעראנען    LGBTQדעם אומריכטיגן און דיסקרימינירנדן צושטאנד דורך אונזער ביל זיכער צו מאכן אז 
יגט אנטיילצונעמען אינעם סטעיט׳ס  פארשיקט אונטער ׳דָאנט עסק, דָאנט טעל׳ זענען בארעכט

מיליטערישע צוריקצאל פראגראם פאר רעטייערמענט און פענסיאן בענעפיטן. איך בין דאנקבאר 
מיטגליד בַארעט, מאיאריטעט פירער  -גאווערנער האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן מיין ביל מיט אסעמבלי



וועטעראנען פאר זייער   SAGEאון  קאזינס פאר׳ן ברענגען דעם פאר א ווָאוט, -אנדרעא סטוערט
וועטעראנען באקומען די בענעפיטן וואס זיי   LGBTQשתדלנות. צוליב די דאזיגע לעגיסלאציע, וועלן  

האבן זיך ערליך פארדינט בשעת׳ן דינען אונזער לאנד, אפגעזען זייער סעקסועלע אריענטאציע אדער  
 דזשענדער אידענטיטעט אדער אויסדרוק.״  

  
א ״רעזערווד בעד דעי״ ּפָאליסי פאר מענטשן וואס ( שטעלט אוועק S.2238B/A6551B) לעגיסלאציע

וואוינען אין סטעיט וועטעראנען היימען, אריינגערעכנט וועטעראנען, זיווגים און אלמנות פון וועטעראנען,  
איז א טאג פאר  סטאר עלטערן און די וועלכע זענען אויף זיי אנגעוויזן. א ׳רעזערווירטער בעט טאג׳ -גאלד

וועלכע דער סטעיט צאלט א ניו יארק סטעיט וועטעראנס היים צו האלטן דעם בעט אפן פאר א  
קוואליפיצירטער איינוואוינער בשעת ער אדער זי איז צייטווייליג האספיטאליזירט כדי אז דער רעזידענט  

 האט א בעט וואו זיך אומצוקערן אין דעם סטעיט וועטעראנס היים. 
  

״איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול פאר׳ן   סענאטאר דז אי. ברוקס האט געזאגט, סטעיט
אונטערשרייבן דעם וויכטיגן ביל אין געזעץ וואס וועט באשיצן אונזער מערסט אומבאהאלפענע  

וועטעראנען. פאר סיי ווער עס וואוינט אין א סטעיט וועטעראנס היים, וועלן זיי יעצט זיין באשיצט אויב  
ן זיי אמאל דארפן זוכן צייטווייליגע אויפפאסונג ערגעץ אנדערשוואו און וועט נישט געצווינגען ווערן  זאל

אויפצוגעבן זייער ארט אין דער היים. עס איז נישט קיין אויסערגעווענליכע זאך אז אונזער סטעיט 
אויב א וועטעראן האט  וועטעראנס היימען זענען אויף פולע קאפאציטעט, און אונטער׳ן יעצטיגן סיסטעם,  

געדארפט פארלאזן פאר טאג צוויי פאר א פראצעדור אדער ספעציעליזירטע אויפפאסונג, וואלטן זיי נישט 
געקענט זיך אומקערן אדער אנהאלטן זייער רעזערווירטן ארט וויבאלד עס וואלט שוין געגעבן געווארן צו  

טאט איז דער ביל א ריזיגער זיג אין פארזיכערן  ליסטע. אלס רעזול-אן אנדערן וועטעראן אויף דער ווארט
אז די מערסט באדערפטיגע מיטגלידער פון אונזער מיליטערישע קאמיוניטי זענען אומבאלאסטיגט פון די  

 ארט.״ -אנגעשטרענגטקייטן וואס קומען מיט טרעפן און אנהאלטן א כסדר׳דיגע מקור פאר א שיץ
  

פארזארגט פאר ריבית׳לאזע ראטע פאר געוויסע פארבינדענע פאר   (S.7068A/A.7728Aלעגיסלאציע )
באזיצטע ביזנעסער׳ און פארזארגט שטיצע און פינאנצירונג  -דיסעיבעלד וועטעראן-סערטיפייד ׳סערוויס

נייטיג אויף דורכצופירן אן איינשאפונג קאנטראקט מיט אגענטור אדער אויטאריטעט אדער אנדערע 
 שאפט פון דעם סטעיט אדער דער פעדעראלער רעגירונג.  קערפער

  
״דער באגריף פון דעם אמעריקאנער טרוים, וואו   סטעיט סענאטאר דזשאן אי. ברוקס האט געזאגט,

קען נאכגיין זייער טרוים און בליען דערפון, איז דאס   —אפגעזען זייער פינאנציעלע צושטאנד  — סיי ווער 
אויסטערליש. פאר אונזער מיליטערישע וועטעראנען וועלכע האבן געהאלפן וואס מאכט דעם לאנד אזוי 

באשיצן די סאמע יסודות פון אונזער לאנד, דארף דער טרוים זיין נאך מער צוטריטליך. איך דאנק  
גאווערנער האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן די שטיקל לעגיסלאציע אלס געזעץ אין אנערקענונג פון אונזערע  

וועלכע האבן פון זיך אזויפיל אוועקגעגעבן. האבנדיג געגעבן עטליכע פון זייערע וויכטיגסטע  וועטעראנען 
יארן צו אונזער לאנד ווען זיי וואלטן ענדערש געקענט אנהייבן און בויען א ביזנעס, וועלן אונזערע  

 עלע טרוימען.״  וועטעראנען יעצט זיין צוגעשטעלט א געלעגנהייט נאכצופאלגן אויף זייערע ענטרעפעניורי
  

״איך בין זייער שטאלץ אז מיין לעגיסלאציע צו שטיצן   מיטגליד סטיוו סטערן האט געזאגט,-אסעמבלי
ביזנעס אייגנטימער וועלכע האבן אזויפיל אוועקגעגעבן פון זיך פאר אונזער גרויסן לאנד איז 

אגראם׳ וועט באפולמעכטיגן  אונטערגעשריבן געווארן אלס געזעץ. דער ׳עקסעלסיָאר לינקד דעפאזיט פר
וויכטיגע פינאנצירונג צו העלפן  -אונזער דיסעיבעלד סערוויס וועטעראנען צו האבן צוטריט צו קריטיש

זייערע ביזנעסער וואקסן אין ניו יארק סטעיט און פארזיכערן אז מיר פרייען זיך מיט אונזער מיליטער און  
לוח, נאר יעדן איינציגן טאג מיט באדייטנספולע שטיצע   זייערע פאמיליעס נאר אין געוויסע טעג פון דעם

לאזע דינסט פון אונזערע -וואס הייבט ארויס עקאנאמישע אנטוויקלונג און אנערקענט די זעלבסט



העלדישע שטאטסלייט. א דאנק אייך, גאווערנער האוקול, פאר׳ן אונטערשרייבן די וויכטיגע לעגיסלאציע 
 אלס געזעץ.״ 

  
די דיוויזיע פון וועטעראנען סערוויסעס צו אנטוויקלען  ( פארארדענט S.8729/A.9590לעגיסלאציע )

זוכבארע דַאטעבעיס פון וועטעראנען׳ס דענקמאלן וואס געפונען זיך אינערהאלב דעם וואס נעמט אריין  
אינפארמאציע בנוגע דעם ארט פון א דענקמאל און וועלכע וועטעראן אדער שלאכט דער דענקמאל 

 . פארעהרט
  

״אלס א מארין קארפס וועטעראן, בין  סטעיט סענאטאר דזשעימס סענדערס דזשּוניאר האט געזאגט 
איך שטאלץ צו האבן אפירגעברענגט די לעגיסלאציע וואס ווערט יעצט אונטערגעשריבן אלס געזעץ, פאר 

געפונען זיך   ׳וועטעראן׳ס דעי׳. דאס שאפן דעם זוכבארן דַאטעבעיס פון וועטעראנען דענקמאלן וואס
אינערהאלב דעם סטעיט, וועט ערמעגליכן פאר פאמיליעס, פריינט און דער פובליק צו מער גרינגערהייט  
צוקומען צו די ערטער און אפגעבן זייער כבוד צו די געטרייע יחידים וועלכע האבן געדינט אונזער לאנד, 

 און זיי ווייטער אפגעבן די עהרע וואס עס קומט זיך זיי.״  
  

ניאגארא קאונטי מוותר צו זיין לויט׳ן ארטיגן געזעץ  ( אויטאריזירט S.8367/A.9183לעגיסלאציע )
געבוי   —אבער נישט אויסשליסליך  —געוויסע אפצאל פאר וועטעראנען ארגאניזאציעס, אריינגערעכנט 

פערמיט איבערבליק אפצאל און אפצאלן פארבינדן מיט קאפיטאל פארבעסערונגען צו סיי וועלכע פאסט 
 ען ארגאניזאציע וואס געפונט זיך אין דעם קאונטי.  אדער זאל באזיצט דורך א וועטעראנ

  
״דער געזעץ וועט העלפן אונזערע ארטיגע   סטעיט סענאטאר ראבערט דזשי. ארטט האט געזאגט,

וועטעראנען׳ס ארגאניזאציעס אויסהאלטן און פארברייטערן זייערע איינריכטונגען, וועלכע שטייען אלס 
 י סערוויסעס וואס זיי שטעלן צו און די העלדן וועמען זיי פארעהרן.״  זיילן פון זייערע קאמיוניטיס מיט ד

  
וועטעראנען׳ס ארגאניזאציעס פארזארגן ״אונזערע  מיטגליד וויליאם קאנרעד האט געזאגט,-אסעמבלי

פאר אונזערע מענער און פרויען וועלכע האבן געדינט אונזער מיליטער מיט צוטריט צו די סאציעלע,  
ן פראקטישע שטיצע וואס עס קומט זיך זיי. מיר קענען נישט איבערטרייבן ווי וויכטיג די  עמאציאנעלע או

ארגאניזאציעס און זייערע צוזאמקונפט ערטער זענען פאר אונזערע קאמיוניטיס און די וועמען זיי  
  סערווירן. עס איז מיר א כבוד צו ספאנסירן דעם ביל אין די אסעמבלי, צו העלפן פארלייכטערן די

פינאנציעלע עול פון קאפיטאל פארבעסערונגען צו וועטעראנען זאלן און פאסטנס. איך וויל דאנקען מיינע  
קאלעגעס פאר זייערע בייפארטיזאנער שטיצע פון די לעגיסלאציע, און איך בין ספעציעל דאנקבאר 

 גאווערנער האוקול פאר׳ן עס אונטערשרייבן אלס געזעץ.״  
  

בריקן וועלן אויפגעלאכטן ווערן אין גרין אלס טייל פון ׳אפעראציע גרין לייט׳ צו  מערקפונקטן און  17די 
 אנערקענען די סערוויס און איבערגעגעבנקייט פון וועטעראנען און סערוויס מיטגלידער:  

• 1WTC   

 גאווערנער מעריאו עם. קאומאו בריק   •
 קאסציאושקא בריק  •

 געביידע   SUNYדי העיטש. קארל מעקאל  •
 סטעיט בילדונג געביידע   •
 אלפרעד ע. סמיט סטעיט אפיס געביידע   •
 עמפייער סטעיט פלאזא  •
 הויפט אריינגאנג טויער און עקספא צענטער  -סטעיט פעירגראונדס  •

 ניאגארא פָאלס   •
 הודסאן בריק  -דער ׳פראנקלין די. רוזוועלט׳ מיטל •
 פערשינג סקווער וויאדוקט  -גרענד צענטראל טערמינאל  •



 אינטערנאציאנאל עירפארט געיטוועי   אלבאני •

 דער לעיק ּפלאסיד אלימפישע שפרינגען קאמפלעקס  •

 דער לעיק ּפלאסיד אלימפישע קאמפלעקס   •
• MTA איסט ענד געיטוועי ביי ּפען סטעישען   -ראוד -לאנג איילענד רעיל 
 ׳פעירפארט ליפט׳ ברידזש איבער דעם ערי קאנאל   •
 מויניהאן באן זאל  •

  
מידאו, פרעזידענט פונעם ניו יארק סטעיט קאונטי וועטעראן סערוויס באאמטע אסאסיעשען  מייקל 

״זייענדיג אליין   און דירעקטאר פון טיאגע קאונטי וועטעראן סערוויס אגענטור האט געזאגט,
  וועטעראנען פארשטייען מיר דאס וואס זיי האבן פון זיך אוועקגעגעבן סי די וועטעראנען און סיי זייערע

פאמיליעס פאר וועלכע בלויז זאגן ״א דאנק״ שפירט זיך נישט גענוג. ׳אפעראציע גרין לייט׳ איז א קליינער  
אופן וואס יעדער אין אונזערע אלע קאמיוניטיס קענען לאזן וויסן פאר אונזערע וועטעראנען וויפיל זייער  

ן אופן צו זאגן ׳א דאנק׳! עס איז אונז סערוויס און איבערגעגעבנקייט באדייט פאר אונז און אין א ווירקליכ
א כבוד זיך אנצושליסן מיט גאווערנער האוקול און די דיוויזיע פון וועטעראן סערוויסעס צו ״שיינען א גרין  

לייט״ פון באוואוסטזיניגקייט און האפענונג און צו פארעהרן אונזערע העלדן וועלכע האבן אזויפיל געגעבן  
 ד.״  אין דינסט צו אונזער לאנ

  
עלען אודעל, פרעזידענט פון דעם ניו יארק סטעיט קאונטי עקזעקיוטיווס אסאסיעשען און  -מערי

״צי מען רעדט פון באשיצן פרייהייט און דעמאקראטיע אויף  ּפוטנעם קאונטי עקזעקיוטיוו האט געזאגט, 
ווייטע בארטנס אדער האלטנדיג זיכער אונזער היימלאנד, האט יעדע פון אונזערע וועטעראנען זיך מקריב  

געווען אויף אן אומגעהויערן אופן וואס עס קומט זיך זיי אנערקענען און שעצן דערפאר. ׳אפעראציע גרין  
קלענער אופן וואס מיר קענען ווייזן אונזערע וועטעראנען און זייערע פאמיליעס אז מיר לייט׳ איז איין 

זענען דאנקבאר זייער איבערגעגעבנקייט און עס איז אונז א כבוד צו האבן גאווערנער האוקול און די  
האפענונג און   דיוויזיע פון וועטעראנען סערוויסעס זיך פאראייניגן מיט אונז און שיינען א גרינע ליכט פון

 שטיצע פאר אונזערע העלדן.״  
  

מייקל אי. זורלא, פרעזידענט פון דעם ניו יארק סטעיט אסאסיעשען פון קאונטיס און קלינטאן קאונטי  
״דער סטעיט ניו יארק און אונזערע קאונטיס שפילן א קריטישער ראלע   אדמיניסטראטאר האט געזאגט,

י, העלפנדיג פארבינדן וועטעראנען צו די בענעפיטן און סערוויסעס  אין שטיצן אונזער וועטעראן קאמיוניט
וואס זיי האבן זיך ערליך פארדינט. מיר זענען אויסטערליש שטאלץ זיך נאכאמאל משתף זיין מיט  

גאווערנער האוקול און די דיוויזיע פון וועטעראנען סערוויסעס נישט בלויז אויף צו שאפן אן אנזעבארע 
ער דאנקבארקייט און שטיצע, נאר אויך צו העכערן באוואוסטזיניגקייט איבער די  סימבאל פון אונז

רעסָארסן פאראן פאר די העלדן, פילע פון וועלכע טראגן נאך באהאלטענע וואונדען פון זייער דינסט צו  
 אונזער לאנד.״ 
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