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 גאווערנער האקול שרייבט אונטער געזעץ צו פארזיכערן אז בארעכטיגטע שטימעס ווערן געציילט  
  

( פארלאנגט אז 'עפידעיוויט' בעלאטס וועלכע ווערן אויסגעפילט S.284C/A.642Cנייער געזעץ )
דורך א בארעכטיגטער וויילער וואס קומט אן ביי די אומריכטיגע וואלן ארט זאלן געציילט און  
איבערגעקוקט ווערן, מיט די תנאי אז דער וויילער איז אין די ריכטיגע קאונטי און אסעמבלי  

  דיסטריקט
  

כטיגטע וויילער אז זייער גאנצע בעלאט זאל אינגאנצן ארויסגעווארפן ווערן אן  פארמיידט פון בארע
 א סיבה  

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן א געזעץ צו באשיצן ניו יארקער'ס רעכט צו שטימען 
( פארלאנגט אז די ציילונג און  S.284C/A.642Cאון פארבעסערן די וואלן פראצעדור. א נייער געזעץ )

ויילער וועלכע קומען  איבערבליק פון 'עפידעיוויט' בעלאטס וועלכע ווערן אויסגעפילט דורך בארעכטיגטע ו
אן ביי די נישט ריכטיגע וואלן ערטער, אזוי לאנג ווי זיי שטימען אין די ריכטיגע קאונטי און אסעמבלי 

דיסטריקט. דער נייער געזעץ פארשטערקערט באשיצונגען פון ניו יארקער'ס רעכטן צו שטימען און האבן 
עכטיגט צו שטימען בשעת'ן אויך מוטיגן וויילער זיך זייערע בעלאטס געציילט אין וואלן וואו זיי זענען באר

 צו באטייליגן אין דעם וואלן פראצעדור.  
  

"צוטריט צו די בעלאט קעסטל טאר נישט אויפגעהאלטן ווערן דורך קאמפליצירטע און אומקלארע וואלן  
"ניו יארק זעצט פאר צו זיין א פירער אינעם לאנד ווען  האט גאווערנער האקול געזאגט.פראצעדורן",  

עס קומט צו אונטערנעמען קריטישע שריט פאראויס צו באשיצן די פונדאמענטאלע רעכט צו שטימען. מיין 
אדמיניסטראציע איז איבערגעגעבן צו באפולמעכטיגן וויילער און פארבעסערן די סטעיט'ס וואלן  

 פילע ניו יארקער פאר צו לאנג."  פראצעדור וואס האט אויסגעשלאסן 
  

( באשיצט די פונדאמענטאלע רעכט פון ניו יארקער צו שטימען, און  S.284C/A.642Cדער נייער געזעץ )
עס מוטיגט זיי זיך צו באטייליגן אין דעם וואלן פראצעדור, דורכן פארלאנגן אז די ציילונג און איבערבליק 

רן אויסגעפילט דורך א בארעכטיגטער וויילער וואס קומט אן ביי די  פון 'עפידעיוויט' בעלאטס וועלכע ווע
נישט ריכטיגע וואלן ארט, אזוי לאנג ווי זיי שטימען אין די ריכטיגע קאונטי און אסעמבלי דיסטריקט.  

וויילער קענען בטעות אנקומען ביי די נישט ריכטיגע וואלן ארט אויפן טאג פון די וואלן. דאס קען געשעהן  
לעצטיגע ענדערונגען ווערן געמאכט צו די וואלן ארט לאקאציע אדער ווען זיי זענען געגעבן געווארן  ווען 

אומריכטיגע אינפארמאציע איבער וויאזוי און וואו צו שטימען, צווישן אנדערע סיבות. אזוי ווי עס איז יעצט  
אפילו   –שט ריכטיגע וואלן ארט דער געזעץ, ווערט די גאנצע בעלאט פון א וויילער וואס שטימט אין די ני

ארויסגעווארפן, אריינרעכענענדיג זייערע   –ווען עס איז אין די ריכטיגע קאונטי און אסעמבלי דיסטריקט 
אין וועלכע    —שטימעס אין די פארמעסטן וועלכע קומען פאר אין די גאנצע דיסטריקט, סטעיט און לאנד 

באטייליגן. דער נייער געזעץ וועט ערלויבן אזעלכע בעלאטס  אלע בארעכטיגטע וויילער קענען זיך סיי ווי 
 צו געציילט און איבערגעקוקט ווערן אין פארמעסטן אין וועלכע בארעכטיגטע ניו יארקער קענען שטימען.  



  
"אין לויף פון די פארגאנגענע פיר יאר האט ניו יארק  סטעיט סענאטאר זעלנאר מיירי האט געזאגט, 

וועלכע אנדערע סטעיט אוועקצונעמען שטרויכלונגען אויפן וועג פון וויילער, און עס   געטוהן מער פון סיי
האט פארזיכערט אז יעדן'ס שטימע ווערט דערהערט אין אונזער דעמאקראטיע. דער נייער געזעץ בויט 

צו  ארויף אויף די פארשריט דורכן זוכן מער סיבות צו ציילן גילטיגע שטימעס און ווייניגער סיבות זיי
ארויסווארפן. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פארן אונטערשרייבן דעם געזעץ און פאר  

אסעמבלי מיטגליד בַאבי קערָאל און פאר די שתדלנים וועלכע האבן געארבעט אן אויפהער צו מאכן דעם  
 ביל פאר א מציאות."  

  
יל אויסלויבן די גאווערנער פארן "איך וואסעמבלי מיטגליד ראבערט סי. קערָאל האט געזאגט, 

, דער געזעץ וואס איך האב פארגעשלאגן צו זיכער מאכן אז אלע  A.642-B/S.284-Cאונטערשרייבן 
בארעכטיגטע וויילער וועלכע גיבן זייער שטימע מיט אן 'עפידעיוויט' בעלאטס אין די ריכטיגע קאונטי און  

טן פאר וועלכע זיי זענען בארעכטיגט צו שטימען, אסעמבלי דיסטריקט ווערן געציילט אין די פארמעס
אפגעזעהן פון אויב די בעלאט ווערט אריינגעלייגט ביי די באשטימטע וואלן ארט פון דעם וויילער אדער  

נישט. מיט אונזער דעמאקראטיע אונטער אטאקע, איז דאס קריטיש אז ניו יארק זאל טוהן אלעס אין איר  
פון בארעכטיגטע וויילער ווערן געציילט מיט דעם געזעץ וועט ניו יארק   כוח צו זיכער מאכן אז בעלאטס

מער נישט ארויסווארפן קיינע בעלאטס וועלכע וואלטן אנדערש געווען בארעכטיגט בלויז ווייל א וויילער  
איז געגאנגען צו די אומריכטיגע וואלן ארט אין זייער היים קאונטי און אסעמבלי דיסטריקט. די קריטישע  

 ואלן רעפארם וועט העלפן זיכער מאכן אז די רעכטן פון טויזנטע וויילער ווערן באשיצט."  ו
  

די שכל'דיגע מאסנאם בויט ארויף אויף גאווערנער האקול'ס באמיאונגען צו מחזק זיין ניו יארק סטעיט  
רעכטן   היסטארישן 'דזשאן ר. לּואיס וויילער וויילער. אין יוני, האט די גאווערנער אונטערגעשריבן דעם

פארברייטערט וויילער באשיצונגען פאר מיטגלידער  וואס  ( John R. Lewis Voting Rights Actגעזעץ' )
פון ראסישע, אפשטאמיגע און שפראך מינאריטעט גרופעס. די גאווערנער האט אויך אונטערגעשריבן א  

כערנדיג אז בעלאטס ווערן נישט ארויסגעווארפן צוליב צו היטן אויף עבסענטי בעלאטס, פארזי געזעץ
דעם וואס עס איז ארויסגעשריבן פון די רינגלעך אויפן בעלאט אזוי לאנג וואס די אויסדרוקליכע כוונה פון 

 דעם וויילער איז קלאר.  
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