
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול    12/9/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול שרייבט אונטער געזעץ צו פארברייטערן אקאמאדאציעס פאר ארבייטער צו גיבן  
 מילך ביי די ארבעטספלאץ  

  
( פארלאנגט אלע ארבעטסגעבער אין ניו יארק צו צושטעלן  S.4844-B/A.1236-Aנייער געזעץ )

באקוועמע, פריוואטע נוירסן פלעצער מיט זיצן, צוטריט צו וואסער און עלעקטריציטעט און א פלאץ 
 צו ארבעטן  

  
פאדערט אויך פון ארבעטסגעבער צו אנטוויקלען און איינפירן א געשריבענע ּפאליסי איבער רעכטן  

 נוירסן א בעיבי ביי די ארבעטספלאץ  פון ארבייטער וואס
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן א געזעץ צו פארברייטערן אקאמאדאציעס פאר 
( פארלאנגט S.4844-B/A.1236-Aארבייטער צו נוירסן בעיביס ביי די ארבעטספלאץ. דער נייער געזעץ )

יטער צו גיבן פון אלע ארבעטסגעבער אין ניו יארק צו זיכער מאכן אז די פלעצער וואס זענען דא פאר ארבי
מילך זענען באקוועם און פריוואט, און אזוי אויך אז עס זאל האבן זיצן, צוטריט צו וואסער און 

עלעקטריציטעט און א פלאץ צו זיצן און ארבעטן. עס וועט אויך פאדערן ארבעטסגעבער צו אנטוויקלען און 
ירסן א בעיבי ביי די ארבעטספלאץ. איינפירן א געשריבענע ּפאליסי איבער רעכטן פון ארבייטער וואס נו

דער נייער געזעץ וועט זיכער מאכן אז אלע ארבייטער אין די גאנצע סטעיט וועלן באקומען די זעלבע 
 פונדאמענטאלע אקאמאדאציעס וואס רעגירונג ארבייטער באקומען שוין יעצט. 

  

"עס קומט זיך פאר יעדע מאמע וואס נוירסט א בעיבי צו האבן צוטריט צו א זיכערע, ריינע און באקוועמע 
"דורכן פאדערן ארבעטסגעבער צו  האט גאווערנער האקול געזאגט.פלאץ וואו צו נוירסן ביי די ארבעט", 

ר פילן באקוועם און צושטעלן אקאמאדאציעס פון א הויכע קוואליטעט וועט דער געזעץ העלפן ארבייטע 
 רעספעקטירט ביים נוירסן זייער בעיבי." 

  
( פארלאנגט פון אלע ארבעטסגעבער אין ניו יארק צו צושטעלן S.4844-B/A.1236-Aדער נייער געזעץ )

באקוועמע, פריוואטע נוירסן פלעצער ביי די ארבעטספלאץ, מיט זיצן, צוטריט צו וואסער און 
ו זיצן און ארבעטן. לויט ווי דער געזעץ איז יעצט, מוזן ארבעטסגעבער גיבן עלעקטריציטעט און א פלאץ צ

נארמאלע הפסקות און מאכן פארהעלטנסמעסיגע באמיאונגען צו צושטעלן פלאץ פאר ארבייטער צו גיבן 
מילך, אבער די סטאנדארט איז ווייניגער פון די פאדערונגען וועלכע זענען אוועקגעשטעלט פאר רעגירונג 

יטער. דער געזעץ וועט זיכער מאכן אז אלע ארבעטספלעצער ארום די סטעיט האבן זיכערע, ריינע ארבי
פלעצער פאר ארבייטער צו גיבן מילך דורכן פארלאנגען פון ארבעטסגעבער צו פארברייטערן זייערע 

 אקאמאדאציעס פאר נוירסן. 
  

ּפאליסי וואס איז אהערגעשטעלט  דער נייער געזעץ וועט אויך פאדערן ארבעטסגעבער צו אננעמען א
געווארן דורך די ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט איבער רעכטן פון ארבייטער וואס נוירסן א בעיבי 
ביי די ארבעטספלאץ. ארבעטסגעבער מוזן צושטעלן די געשריבענע ּפאליסי פאר יעדע ארבייטער ווען זיי 



 

 

ערנאך, און אזוי אויך פאר ארבייטער וועלכע קערן זיך צוריק צו ווערן אויפגענומען און נאכמאל יעדע יאר ד
 די ארבעט נאכן געבוירן א קינד. 

  
"עס קומט זיך פאר אלע מאמעס וואס נוירסן סטעיט סענאטארשע אלעסאנדרע ביעגי האט געזאגט, 

. איך בין בעיביס די זעלבע העלטקעיר באשיצונגען און אקאמאדאציעס, אפגעזעהן פון וואו זיי ארבעטן
די געזעץ וואס איך האב פארגעשלאגן  — S4844Bשטאלץ אז גאווערנער האקול האט אונטערגעשריבן 

וואס פאדערט ארבעטסגעבער צו גיבן זייערע ארבייטער צוטריט צו פריוואטע צימערן צו גיבן מילך. עס 
יטערן זייער קינד און טאר קיינמאל נישט געשעהן אז איינער זאל דארפן מאכן די אויסוואהל צווישן פ

צווישן זייער ארבעט, און מיר מוזן פארזעצן צו זיכער מאכן אז ארבעטספלעצער ארום ניו יארק זענען 
 צוגענגליך און יושר'דיג צו יעדן." 

  
"די בענעפיטן פון מאמע מילך זענען ברייט אסעמבלי מיטגלידערין עימי ּפאולין האט געזאגט, 

ע ווילן גיבן מילך זאלן געמוטיגט ווערן צו טוהן אזוי דורכן ווערן צוגעשטעלט א באקאנט, און פרויען וועלכ
פלאץ ביי זייער ארבעטספלאץ וואס איז פריוואט, ריין, זיכער און מיט צוטריט צו וואסער און א שאלטער. 

ן די עס פארשטייט זיך אויך פון זיך אליין אז ארבעטסגעבער דארפן האבן געשריבענע ּפאליסי צו שטיצ
מעגליכקייט פון א פרוי צו קענען נוירסן ביי די ארבעט און נישט לייגן פרויען אין א פאזיציע אז זיי זאלן 

דארפן בעטן פאר די רעכט צו נוירסן אדער פאר די נויטיגע אקאמאדאציעס. איך וויל באדאנקען 
 אין די וועג." גאווערנער האקול פארן אונטערנעמען די שריט צו שטיצן מאמעס וואס ארבעטן 
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