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  איבערן געזעץ  אפנקייט באצאלונג אוועקשטעלן צו  געזעץ אונטער שרייבט האוקול  גאווערנער
   סטעיט

  
פאדערט ארבעטסגעבער צו פארעפנטליכן פון וויפיל ביז וויפיל   S.9427-A/A.10477נייער געזעץ  

   די געהאלט איז פאר אלע אדווערטייזטע דזשאבס און פאזיציע העכערונגען אין ניו יארק סטעיט
  
  

( אוועקשטעלנדיג א  S.9427-A/A.10477גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן א געזעץ )
באצאלונג אפנקייט געזעץ אין גאנץ ניו יארק סטעיט, פאדערנדיג ארבעטסגעבער צו פארעפנטליכן פון 

 וויפיל ביז וויפיל זיי באצאלן פאר אלע דזשאבס און העכערונגען וועלכע זענען אדווערטייזט. 
  

מוזן מיר אהערשטעלן די בעסטע  "כדי ניו יארק זאל ווייטער זיין די בעסטע פלאץ וואו צו ארבעטן,  
האט גאווערנער האקול  שיצונגען פאר אונזערע ארבייטער, און דער געזעץ וועט העלפן טוהן גענוי דאס", 

"די היסטארישע מאסנאם וועט אריינברענגען א נייע עפאכע פון ארנטליכקייט און אפנקייט אין   געזאגט.
ניו יארק'ס ארבעטסקראפט, און עס וועט זיין א קריטישע מיטל אין אונזערע באמיאונגען צו ברענגען אן  

  פארשפרייטע נידעריגערע געהאלטן פאר פרויען און מינאריטעטן."-ענדע צו ברייט

  
שטעלט אוועק א באצאלונג אפנקייט געזעץ אין ניו יארק  , S.9427-A/A.10477נייער געזעץ, דער 

סטעיט, פאדערנדיג ארבעטסגעבער צו פארעפנטליכן פון וויפיל ביז וויפיל זיי באצאלן אין 
  פאראייניגטעאדווערטייזמענטס אדער מעלדונגען איבער דזשאב עפענונגען און העכערונגען. לויט די 

צענט פאר יעדע דאלאר וואס מענער האבן   83האבן פרויען פארדינט  דעּפארטמענט לעיבאר שטאטן
צענט(   64הויטיגע פרויען )-; די אומגלייכקייטן זענען נאך אפילו גרעסער צווישן טונקל2020פארדינט אין 

ץ וועט באפולמעכטיגן צענט(. די אפנקייט פארלאנגט דורך דעם געזע 57און היספאנישע פרויען )
באשטימונג און רעקרוטירונג -ארבייטער מיט קריטישע אינפארמאציע, רעדוצירן דיסקרימינירנדע געהאלט 

  אויפפירונגען און העלפן אויסגלייכן די געלעגנהייטן פאר אלע ארבייטער.

  

"מיט די געזעץ וואס איז היינט  סטעיט סענאטארשע דזשעסיקע רַאמָאוס האט געזאגט, 
אונטערגעשריבן געווארן, פירט ניו יארק'ס ערשטע פרוי גאווערנער דורך א סטרוקטורישע פאררעכטונג  

באזירטע חילוקים אין רייכטום וואס לאזט איבער פרויען אין -און דזשענדער -איבערן סטעיט צו די ראסע 
ט איז די וועג וויאזוי  די ארבעטסקראפט ווייט הונטער זייערע קאלעגן. גלייכע געהאלטן פאר גלייכע ארבע

מיר בויען ארויף פרויען אלץ די עקאנאמישע זיילן פון זייערע קאמיוניטיס. אזוי ווי דער געזעץ גייט אריין 
אין קראפט, מוטיג איך אלע ניו יארקער צו רעדן איבער זייערע געהאלטן, פארלאנגען אפנקייט און זיך 

  ארדינט וויפיל איר זענט ווערט."באנוצן מיט דעם געזעץ צו זיכער מאכן אז איר פ
  

"דורכן טוישן די קולטור און אויסגלייכן אסעמבלי מיטגלידערין לַאטויע דזשָאינער האט געזאגט, 
געלעגנהייטן פאר יעדן ביי ארבעטספלעצער ארום ניו יארק, וועט דער 'געהאלטן ארויסגעבונג געזעץ' 

(Salary Range Disclosure Act  זיכער מאכן אז ארבייטער בענעפיטירן פון מער אפנקייט ווען עס )
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סגעבער גיבן גאר נויטיגע קלארקייט איבער די וועג וויאזוי  קומט צו געהאלטן און בענעפיטן. ווען ארבעט
די באצאלונג סיסטעם איז אויסגעשטעלט און זיי פארעפנטליכן די אינפארמאציע פאר ארבייטער און  

מענטשן וואס זוכן ארבעט, קענען מיר רעדוצירן די חילוקים אין דזשענדער באצאלונג צו מאדערניזירן 
  עלכע האבן געהיטן אויף מנהגים פון געהאלט דיסקרימינאציע."פארעלטערטע סטאנדארטן וו

  
"דורכן אונטערשרייבן  , בעווערלי נויפעלד, האט געזאגט, PowHer New Yorkפרעזידענט פון 

S9427A/A10477  ווידערהאלט גאווערנער האקול ניו יארק'ס לאנגיאריגע איבערגעגעבנקייט צו ,
ברענגען אן ענדע צו די אומגלייכקייטן צווישן די געהאלטן פון די אנדערע דזשענדערס און ראסן. אנגעבן  

גע  די סומע פון די געהאלט וואס קען ערווארטעט ווערן פאר דזשאבס וועלן גיבן פאר אפליקאנטן די נויטי
אינפארמאציע צו קענען פארהאנדלען מער יושר'דיגע געהאלטן, און דערמיט העלפן ברענגען אן ענדע צו 

די שעדליכע לאך אין געהאלטן וואס זעצט פאר צו רויבן געוויסע ארבייטער, באזונדערס מינאריטעט  
איז בלויז פאסיג אז ניו פרויען, פון ווערן באצאלט יושר'דיגערהיייט און פון עקאנאמישע וואוילזיין. עס 

יארק'ס ערשטע פרוי גאווערנער איז די וואס וועט איינפירן די געהאלט באצאלונג אפנקייט געזעץ וואס 
וועט ברענגען א גאר נויטיגע טויש אין די אויפפירונג און קולטור און האלטן ניו יארק ביי די שפיץ פון די 

  " נאציאנאלע באוועגונג פאר גלייכע באצאלונגען.
  

"היינט איז ניו יארק  , סיהער קַאווַאדזשע, האט געזאגט, Legal Momentumסיניאר אטוירני ביי 
סטעיט מקיים איר צוזאג צו שטופן פאר גלייכע באצאלונג פאר פרויען און מינאריטעטן, פארברייטערנדיג  

נג צו ברענגען אן ענדע  קריטישע באשיצונגען אריבער די גאנצע סטעיט און פירנדיג א נאציאנאלע באוועגו
הויטיגע פרויען - צו אונזער שעדליכע קולטור פון באהאלטענע באצאלונגען. אין א צייט ווען טונקל

פארמעסטן זיך מיט מער אומגלייכקייטן און ווען ביזנעסער מוטשענען זיך צו האלטן די ארבייטער ביי זיך, 
צו זוכן און קעמפן פאר א יושר'דיגע געהאלט  באפולמעכטיגט דער געזעץ אפילו די שוואכסטע ארבייטער 

בשעת'ן גיבן א סיבה פאר ארבעטסגעבער צו איינפירן בעסערע באצאלונג אויפפירונגען וועלכע זענען  
באקאנט צו טרייבן ארבייטער צו בלייבן ביי די דזשאב און זיין מער פראדוקטיוו. דאס איז א וויכטיגע 

  געווינס פאר ניו יארק סטעיט."
  

"דער  , מרים קלַארק, האט געזאגט, NELA/NYפארזיצערין פון די לעגיסלאטיווע קאמטע פון 
געהאלט אפנקייט געזעץ וואס איז היינט אונטערגעשריבן געווארן ווועט גיבן פונדאמענטאלע  

אינפארמאציע פאר אלע ניו יארקע ארבייטער און אונטערנעמען א וויכטיגע ערשטע טריט אין די ריכטונג  
  ן גלייכע באצאלונג פאר פרויען און מינאריטעטן." פו
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