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גאווערנער האקול שרייבט אונטער א געזעץ און שטעלט אהער א רעיפ קיט טרעקינג סיסטעם 
 דורכאויס די סטעיט 

  
 וועט העלפן געשלעכטליכע איבערפאל איבערלעבער טרעקן באווייזן S7867-A/A9596-Aגעזעץ 

 קאלעקציע קיטס 
  
  

צו אהערשטעלן א  (S7867-A/A9596-A)גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן די געזעץ 
, סטעיטווייד עלעקטראנישע טרעקינג סיסטעם פאר געשלעכטליכע איבערפאל באווייזן קאלעקציע קיטס

די טרעקינג סיסטעם וועט פארזיכערן אז אלע איבערלעבער פון . וועלכע איז באקאנט אלץ רעיפ קיטס
געשלעכטליכע איבערפאלן האבן צוטריט צו אינפארמאציע וועגן די סטאטוס און לאקאציע פון זייערע 

 . קיטס
  

און , מיטארבעט, מיטגעפיל, ״איבערלעבער פון געשלעכטליכע איבערפאלן פארדינען שטיצע
און מיר זענען אנטשלאסן צו טון אלץ וואס מעגליך צו האלטן די אחריות וואס זיי , גערעכטיגקייט

 ״די נייע טרעקינג סיסטעם וועט זיין א קריטישע געצייג צו .האט גאווערנער האקול געזאגט״ , פארדינען
און שטיצן אונזערע אלגעמיינע פרואוון צו , שטארקן איבערלעבער מיט די מעגליכקייט צו טרעקן די קיטס
 ״ .מאכן ניו יארק סטעיט מער פארזיכערט און געטריי פאר יעדן

  
 Division of)דירעקטירט דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס ( S7867-A/A9596-A)געזעץ 

Criminal Justice Services, DCJS)  צו ערצייגן א טרעקינג סיסטעם פאר קיטס וועלכע געפינען זיך
די טרעקינג סיסטעם וועט ערלויבן איבערלעבער צו . אין באזיץ פון געזעץ אינפארסירונג אגענטורן

צוקומען צו אינפארמאציע וועגן די סטאטוס פון זייער רעיפ קיט און וועלן זיין קריטיש צו פארזיכערן צו 
 . האלטן אחריות פאר צייטליכע פראצעסירונג

  
ניו יארק סטעיט׳ס נייע רעיפ קיט טרעקינג ", סטעיט סענאטאר אלעסאנדרא ביאגי האט געזאגט

סיסטעם וועט צוריקברענגען שטיצע פאר איבערלעבער און וועט זיי ערלויבן צו צוקומען צו אינפארמאציע 
צוטריט צו אינפארמאציע וועגן רעיפ . וועגן די סטאטוס פון זייער רעיפ קיט אויב און ווען זיי זענען גרייט

אנטשלאסנקייט און קאנטראל -קיטס קען העלפן איבערלעבער איבערקומען די פארלוסט פון זעלבסט
איך דאנק גאווערנער קעטי . וואס איז אפט ביים שורש פון א געשלעכטליכע איבערפאל איבערלעבעניש

און איך דאנק מיינע געזעץ מיטארבעטער און די , האקול פארן אונטערשרייבן די וויכטיגע געזעץ
 ״ .איבערגעגעבענע אדוואקאטן פאר זייער שווערע ארבעט ביים שטיצן איבערלעבער

 
 ״איינצופירן א געשלעכטליכע איבערפאל קיט טרעקינג ,מעמבער עמי פאולין האט געזאגט-אסעמבלי

די צוטריט וועט העלפן . סיסטעם איז א קריטישע שריט צו ברענגען גערעכטיגקייט פאר איבערלעבער
אנטשלאסנקייט און קאנטראל וואס איז אפט ביים -איבערלעבער איבערקומען די פארלוסט פון זעלבסט

די קרבנות זענען שוין גענוג אריבער און זאלן האבן די . שורש פון א געשלעכטליכע איבערפאל



 

 

א פאטענציעלע עיקר שריט אין זייער ערהוילונג - מעגליכקייט צו האבן צוטריט צו זייער אינפארמאציע 
איך רעספעקטיר גאווערנער האקול פארן נעמען שריט צו העלפן ניו יארק׳ס קרבנות פון . פראצעדור

 ״ .געשלעכטליכע איבערפאל
  

 זייערע און אינפארסירונג געזעץ די דורך גענומען ווערן זיי ווען פון קיטס טרעקן וועט סיסטעם DCJS די
 צו צוגאב אין איז סיסטעם טרעקינג די ..באווייז אלץ לאבאראטאריעס קריים דורך טעסטינג נאכפאלגנדע

 אריינצוגעבן נישט אויס וועלן וועלכע איבערלעבער פאר אוועילעבל זיין וועט וואס סיסטעם טרעקינג די
  .יאר 20 פאר OVS דורך אוועקגעלייגט ווערן דארפן קיטס זייערע אבער ,אינפארסירונג געזעץ פאר

  
 ״ מיר אפלאדירן די גאווערנער ,די דירעקטאר פון קרבנות סערוויסעס עליזאבעט קראנין האט געזאגט

און די לעגיסלאטור פארן פארזיכערן אז קרבנות פון פארברעכנס האבן די טייערע געצייג זיי צו העלפן 
בלייבן אינפארמירט בשעת באווייזן ווערן פראצעסירט פאר קרבנות וועלכע וועלן אויס צו באריכטן 

 איז איבערגעגעבן צו צושטעלן קרבנות פון פארברעכנס די OVS. פארברעכנס פאר געזעץ אינפארסירונג
שטיצע און ריסאורסעס וואס זיי דארפן נישט קיין חילוק צו זיי וועלן אויס צו גיין ווייטער מיט קרימינאלע 

 ״ .קעיסעס
  

 ,אפטיילונג פון קרימינאלע גערעכטיגקייט סערוויסעס קאמישאנער ראזאנא ראסאדא האט געזאגט
און מיר ,  זענען איבערגעגעבן צו פארבעסערן די קרימינאלע גערעכטיגקייט פאר אלעDCJS״מיר ביי 

-טו-זענען שטאלץ צו העלפן שטארקן געשלעכטליכע איבערפאל איבערלעבער דורכן זיי צושטעלן אפ
מיר . דעיט און ריכטיגע אינפארמאציע וועגן די סטאטוס פון באווייזן פראצעסירונג אין זייערע קעיסעס

דאנקען גאווערנער האקול און אונזערע שותפים אין די לעגיסלאטור פאר זייער פירערשאפט און 
אנטשלאסנקייט צו פארזיכערן אז געשלעכטליכע איבערפאל איבערלעבער האבן די שטיצע און 

 ״ .ריסאורסעס וואס זיי דארפן און פארדינען
  

 ״איך וויל דאנקען ,ניגרעלי האט געזאגט. סטעיט פאליציי אויפפירונג סופעראינטענדענט סטיווען א
גאווערנאר האקול פאר איר פירערשאפט און פארן צושטעלן שטיצע פאר איבערלעבער פון 

די נייע טרעקינג סיסטעם וועט פארזיכערן אז איבערלעבער האבן צוטריט צו . געשלעכטליכע איבערפאלן
און וועט האלטן מעדיצינישע , אפדעיטס בנוגע די באווייזן קיט וואס איז גענומען געווארן פאר זייער קעיס

פארענסיק לאבאראטאריעס און געזעץ אינפארסירונג אחריות צו פארזיכערן אז די קיטס , פראוויידערס
 ״ .ווערן צייטליך פראצעסירט

  
OVS איז פאראנטווארטליך פארן אוועקלייגן געשלעכטליכע איבערפאל באווייזן קאלעקציע קיטס וואס 

פובליק העלט געזעץ פארלאנגט אז די . זענען נאכנישט ארויסגעגעבן געווארן צו די געזעץ אינפארסירונג
 יאר און א קרבן פון פארברעכן קען פארלאנגען געוויסע 20סטעיט זאל אוועקלייגן קיטס פאר 

 טוט יעצט אנטוויקלען OVS. אינפארמאציע וועגן זייער קיט אדער פערזענליכע אייטעמס אין סטארעדזש
ערלויבנדיג קרבנות פון , וועבסייט אגענטור׳ס דיוואס וועט זיין אוועילעבל אויף , א צושטימונג פארם

 דורך אימעיל ביי OVSפארברעכנס צו אויספילן און אריינגעבן א פארלאנג פאר די 
soeck@ovs.ny.gov . דאס העלפט געבן פאר קרבנות און איבערלעבער פון געשלעכטליכע איבערפאלן

צייט וואס זיי דארפן מעגליך האבן צו באשליסן אויב זיי ווילן באריכטן די פארברעכן און ארויסגעבן זייער 
 . קיט פאר די געזעץ אינפארסירונג פאר טעסטס

  
 מיליאן פעדעראלע און סטעיט $373.2האט גאווערנער האקול געמאלדן נאנט צו , פריער אין די יאר

שפיטעלער און , פראפיט ארגאניזאציעס און קאאליציעס- נאן219געלטער איבער דריי יאר פאר 
,  קרבן הילף פראגראמען וועלכע שטעלן צו קריזיס קאונסעלינג239גאווערנמענט אגענטורן צו שטיצן 

דאס . קעיס מענעדזשמענט און אדוואקאסי, ציווילע לעגאלע הילף, עמערדזשענסי שעלטער, טעראפיע
 און נאנט OVSאיז איינס פון די איינציגסטע גרעסטע אינוועסטמענט פון געלטער ארויסגעגעבן דורך די 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3bcf425664b94470ba8e08dae456d9f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073359573447278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YuGsqzav1BJaG6SQltucIFBrt1V6%2FOgQLXKR%2F%2BixomU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3bcf425664b94470ba8e08dae456d9f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073359573447278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YuGsqzav1BJaG6SQltucIFBrt1V6%2FOgQLXKR%2F%2BixomU%3D&reserved=0
???????:soeck@ovs.ny.gov


 

 

וועט שטיצן פראגראמען וואס סערווירן קרבנות און איבערלעבער ,  פראצענט47, צו האלב פון די געלטער
 פראצענט וועט צושטעלן 13פון דאמעסטישע געוואלדטאטן און זייערע פאמיליעס אין די צייט וואס 

 . געלטער פאר פראגראמען וואס סערווירן קרבנות און איבערלעבער פון געשלעכטליכע איבערפאלן
  

 העלפט און נעץ זיכערהייט קריטישע א צו שטעלט OVS די דורך געגעבן ווערט וואס הילף פינאנציעלע די
 און לוויה ,אויסגאבן קאונסעלינג און מעדיצינישע מיט מיטגלידער פאמיליע און איבערלעבער ,קרבנות

 יארק ניו .הילף סארטן אנדערע צו צוגאב אין ,שטיצע און געהאלטן פארלוירענע ,אויסגאבן באגרעבעניש
 קאונסעלינג אדער מעדיצינישע אויף גרעניץ קיין נישט האט וואס לאנד אין סטעיט איינציגסטע די איז

  .דאס דארפן זיי ווי לאנג אזוי הילף באקומען קענען מענטשן אז מיינט וואס ,קאסטן
  

 צו באקומען OVSקרבן הילף פראגראמען העלפן אויך אינדיווידועלן אריינגעבן קלעימס מיט די 
פארגיטיגונג געלטער אדער צוריקצאלונגען פאר הוצאות וואס איז א דירעקטע רעזולטאט פון די 

כאטש בארעכטיגונג פאר פארגיטיגונג געלטער אדער צוריקצאלונגען ווערט באשטימט דורך . פארברעכן
שטעלן קרבן הילף , ווי העלט אינשורענס, אן אינדיווידועל׳ס אינקאם און צוטריט צו אנדערע ריסאורסעס

 OVS Resource. פראגראמען צו סערוויסעס און שטיצע פריי פון אפצאל פאר סיי ווער עס דארף עס
Connect ערלויבט ניו יארקער גרינג צו אויפזוכן פראגראמען פאר ספעציפישע פראבלעמען אדער 

 פאר מער אינפארמאציע און וועבסייט סערוויסעס קרבן פון אפיס דיבאזוכט . שוועריגקייטן וואס זיי האבן
פאר מער אינפארמאציע וועגן סערוויסעס געגעבן . פעיסבוק און טוויטערפאלגט נאך די אגענטור אויף 

-1-800-247 אדער רופט ovs.ny.govבאזוכט , אריינגערעכנט בארעכטיגונג גיידליינס, דורך די אגענטור
8035 . 

  
ניו יארק סטעיט קאאליציע קעגן געשלעכטליכע , אינטערים עקזעקיוטיוו דירעקטאר, גווען רייט

 לעגיסלאטור פארן NYS אפלאדירט גאווערנער האקול און די NYSCASA ",איבערפאל האט געזאגט
דורכפירן און אונטערשרייבן די וויכטיגע לעגיסלאציע אין צו געזעץ די סטעיטווייד רעיפ קיט טרעקינג 

סיסטעם וועט זיין נאך איין געצייג וואס די גרויסע סטעיט פון ניו יארק וועט צושטעלן צו ברענגען 
גאווערנער האקול האט זיך . גערעכטיגקייט פאר איבערלעבער פון געשלעכטליכע איבערפאל און רעיפ

מיר פרייען זיך . איבערגעגעבן פאר די רעכטן פון איבערלעבער פון געשלעכטליכע איבערפאל פאר יארן
אז זי אנערקענט די וויכטיגקייט פון נאכגיין די סטאטוס פון רעיפ קיטס פאר איבערלעבער צו פילן אין 

 ״ .קאנטראל פון זייערע צילן
  

, היינט ",Joyful Heart Foundationדירעקטאר פון פאליסי און אדוואקאסי ביי די , אילסע קנעכט
א , S.7867-A אפלאדירט גאווערנער קעטי האקול פארן אונטערשרייבן Joyful Heart Foundationדי 

-געזעץ וואס לייגט צו ניו יארק צו די וואקסנדע צאל סטעיטס וועלכע האבן דערגרייכט א גרונטליכע זעקס
,  סטעיטס36נעמט ניו יארק אנטייל מיט , מיט די טרעקינג סיסטעם אין פלאץ. פילאר רעיפ קיט רעפארם

און פארטא ריקא אין א פארמערטע קלארקייט און אחריות ארום די קאלעקציע און , .סי.וואשינגטאן די
, און, טרעקינג סיסטעמס פארזיכערן אויך אז קיטס ווערן שנעל געטעסט. טעסטס פון די וויכטיגע באווייזן

געבט עס פאר איבערלעבער א געצייג וואס זיי דארפן האבן זיך , מיט די איינפירונג פון א קרבן פארטאל
ווייסן מיר אז געבן איבערלעבער אנליין צוטריט צו אינפארמאציע וועגן , Joyful Heartביי . צו ערהוילן

זייער קיט אויף זייערע אייגענע באדינגונגען קען העלפן איבערלעבער איבערקומען די פארלוסט פון 
אנטשלאסנקייט און קאנטראל וואס איז אפט ביים שורש פון א געשלעכטליכע איבערפאל -זעלבסט

מיר דאנקען גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ביל און מיר קוקן ארויס צו . איבערלעבעניש
 ״ .ארבעטן מיט איר אפיס צו איינפירן די וויכטיגע רעפארם
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