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טאגיגע הייראט -גאווערנער האקול שרייבט אונטער געזעץ וואס ערלויבט מענטשן צו ווערן איין
   באאמטע

   
טאגיגע הייראט -שאפט א וועג פאר איינפאכע מענטשן צו ווערן איין (S.739A/A.6300A)געזעץ 

 באאמטע וועלכע קענען אויספירן א הייראט אין די סטעיט פון ניו יארק 
 

   
, צו געזעץ (S.739A/A.6300A)גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע 

וועלכע ', טאג באשטימונג-איין' זיך צו איינגעבן פאר 18שאפנדיג א נייע וועג פאר מענטשן איבער 
   .באפולמעכטיגט זיי צו אויספירן איין הייראט אויף א ספעציפישע טאג אין די סטעיט פון ניו יארק

  
צוזאמענברענגען מענטשן מיט הייראט איז א הערליכע מאמענט וואס זאל ווערן מיטגעטיילט מיט א "

מיט אונטערשרייבן ". האט גאווערנער האקול געזאגט" ,באאמטע אויסגעוועלט דורך די חתן און כלה
נעמען מיר אוועק שטרויכלונגען פון ווערן א באאמטע אזוי אז פריינט און , דעם לעגיסלאציע צו געזעץ

פאמיליע מיטגלידער זאלן קענען מיטטיילן אזא ספעציעלע צייט מיט נאנטע פון זייער אויסוואל און האבן 
   ." זייער הייראט אנערקענט אונטער ניו יארק סטעיט געזעץ

    
 זיך מענטשן ערמעגליכן צו געזעץ באציאונג דאמעסטישע די טוישט (S.739A/A.6300A) געזעץ

 געוויסע א אויספירן קענען צו כדי באאמטע א אלס באשטימט ווערן צו ערלויבעניש פאר איינצוגעבן
 א פאר סיבה א נאך איז געזעץ די און חתונות פאר ציל הויפט א איז יארק ניו.הייראט ס'פארפאלק
  .דא פייערן קענען צו פארפאלק

  
א פארפאלק אין ניו יארק וועט יעצט האבן די ", סטעיט סענאטאר אלעסאנדרא ביאגי האט געזאגט

וואס ערלויבט זיי צו מער אריינמישן - געלעגנהייט צו ווערן פארהייראט דורך זייער פריינט אדער פאמיליע 
איך וואלט גאוואלט באדאנקען גאווערנער קעטי האקול פאר איר . זייער נאנטע אין זייער ספעציעלע טאג

און דאנקען אסעמבלימיטגליד סענדי גאלעף און מיינע , איבערגעגעבנקייט צו מאדערנעזירן אונזער געזעץ
  ." קאלעגן פאר זייער שטיצע פון די געזעץ

   
ניו יארקער צוזאמענגעברענגט אין הייראט דורך א  ",אסעמבלימיטגלידער סענדי גאלעף האט געזאגט

פריינט אדער פאמיליע מיטגליד דארפן זיך מער נישט זארגן אויב זייער הייראט איז לעגאל גילטיג א 
א דאנק אייך גאווערנער האקול און מיינע קאלעגן פאר אייער . דאנק די אריבערפירונג פון די געזעץ

און נאנטע צו מיטטיילן די ספעציעלע מאמענטן , פאמיליע, שטיצע פון די געזעץ וואס וועט ערלויבן פריינט
   ."אן האבן א רעליגיעזע פארבינדונג אדער פאליטישע באשטאנדטייל

   
###  
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