
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/10/2023 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול מעלדט אויסברייטונג פון סטעיט'ס הויפט אינוועסטירונגען אין סייבערסעקיוריטי  
  פלענער

  
הויפט אינוועסטירונגען וועלן אויסברייטערן סייבער זיכערקייט פאר לאקאלע רעגירונגען, בויענדיג  

  בודזשעט אינוועסטירונג FY 2023מיליאן  $61.9היסטארישע,  אויף
  

סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס וועלן גרינדן  
  ערשטמאליגע, ספעציעליזירטע אינדוסטריאל קאנטראל סיסטעם אפשאצונג טיעם

  
- טיעם וועט ארבעטן צו באשיצן קריטישע אינפראסטרוקטור און פראדוקציע סיסטעםס פון סייבער

  געשטעלט צו שטערן סערוויסעס און ביזנעסערדראונגען און אטאקעס אויס
   
  

 2023מיליאן אין נייע פינאנצירונג אלץ טייל פון די  $35.2גאווערנער קאטי האקול האט היינט געמאלדן 
סטעיט אוו די סטעיט צו העלפן סייבערסעקיוריטי פארבעסערונגען סטעיטווייד, אריינגערעכנט די  

סעקיוריטי לעכער   אויסברייטונג פון מיטגעטיילטע סערוויסעס צו לאקאלע רעגירונגען וואס העלפן טרעפן
וועלכע קענען דאן ווערן אויסגענוצט דורך א פיינט. בויענדיג אויף נאציאנאלע פירענדע לעגיסלאציע צו  

לעצטנס אונטערגעשריבן דורך די  דראונגען צו די סטעיט'ס ענערגיע גריד -באשיצן אנטקעגן סייבער
יט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס גרינדן אן  , וועט די סטעגאווערנער 

ערשטמאליגע ספעציעליזירטע אינדוסטריאלע קאנטראל סיסטעם אפשאצונג טיעם צו העלפן באשיצן  
קריטישע אינפראסטרוקטאר און פראדוקציע סיסטעמס אריבער די טעיט און מאכן די סיסטעמס  

   ר אטאקעס. שטערקער אנטקעגן סייבע
  

אטאקעס האבן זיך פארמערט, אבער מיר וועלן  -"די אפטקייט, גרויסקייט, און איינפלוס פון סייבער
פארזעצן צו נעמען שווערע שריט צו פארזיכערן און באשיצן ניו יארק'ס קריטישע אינפראסטרוקטור,"  

"די אינדוסטריאל קאנטראל סיסטעמס אפשאצונג טיעם, צוזאמען מיט  האט גאווערנער האקול געזאגט.
רעקארד אינוועסטירונגען, וועלן שטיצן פיזישע זיכערקייט און סייבערסעקיוריטי אפשאצונג פראגראמען צו  

העלפן איינריכטונגען פארבעסערן זייער סייבערסעקיוריטי שטעלונג, שאפנדיג א זיכערערע און מער  
   ר סטעיט."באשיצטע עמפייע

  
מיליאן  $61.9מיליאן פארמערונג בויט אויף גאווערנער האקול'ס היסטארישע,  $35.2די 

. ניו יארק׳ס פירערשאפט אין פינאנץ,  בודזשעט FY 2023סייבערסעקיוריטי אינוועסטירונג אין די  
וויכטיגע געביטן מאכט -יר, סעמיקאנדוקטערס, און אנדערע קריטישענערגיע, טראנספארטאציע, העלטקע
און אנדערע סייבער דראונגען, און די אפטקייט,    אטאקעס-דעם סטעיט א צילברעט פאר סייבער

גרויסקייט, און איינפלוס פון די פאסירונגען טוען זיך פארמערן. רענסאמוועיר אטאקעס, אין וועלכע די  
פראצענט נאציאנאל אין   13אציע און סיסטעמס האסטעזש, איז געשטיגן העקערס האלטן אינפארמ 
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סטעיט, לאקאלע, און טרייבעל רעגירונגען איבער די לאנד   3,600, זענען מער ווי 2017, און זינט 2021
    אטאקירט געווארן.

   
(  ICSטעראריזם וועט שאפן די אינדוסטריאלע קאנטראל סיסטעמס )-' אפיס פון קאונטערDHSESדעם 

אטאקעס און זייערע ווירקונגען. ארבעטנדיג  -אפשאצונג טיעם צו בעסער שיצן איינוואוינער פון סייבער
די  סעקיורטי אפשאצונג פראגראמען, וועט -צוזאמען מיט דעם אגענטור'ס פיזישע זיכערקייט און סייבער

טיעם העלפן ענערגיע, טראנספארטאציע, פראדוקציע און אנדערע קריטישע אינפראסטרוקטור סיסטעמס  
צו פארבעסערן זייער גענעראלע זיכערהייט שטעלונג און מאכן זייער אינדוסטריאלע קאנטראל סיסטעמס  

    אטאקעס. -שטערקער אויסגעשטעלט אנטקעגן סייבער
  

"אזוי ווי דראונגען צו אונזער  ער באאמטער קאולין אהערן האט געזאגט, ניו יארק סטעיט הויפט סייב
דיזשיטעל אינפראסטרוקטור טוט זיך פארזעצן צו אנטוויקלן און וואקסן אין ווירקזאמקייט, איז עס מער  

ן.  דראונגע-וויכטיג ווי סיי ווען אז מיר זאלן אינוועסטירן אין די מיטלען צו באשיצן ניו יארקער פון סייבער
גאווערנער האקול'ס ווייטערע פירערשאפט וועט העלפן פארזיכערן אז ניו יארק'ס קריטישע  

   "אינפראסטרוקטור ווערט מער אויסגעשטעלט אנטקעגן די דראונגען.
  

"די   ניו יארק סטעיט הויפט אינפארמאציע באאמטער אנגעלא "טאוני" רידיק האט געזאגט,
היסטארישע אינוועסטירונגען אין סייבערסעקיוריטי פאראויס געשטופט דורך גאווערנער האקול וועט  

און איינשטעלן   JSOCבויען אויף די פארשריט וואס מיר האבן געמאכט אין די לעצטע יאר צו גרינדן 
וירקזאמע סוף ענד אויסטרעף טעכנאלאגיע פאר וויסנשאפט און שריט, און איז אין איינקלאנג מיט  ו

אונזער מיטארבעט פון סטעיט צוגאנג, וואו די סטעיט און לאקאלע רעגירונגען טוען אנטקעגן קומען קעגן 
י סטעיט'ס סיסטעמס  אלץ די סטעיט אגענטור פאראנטווארטליך מיטן באשיצן ד  די שוועריקגייטן צוזאמען.

פון אריינדרינגונג אדער אטאקע, ווייסן מיר אז די דראונג איז עכט און מיר דאנקן גאווערנער האקול פארן 
שטעלן פארבעסערטע סייבערסעקיוריטי אלץ א פריאריטעט נאכאמאל דאס יאר כדי מיר זאלן בעסער  

  קענען באשיצן אונזער אסעטס און באשיצן אלע ניו יארקער."
  

ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנער,  
"אונטער גאווערנער האקול'ס פירערשאפט, האט ניו יארק סטעיט דזשעקי ברעי האט געזאגט, 

וועט פארזעצן צו בויען אויף די היסטארישע   2023באדייטנד פארמערט אירע סייבער שיצונגען און 
נוועסטירונגען. עס איז קיינמאל נישט געווען מער וויכטיג צו מאכן אונזער קריטישע אינפראסטרוקטור אי

קוקט שטארק ארויס צו בויען אויף אונזער   DHSESאטאקעס. -מער אויסגעשטעלט אנטקעגן סייבער
 שותפות מיט קריטישע אינפראסטרוקטור אנפירער צו פארבעסערן סייבערסעקיוריטי און צוימען

  אפהאלטן אין די יארן וואס קומען."
    

די פארגעשלאגענע פינאנצירונג וועט אויך שטיצן די פראוויזיע פון סייבערסעקיוריטי סערוויסעס צו קאונטי 
פון די   שאפונג און שפעטער, בויענדיג אויף גאווערנער האקול'ס FY 2024און לאקאלע רעגירונגען אין 

ערשטע ניו יארק סטעיט זשאוינט זיכערהייט אפעראציע צענטער. די מיטגעטיילטע סערוויסעס העלפן  
קאונטי און לאקאלע רעגירונגען שאצן און פאריכטן לעכער אין זייער סייבער שיצונגען. די מיטגעטיילטע  

נגייענדע באמיאונגען צו בויען א גענעראלע בילד פון סייבער סערוויסעס פארבעסערן די סטיעט'ס א 
דראונגען מיטגעטיילט דורך סייבערסעקיוריטי טיעמס פון פעדעראלע, סטעיט, סיטי, און קאונטי 
רעגירונגען, פובליקלי און פריוואטע באזיצטע קריטישע אינפראסטרוקטור, און סטעיט אגענטורן,  

היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס, אפיס פון  אריינגערעכנט די אפטיילונג פון
  אינפארמאציע טעכנעלאגיע סערוויסעס, ניו יארק סטעיט פאליציי, און נאך.

  
###  
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