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

 
 

גאווערנער האקול מעלדט גרויסע פאבליק זיכערהייט פלענער און אינוועסטירונגען צו אראפברענגען  
  ביקס געוואלדטאט און ווילדע פארברעכן 

      
פארברייטערט ניו יארק סטעיט פאליציי קאמיוניטי סטאביליזירונג איינהייטן, שטיצט טרופער         

רסעס און פארמערט די דיוויזיע'ס ראנגען מיט צושטעלן א  אנטיילנעמונג אין פעדעראלע טעסק פא
  אומערווארטענע פיר אקאדעמיע קלאסן פאר נייע פאליציי לייט

                   
דאפלט סטעיט געלטער פאר נאציאנאלע אנערקענטע ביקס פארמישטע געוואלדטאט אויסראטונג  

(Gun Involved Violence Elimination, GIVE  פלאן און מער ווי דריי מאל אזויפיל הילף פאר'ן )
  דיסטריק אטורני'ס אפיסעס  62סטעיט'ס 

     
אריינגאנג פראגראמען -ו טורמע און ווידערמאכט רעקארד אינוועסטירונג אין אנדערע אויסוואלן צ

וועלכע פארמינערן רעסידיוויסם און שלאגט פאר קלארגעשטעלטע בעיל געזעצן צו בעסער באשיצן  
  ניו יארקער 

     
  שטארקן די סטעיט'ס רעאקציע צו אדרעסירן די פלוס פון פענטאנין אין קאמיוניטיס

   
   

סטעיט אוו די סטעיט, געמאלדן גרויסע   2023ס טייל פון די גאווערנער קעטי האקול האט היינט, אל
פאבליק זיכערהייטפלאנער און אינוועסטירונגען, צו פארברייטערן אויפגעוויזענע פראגראמען און  

סערוויסעס צו ווייטער אראפטרייבן ביקס געוואלדטאט און אנדערע ווילדע פארברעכן, פארמינערן  
פון טויטליכע פענטאנין און פארבעסערן די ווירקזאמקייט פון די געריכט   רעסידיוויסם, אדרעסירן די פלוס

סיסטעם, וועלכע איז צושטערט געווארן דורך די פאנדעמיק. די גאווערנער שלאגט פאר א  
אינהאלטסרייכע פלאן צו פארברייטערן די צאל ניו יארק סטעיט פאליציי קאמיוניטי סטאביליזירונג  

אנטיילנעמונג אין פעדעראלע טעסק פארסעס, און פארמערן די רענקס פון די   איינהייטן, שטיצן טרופער 
סטעיט פאליציי דורך צושטעלן אן אומערווארטענע פיר אקאדעמיע קלאסן. גאווערנער האקול שלאגט 

אויך פאר צו דאפלען געלטער פאר די סטעיט'ס נאציאנאלע אנערקענטע ביקס פארמישטע געוואלדטאט  
דיסטריקט  62מער ווי דריי מאל אזויפיל הילף צו שטראפונג געלטער צו די סטעיט'ס  אויסראטונג פלאן,

איינגאנג -אטורני'ס אפיסעס, און אינוועסטירן רעקארד געלטער אין אנדערע אויסוואלן צו טורמע און ווידער 
ם נאכ'ן  פראגראמען צו פארמינערן רעסידעוויסם, פארמערן געלעגנהייט פאר מענטדן וועלכע קומען אהיי

סערווירן טורמע אורטיילן, פארבעסערן קוואליטעט פון לעבן אין געגנטער און מאכן קאמיוניטיס מער  
  פארזיכערט. 

   
"איך בין    האט גאווערנער האקול געזאגט."פאבליק זיכערהייט איז מיין העכסטע פריאריטעט," 

איבערגעגעבן צו נוצן יעדע געצייג וואס איך קען צו באשיצן די מענטשן פון די סטעיט, זיך נעמען צו ביקס 
געוואלדטאט און ווילדע פארברעכן, און אינוועסטירן אין אויפגעוויזענע לעזונגען צו האלטן ניו יארקער  

  פארזיכערט." 



     
צו אראפטרייבן פארברעכן, בויען מער זיכערע געגנטער, און   "אין ניו יארק, זענען מיר איבערגעגעבן
"די דירעקטע   האט ליוטענענט גאווערנער דעלגאדא.צוברעכן די רונדעס פון רעסידעוויסם," 

אינוועסטירונגען אין אונזער קאמיוניטיס וועלן האלטן ניו יארקער מער פארזיכערט און האלטן אונזער 
  סטעיט זיך ווייטער רוקן."

    
די גאווערנער'ס נייע אינוועסטירונג וועט ערלויבן די ניו יארק סטעיט פאליציי, אפטיילונג פון קרימינאלע  

יוסטיץ סערוויסעס, און דעפארטמענט פון פאררעכטונגען און קאמיוניטי אויפזיכט צו אויסברייטן געלטער,  
ן א אונטערשייד. גאווערנער האקול  פראגראמען און סערוויסעס וועלכע איז געווארן אויפגעוויזן צו מאכ 

וועט אויך ארבעטן אינאיינעם מיט די לעגיסלאטור צו קלארשטעלן די סטעיט'ס בעיל געזעצן כדי צו  
  צוריקלייגן צוטרוי אין אונזער קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם. 

     
"מיר זענען   סטעיט פאליציי אויפפירונג סופעראינטענדענט סטיווען א. ניגרעלי האט געזאגט,

איבערגעגעבן צו ארבעטן מיט אונזער געזעץ איינפארסירונג פארטנערס צו בויען אויף די ערפאלג וואס  
ביקס   מיר האבן געהאט אין אוועקנעמען אומלעגאלע ביקסן פון אונזערע קאמיוניטיס און פארמינערן

געוואלדטאט איבער די סטעיט. גאווערנער האקול'ס פארשלאג פארזיכערט אז מיר וועלן האבן די  
צוגעקומענע ריסארסעס נויטיג צו גענצליך עררייכן די מיסיע. מיר שעצן די גאווערנער'ס פירערשאפט און  

  ווייטערדיגע שטיצע פון די סטעיט פאליציי." 
     

  יוסטיץ סערוויסעס קאמישענער ראסאנא ראסאדא האט געזאגט,אפטיילונג פון קרימינאלע 
"גאווערנער האקול האט פארגעשריטן א אינהאלטרייכע פלאן צו האלטן ניו יארקער פארזיכערט און  

העלפן פארזיכערן אונזער יוסטיץ סיסטעם פאר אלע. מיט פארברייטערן און בעסער מאכן פראגראמען  
ילטיג אין פארמיידן ביקס געוואלדטאט, פארמינערן רעסידעוויסם און  וועלכע האבן שוין אויפגעוויזן ג

אדרעסירן קאמיוניטי געברויכן, זעצט די גאווערנער פאר צו מאכן מער א זיכערע סטעיט. איך דאנק  
גאווערנער האקול פאר איר שטארקע פירערשאפט און פאר איר שטיצע פון פאבליק זיכערהייט פלענער  

פלאן, פארברעכן, אנאליז צענטער נעטווארק, אנדערע   GIVEערעכנט אונזער וואס ארבעטן, אריינג
אויסוואלן צו טורמע און איינשפארונג, און קריטישע באצאלונג פון לעצטיגע יוסטיץ ענדערונגען, 

  געריכט פראצעדורן." -אריינגערעכנט אנטדעקונג און איידער 
     

אויפזיכט אנגייענדע קאמישענער אנטאני דזש. דעפארטמענט פון פאררעכטונגען און קאמיוניטי 
"די דעפארטמענט איז שטאלץ פון די ארבעט וואס ווערט אונטערגענומען דורך   אנוטשי האט געזאגט,

אונזער פאראול באאמטע, אויספארשער און אנדערע געזעץ איינפארסירונג פארטנערס וועלכע נעמען  
רט אין די איבערנעמונג פון א באדייטנדע צאל  פלאן וועלכע האט רעזולטי GIVEאנטייל אין די 

איך אפלאדיר די גאווערנער פאר איר באלאנסירטע    אומלעגאלע ביקסן, באשיצנדיג אנדערע ניו יארקער.
, געבנדיג די  GIVEפאקטאר צוגאנג צו פאבליק זיכערהייט מיט פארבעסערטע געלט פאר -מערערע 

טורמע, און אויך פארברייטערן די דעפארטמענט'ס באנוץ הילפסמיטלען צו שטיצן אנדערע אויסוואלן צו  
פון עלעקטראנישע מאניטארן און פארבעסערטע איהאלטסרייכע אויפזוכט דורך די אויפזיכט קעגן ווילדע  

  ( פלאן." Supervision Against Violent Engagement, SAVEאריינמיש )
     

  (New York State Police, NYSPניו יארק סטעיט פאליציי )
- קאמיוניטי סטאביליזירונג איינהייטן האבן געשפילט א גרויסע ראלע אין די סטעיט פאליציי'ס מערערע 

געשטאבטע לאקאלע פאליציי  -שטאפל צוגאנג צו אוועקנעמען אומלעגאלע ביקסן און צושטעלן אונטער 
ליעס אין פארברעכן און פראבלעמען וועלכע קומען  אגענטורן מיט ריסארסן צו אדרעסירן פון פאראויס כווא 

ארויף. טרופערס, אריינגערעכנט קאנין גרופעס, און אויספארשער צו די איינהייטן נוצן פארשידענע  
טאקטיקן, צום ביישפיל געצילטע גרופעס, איבערגעגעבענע פאטראלן, מיטארבעט מיט ביזנעס  

עסירן געוואלדטאט און קוואליטעט פון לעבן אין געגענטער.  אייגנטומער און קאמיוניטי מיטגלידער, צו אדר



די איינהייטן וועלן אויך העלפן אפשטופן קרימינאלע אקטיוויטעט דורך העלפן לאקאלע קאמיוניטיס  
פארמערן פיזישע פאליציי אנוועזנהייט און רעדן מיט די פאבליק צו פארשטיין זייער זארגן. גאווערנער  

  . 25צו  16העכערן די צאל פון די איינהייטן פון האקול'ס פארשלאג וועט 
     

די סטעיט פאליציי וועט אויסברייטן איר אנוועזנהייט אויף פעדעראלע טעסק פארסעס, צו שטארקן איר  
איבערגעגעבנקייט צו מיטארבעטן מיט פארטנערס צו נעמען אומלעגאלע ביקסן אראפ פון גאס און  

יילנעמונג אין די טעסק פארסעס וועט אויך צושטעלן גרעסערע צוטריט פארמינערן ווילדע פארברעכן. אנט
צו אינפארמאציע און אינטעליגענס, און פעדערעל טעסק פארסעס האבן די אוטאריטעט און ריסארסעס צו  

איבערגיין די לאך גרינגערעהייט איבער די סטעיט, קאונטי, און לאקאלע גרעניצן. אין צוגאב, וועט די  
אויף אלע פארברעכן ביקסן   DNAרבעטן מיט פראסעקיוטער און פאליציי צו פארזיכערן אז גאווערנער א 

דאטאבאנק און אנאליזירט שנעלער צו   DNAאין ניו יארק סטעיט זאלן געשיקט ווערן צו די סטעיט'ס  
  ווייטער שטארקן די כח פון סייענס צו לייזן פארברעכן. 

     
לאגן נאך געלט פאר אן אומערווארטענע פיר סטעיט פאליציי  צום שלוס, וועט די גאווערנער פארש

אקאדעמי קלאסן צו פארשנעלערן צו אויפבויען די פארס, וועלכע איז באדייטנד אונטער פולע קראפט.  
דאס וועט ערלויבן די דיוויזע צו איבערגעבן מער טרופערס צו פרואוון געווידמעט פאר באקעמפן ערנסטע  

  פארברעכן. 
     
 Division of Criminal Justiceיארק סטעיט אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס )ניו 

Services, DCJS)   
פאנדעמיק, האט ניו יארק עררייכט רעקארד פארמינערונגען אין ביקס   COVID-19איידער די 

ער, שטאפל צוגאנג אין אויפגעוויזענע פראגראמען און פלענ-געוואלדטאט דורך איר מערערע 
גאס אוטריטש פראגראם,   SNUG, קאמיוניטי סטאביליזירונג איינהייטן, די GIVEאריינגערעכנט 

אגענטור מיטארבעט און אנטיילנעמונג, פארברעכן אנאליז, ווי אויך דאטא און אינפארמאציע  -אינטער 
, האט ניו  2019מיטטיילונג צווישן לאקאלע, סטעיט און פעדעראלע געזעץ איינפארסירער אגענטורן. אין 

פארמישטע מערדער, די צווייטע העכסטע נומער באריכטעט  -ביקס 304יארק סטעיט באריכטעט 
. די צאל פון  296האט געהאט ווייניגער:  2017. בלויז 2020ביז  2011יאר אפשניט פון -10דורכאויס די 

פאליציי   20עט דורך די שיסעריי אינצידענטן פארמישנדיג וואונדן און די צאל שיסעריי וויקטימס באריכט 
פראגראם זענען אויך פארמינערט געווארן יערליך פון   GIVEדעפארטמענטס וועלכע נעמען אנטייל אין די 

יאר נידריגע נומערן. באריכטעטע אינדעקס  -10, ווען ביידער זענען אנגעקומען צו 2019ביז  2016
. ניו 2019ג צו די נידריגסטע נומער אין פארברעכן זענען אויך אראפ יערליך פאר זיבן יאר, אנקומענדי

  גרעסטע סטעיטס אינעם לאנד.  10יארק איז געווען די מערסטע פארזיכערט פון די 
     

, ווען ניו יארק און אנדערע 2021און  2020ביקס געוואלדטאט איז שטארק ארויף איבער די לאנד אין 
ט באאיינדריקט יעדע טייל פון לעבן און סטעיטס האבן זיך געספראוועט מיט א פאנדעמיק וועט הא

באדייטנד צושטערט די קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם און געריכט סיסטעמס, און מיטגעמאכט געזעלשאפט  
אומרואיגקייט נישט געזען אין א דור. לעצטע יאר, האט באריכטעטע פארברעכן זיך אויך פארמערט  

די פארדארבונג פון פאבליק זיכערהייט, האט   איבער די לאנד און ניו יארק סטעיט. צו אדרעסירן
, און די  2022מיליאן פאר פאבליק זיכערהייט פלענער אין  $227גאווערנער האקול אוועקגעשטעלט 

אומלעגאלע   10,000סטעיט האט געזען פארשריט אלס א רעזולטאט פון די אינוועסטירונג. מער ווי 
און פריע אינפארמאציע צייגט אז שיסערייען זענען אראפ   ביקסן זענען אראפגענומען געווארן פון די גאסן

, און מערדערייען זענען אראפ מיט  GIVEפעצענט אין די קאמיוניטיס וועלכע נעמען אנטייל אין  16מיט 
, זענען 2019ביז  2017פאנדעמיק צייט פון -פערצענט איבער די סטעיט. אין פארגלייך צו די איידער  10

פערצענט, אין צייט וואס קאמיוניטיס אינדרויסן פון די   32ניו יארק סיטי ארויף מיט ווילדע פארברעכן אין 
  פערצענט העכערונג אין ווילדע פארברעכן.  4פינף באראוס האבן דורכגעמאכט א קליינע 

   



-מיליאן, וואס וועט פארברייטערן דאס באנוץ פון באווייז $36וועט זיך דאפלען צו  GIVEגעלט פאר 
ספאט פאליסי, געווידמעטע אפשטופן, פארברעכן פארמיידונג דורך  -האט  -אזירטע פלענער ב

  150און רעזולטירן און קענען אויפנעמען איבער  -ענווייראמענטאלע אויסשטעל, און גאס אוטריטש 
רן און פראסעקיוטער בלויז געווידמעט צו באקעמפן ביקס געוואלדטאט אין זייערע  פאליציי אפיצי 

קאונטיס וועלכע זענען  17פאליציי דעּפארטמענטס אין  20די אינציאטיוו שטיצט   קאמיוניטיס.
פראצענט פון ווילדע פארברעכנס וועלכע קומען פאר אין ניו יארק   80פאראנטווארטליך פאר מער פון 

דרויסן פון ניו יארק סיטי: אלבאני, ברּום, שעטַאקווע, דָאטשעס, ערי, מאנראו, נעסאו, סטעיט אינ
ניאגארא, ָאניידע, ָאנָאנדַאגַא, אראנזש, רענסעליער, ראקלענד, סקענעקטעדי, סופָאלק, ָאלסטער און  

אנדערע  וועסטשעסטער. דיסטריקט אטוירני אפיסעס, ּפרָאובעישען דעּפארטמענטס, שעריף אפיסעס און 
  שותפים אין די קאונטיס באקומען אויך פינאנצירונג דורך די אינציאטיוו.

   
מיליאן דאלער, וואס וועט גענוצט   40הילף פאר פראסעקיושאן געלטער וועלן זיך מער ווי טריפלען צו 

יט  דיסטריקט אטוירני'ס אפיסעס. די סטע 62ווערן צו אויפנעמען נאך פראסעקיוטארס אין די סטעיט'ס 
קאונטיס אינדרויסן פון ניו   57מיליאן דאלער אין דיסקאווערי פאנדינג פאר די  40וועט אויך אנהאלטן 

יארק סיטי מיט זייער איינפירונג פון דיסקאווערי געזעץ און ענדערונגען צו די סטעיט'ס בעיל געזעצן, וואס 
מיליאן דאלער   80סטעיט באשטימט  . ביז היינט, האט די2020, 1ביידע זענען אריין אין קראפט יאנואר 

צו קאונטיס, וואס האבן גענוצט די געלטער פאר טרענירונג, שטאב, אווערטיים, אדמיניסטראטיווע 
שטיצע, עקוויּפמענט, סאפטוועיר, און דאטא קאנעקטיוויטי. קאונטיס זענען פארלאנגט געווארן צו  

ען פאר דיסטריקט אטוירניס' אפיסעס, וואס פריאריטיזירט פארלאנג DCJSאריינגעבן פלענער צו 
טרייעל  -לאקאלע פאליציי דעפארטמענטס און שעריפס' אפיסעס, אבער פאנדינג קען אויך שטיצן פרי
סערוויסעס און פארמערטע קעיס אויפזיכט וואס רעזולטירט פון בעיל רעפארם, נאנפראפיט  

  ארגאניזאציעס, און פארענזיק לאבאראטאריעס.
     

DCJS   וועט אויך פארברייטערן איר פארברעכן אנאליז צענטער נעטווארק, א נאציאנאלע מאדעל און
דער רוקנביין פון די סטעיט און לאקאלע באמיאונגען צו אפהאלטן, אויספארשן, און לעזן פארברעכנס, צו 

אין אלבאני, ברּום,  אנדערע וואס געפינען זיך  10ניו יָארק סיטי. דער נייער צענטער וועט זיך אנשליסן אין 
ערי, פרענקלין, מאנראו, ניאגארא, אנעידע, אנאנדאגא, ארענזש, סופָאלק קַאונטיס וואס דינען איבער  

  60,000קאונטיס און באהאנדלען איבער  43געזעץ אויספירונג אגענטורן דורכאויס כמעט  350
  פארלאנגען יעדעס יאר.

     
געזעץ אינפארסירונג אגענטורן, האבן צענטערן געהאלפן   אין פארטנערשיפ מיט לאקאלע  DCJSגעשט 

לאקאלע אויטאריטעטן לעזן מארדן, שיסערייען, רויבערייען, האסן פארברעכנס, און אנגייענדע  
רויבערייען, ווי אויך פארברעכנס וואס זענען באגאנגען געווארן דורך נאציאנאלע און ראיאנישע  

יו יארק סיטי צענטער וועט אנטוויקלען און ערמעגליכן פארברעכן  ארגאניזירטע קרימינאלע גרופעס. די נ
אנאליז און אינטעליגענץ פארטנערשיפס מיט פארטנערס אין די פינף באראס, אריינגערעכנט די ניו יָארק  
סיטי פאליציי דעפארטמענט, צו פארזיכערן סטעיטווייד דאטא און אינפארמאציע מיטטיילונג. דער נייער  

אויך מיטארבעטן אינאיינעם מיט די עקזיסטירנדע ראיאנישע פארברעכן אנאליז  צענטער וועט 
ניו דזשערזי הויך אינטעסיטי דראג טרעפיקינג -מעגליכקייט וואס געפינט זיך אינערהאלב די ניו יארק 

(, וואס איז פאקוסירט אויף אפשטעלן די  High Intensity Drug Trafficking Area, HIDTAגעגנט )
  נארקאטיקס האנדל און ראד פון גאן געוואלדטאטן. אומלעגאלע 

     
גאווערנער האקול וועט אויך פארשלאגן נאך פאנדינג צו באקעמפן די אריינפליסונג פון פענטאניל אינעם  

סטעיט. נאך פארברעכן אנאליסטן וואס וועלן זיך קאנצענטרירן אויף פענטאניל פארשפרייטונג און  
-, און די סטעיט וועט אוועקשטעלן אן אנטיHIDTAלן אויפגענומען ווערן צום  פארבינדענע טויטפעלער ווע 

ענטאניל אינאוועישאן גרענט פאר פראסעקיוטארס, ערלויבנדיג זיי צו צילן סופליי טשעינס און  פ
  פראסעקיוט'ן קעיסעס וואס נעמען אריין איבערדאזע טויטפעלער, צווישן אנדערע פארשלאגן.



    
אריינגאנג טעסק פארסעס וואס שטעלן צו  -קאונטי ווידער  20פאנדינג זיך טריפלען פאר  אין צוגאב, וועט 

באשטימטע קעיס מענעדזשמענט, קעיר קאארדינאציע, און סטאביליזירונג סערוויסעס, אין פארטנערשיפ  
  12וועט געבן נאך  DCJSבאזירטע ארגאניזאציעס. -מיט לאקאלע רעגירונג אגענטורן און קאמיוניטי

מענטשן יערליך, א העכערונג פון   7,500ליאן דאלער, וואס וועט ערלויבן די טעסק פארסעס צו דינען מי
מענטשן. אין צוגאב צו העלפן ערפילן אויפפירונג, געזונטהייט, ארבעט און עדיוקעישאנעל   5,000

טשן וואס שטייען  געברויכן, וועט די אינוועסטירונג ואיך פארברייטערן סטאביליזאציע סערוויסעס פאר מענ
פאר א קריזיס, העלפן מיט די קאסטן פאר ערשטע הָאוזינג און טראנספארטאציע, צושטעלן סטייפענדס  

באזירטע פארטנערס  -און אינסענטיווס פאר ארבעטסקראפט טרענירונג און ארבעט, און שטיצן קאמיוניטי
  ו זייערע קאמיוניטיס.וואס שטעלן צו קריטישע סערוויסעס פאר מענטשן וואס גייען צוריק צ 

     
אלטערנאטיוון צו איינשפארונג פראגראמען פארבינדט מענטשן מיט באהאנדלונג און סערוויסעס,  

פארמינערט דער באנוץ פון איינשפארונג, שפארט שטייערצאלער געלטער און פארבעסערט פובליק  
מיליאן פאר די פראגראמען וועט   30זיכערהייט דורכן פארמינערן רעסידיוויזם. טאפלענדיג פאנדינג צו 

פארזיכערן פארמערטע צוטריט און אוועיליביליטי פון די פראגראמען, וואס האבן זיך איבערגעצייגט צו זיין  
אויסגעגעבן. ניו יארק   $1פאר יעדע  $4ווירקזאם און צושטעלן א באדייטנדע ריטוירן אן אינוועסטמענט: 

באזירט פראגראמען, -לאנד נעטווארק פון קאמיוניטי-אינעם-ע וועט שאפן די סערוויסעס, מאכן א בעסט 
  ארעסטירונגען פון מענטשן וואס ערווארטן טרייעל.-און פארמינערט ווידער 

     
פראצעס סערװיסעס צו אלע קאונטיס  -גלייכצייטיג וועט די סטעיט אנהאלטן איר אינוועסטירונג אין בעפאר 

פראצעס סערװיסעס,  -ג וועט שטיצן אן לענגערע ריי בעפאר אויסער ניו יארק סיטי. די פינאנצירונ
אריינגערעכנט אונטערזוכונג און אפשאצונגען, אויפזיכט, א צענטראליזירטער קעיס פארוואלטונג 

סיסטעם, און געווידמעטע אינפארמאציע מיטטיילונג מיט׳ן געריכט סיסטעם. ּפרָאבעישען דעּפארטמענטס 
וויכטיגע פינאנצירונג אויף צו  -רגער וועלן באקומען די קריטישבאזירטע פארזא-און קאמיוניטי

פארברייטערן און פארבעסערן סערוויסעס וועלכע פארשטערקערן פובליק זיכערהייט און טוען צוריקקערן  
  מער מענטשן צום געריכט.

     
 Department of Corrections andדעפארטמענט פון קארעקשענס און קאמיוניטי אויפזיכט )

Community Supervision, DOCCS)    
די דעפארטמענט פון קארעקשאנס און קאמיוניטי אויפזיכט וועט פארברייטערן די אויפזיכט אנטקעגן  

ר צו אלבאני, באפעלא און ( פילאט פראגראם פון ראטשעסטע SAVEווייאלענט ענגעידזשמענט )
סירעקיוס. מענטשן אויף פאראל וואס ווערן באצייכנט אלס זייענדיג אין העכסטן געפאר פון ווידער באגיין  

  פארברעכנט וועלן געשטעלט ווערן אויף עלעקטראנישע מאניטערונג און שטארקע אויפזיכט.
DOCCS רפארענע פאראל באאמטער צו דינען  טיים, ע -וועט אויך געבן נאך געלטער צו צושטעלן א פול

יוריסדיקציעס צו ערמעגליכן אינטעליגענץ זאמלונג  GIVEאלס א דאטא קאארדינעיטער פאר יעדע פון די 
טיים, ערפארענער אויספארשער  -און מיטטיילונג אויף א לאקאלע שטאפל; און אריינלייגן א פול

( ביי  Office of Special Investigations, OSIאינערהאלב דעם אפיס פון ספעציעלע אויספארשונגען )
DOCCS   אין יעדע פון די סטעיט פאליציי'ס גאן געוואלדטאטן טעסק פארס יוריסדיקציעס צו זיין אנוועזנד

      און זאמלען אינפארמאציע דורכאויס יוריסדיקציעס.
   

  ציעסטאביליזירן פייער סערוויסעס סטעיטווייד צו פארבעסערן עמערדזשענסי רעאק
מיליאן ניו יארקער, וואס איז כמעט האלב פון די   9וואלונטיר פייער דעפארטמענטס דינען אומגעפער 

סטעיט'ס באפעלקערונג. פונדעסטוועגן, אין די לעצטערע יארן, האבן איבער דריי פערטל פון די  
ון דינען.  דעפארטמענטס באריכטעט א פארמינערונג אין די צאל מענטשן וואס ווילן וואלונטירן א

. די צוויי  2020ביז  1997פראצענט פון  29גלייכצייטיג, האט די צאל רופן פאר סערוויס זיך געהויבן מיט 
פאקטארן האבן רעזולטירט אין א באדייטנדע העכערונג אין רופן פאר מיוטשועל עיד, וואס מיינט אז א  



דיגע דעפארטמענט צו העלפן.  אין ניו  דעפארטמענט וואס רעאגירט צום רוף מוז זוכן הילף פון א שכינות'
, 2020און  2000פראצענט צווישן  151יארק סטעיט, האבן מיוטשועל עיד רופן זיך געהויבן מיט 

פראצענט. די האט פאראורזאכט באדייטנדע דרוק אויף   61פארגליכן צום נאציאנאלן העכערונג פון 
רע פייער דעפארטמענטס. כדי צו פארבעסערן  ריסאורסעס און שטאב פון סיי וואלונטיר און סיי קאריע

אויפנעמען און אנהאלטן שטאב, וועט גאווערנאר האקול פארשלאגן לעגיסלאציע צו ערלויבן קאמיוניטיס 
צו באצאלן עטוואס קאמפענסאציע צו בארעכטיגטע פייערלעשער, און אויך שאפן א סטעיט פאנד צו דעקן  

ן מיט די הויפט פייערלעשער טרענירונג. דער פאנד וועט אויך  טייל פון די קאסטן וואס זענען פארבינד 
העלפן מיט טייל פון די וועידזשעס וואס וואלונטירן פארלירן ווען זיי פארפאסן ארבעט וויבאלד זיי ווערן  

  טרענירט צו דינען זייערע קאמיוניטיס.
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