
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/24/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
גאווערנער האקול אנאנסירט פארברייטערונג פון די הויפטשטאט ראיאן פארברעכן אנאליז צענטער  

און שטעלט פאר פארשלאגן פון 'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע צו פארגרעסערן פינאנצירונג פאר 
  לאקאלע געזעץ אינפארסירונג אגענטורן

  
מאל אזוי גרויס ווי פאריגע לאקאציע און   , פיר$500,000נייע צענטער איז א פארברייטערונג פון 

  האט פלאץ פאר טאפלט די צאל פון איינגעשטעלטע
  

מיליאן דאלארדיגע    15הויכע -ארום די סטעיט צו פינאנצירט ווערן מיט א רעקארד 10איינס פון 
 אינוועסטירונג פארזיכערט דורך גאווערנער האקול 

  
'סטעיט ָאוו   2023גאווערנער שטעלט פאר גרויסע פובליק זיכערהייט אינציאטיוון אלץ טייל פון די 

פארברייטערן פארברעכן אנאליז צענטער נעטווארק צו ניו  די סטעיט' אגענדע, אריינרעכענענדיג  
פארמישטע פארברעכן עלימינירונג אינציאטיוו'  -יארק סיטי, טאפלען פינאנצירונג פאר 'רעוואלווער

 דיסטריקט אטוירני'ס אפיסעס    62און טריפלענדיג פינאנצירונג פאר די סטעיט'ס 
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די פארברייטערונג פון די הויפטשטאט ראיאן פארברעכן 
-צענטערן אין א סטעיט 10( אין אלבאני, איינס פון די Crime Analysis Centerאנאליז צענטער )

בער  עשטיצטע נעטווארק וואס שטעלן צו קריטישע אנאליזן, אינפארמאציע און פארשונג שטיצע איג
פארברעכן צו העלפן געזעץ אינפארסירונג אגענטורן צו קענען מער ווירקזאמערהייט ליייזן, רעדוצירן און  

פארמיידן פארברעכן. מיט די לאקאציע ביי אלבאני סיטי'ס פאליציי הויפטקווארטיר, האט די צענטער  
ווי די פריערדיגע לאקאציע  , מאכנדיג עס פיר מאל אזוי גרויס $500,000באקומען א פארברייטערונג פון 

מיט פלאץ פאר טאפלט די צאל פון איינגעשטעלטע. נאכן ארומזעהן די צענטער האט גאווערנער האקולל 
 2023פארגעשטעלט די גרויסארטיגע פובליק זיכערהייט אינציאטיוון וועלכע זענען אריינגעלייגט אין די 

פארברייטערן די פארברעכן אנאליז צענטער  'סטעיט ָאוו די סטעיט' אגענדע, אריינרעכענענדיג צו  
פארמישטע  -נעטווארק צו ניו יארק סיטי, צו טאפלען פינאנצירונג פאר די סטעיט'ס 'רעוואלווער

( אינציאטיוו און צו טריפלען די Gun Involved Violence Elimination, GIVEפארברעכן עלימינירונג' ) 
 'ס אפיסעס.  דיסטריקט אטוירני 62שטיצע פאר די סטעיט'ס  

  
"עס איז נישטא קיין גרעסערע פליכט ווי צו פארזיכערן אז יעדער ניו יארקער קען לעבן אין זיכערהייט, 

"מיר האבן  האט גאווערנער האקול געזאגט.און דאס איז אייביג געווען מיין הויפט פריאריטעט",  
אויסגענוצט לאקאלע, סטעיט און פעדעראלע מיטלען צו אויפשטעלן אן אייגנארטיגע נעטווארק וואס איז  

די רוקן ביין פון לאקאלע געזעץ אינפארסירונג אגענטורן'ס באמיאונגען צו באקעמפן פארברעכן. מיר 
אליזירן ציפערן און מיטטיילן וועלן פארזעצן צו נוצן כלים און טעכנאלאגיע פון די ערשטע קלאס צו אנ 

אינפארמאציע וועלכע ערלויבן פארשער צו לייזן מערדערייען, רויבערייען, גניבות און רעוואלווער 
 פארברעכנס ארום די סטעיט און צו שאפן א זיכערערע ניו יארק פאר יעדן."  

  



יאר קעטי שיהען און גאווערנער האקול האט געמאכט א טור ארום די צענטער צוזאמען מיט אלבאני מע
אלבאני קאונטי עקזעקיוטיוו דען מעקָאי נאכן זיך טרעפן מיט די צענטער'ס בָאורד ָאוו דירעקטארס צו  

לערנען מער איבער וויאזוי די צענטער העלפט ארויס פאליציי אגענטורן און אנקלעגער'ס אפיסעס,  
דורך אן אייגנארטיגע שותפות צווישן די  באזונדערס מיט פעלער וועלכע האבן צו טוהן מיט הייסע וואפן. 

( Division of Criminal Justice Services, DCJSסטעיט דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס )
און די פאראייניגטע שטאטן ביורא פון אלקאהאל, טאבאקא, הייסע וואפן און אויפרייס מאטעריאל  

(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF באקומען די ,)צענטערן   10
 National'ס נאציאנאלע פאראייניגטע באליסטישע אינפארמאציע נעטווארק )ATFצוטריט צו די  

Integrated Ballistic Information Network, NIBIN און ביז די זומער וועט יעדע צענטער האבן ,)
לן און אידענטיפיצירן פאטענציאלע ענליכקייטן פון טעכנאלאגיע אויפן ארט צו קענען אונטערזוכן קוי

אנדערע פארברעכן סצענעס אין מערערע יוריסדיקציעס ארום די סטעיט. די אונטערזוכונג פראצעדור  
שעה, און עס איז   48ביז  24פלעגט נעמען ביז אזוי לאנג ווי א חודש, אבער יעצט וועט עס נעמען בלויז 

  .99.6אקוראט מיט א ראטע פון  
  

"די  דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס קאמישאנער, רָאוזאנא רָאוסַאדָאו, האט געזאגט, 
DCJS   איז שטאלץ צו צושטעלן וויכטיגע מיטלען, טרענירונג און אנדערע סארטן הילף פאר אונזערע

ון נוצן עפעקטיווע געזעץ אינפארסירונג שותפים כדי זיי זאלן בעסער קענען דינען אונזערע קאמיוניטיס א
סטראטעגיעס צו העלפן פארמיידן רעוואלווער פארברעכן און רעדוצירן געוואלדטעטיגע פארברעכן. מיר 

באדאנקען גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט און שטיצע פאר אונזערע פובליק זיכערהייט 
ים האבן די כלים וועלכע  באמיאונגען, העלפנדיג זיכער מאכן אז אונזערע געזעץ אינפארסירונג שותפ

פעהלן זיך אויס צו קאנצעטרירן אויף די מערסט קריטישע אנגעלעגנהייטן און צו שאפן זיכערערע  
 קאמיוניטיס פאר אלע ניו יארקער."  

  
פאראייניגטע שטאטן ביורא פון אלקאהאל, טאבאקא, הייסע וואפן און אויפרייס מאטעריאל  

און  ATF"די שותפות צווישן די  ַאן דעוויטָאו, האט געזאגט,ספעציעלער אגענט אין טשַארדזש, דזש
אלע פון אונזערע פעדעראלע, סטעיט און לאקאלע שותפים איז קיינמאל נישט שטערקער געווען אין ניו  

יארק סטעיט. מיר זענען באזונדערס דאנקבאר פאר די שותפות מיט גאווערנער האקול און מיט די  
DCJS ען די  פירערשאפט פארן אננעמATF  פארברעכן רעוואלווער פארשונגען סטראטעגיע צו

רעדוצירן געוואלדטעטיגע פארברעכן. די ציפערן וועלכע קומען ארויס פונעם נאכפאלגן רעוואלווערס פון 
פארברעכנס, באליסטישע אנאליזן און די פולשטענדיגע צוזאמענארבעט צווישן די פארשנדע שותפים 

נפארסירונג קערפערשאפטן בעסער צו באשיצן די פובליק. דאס איז אלעס א  וועלן העלפן אלע געזעץ אי
קאמישאנער רָאוזאנא רָאוסַאדָאו'ס   DCJSרעזולטאט פון גאווערנער קעטי האקול און 

איבערגעגעבנקייט צו אינוועסטירן און פארברייטערן די קריטישע פובליק זיכערהייט מיטלען אריבער די  
 ריבער די גאנצע לאנד."  סטעיט און עמטליך אויך א 

  
 2009די הויפטשטאט ראיאן פארברעכן אנאליז צענטער וואס איז צום ערשט אויפגעשטעלט געווארן אין 

צו דינען געזעץ אינפארסירונג אגענטורן אין אלבאני קאונטי דינט יעצט קאלאמביע, מַאנטגָאמרי,  
ס, און עס שטעלט צו הילף פאר סיי  רענסעליער, סאראטָאגע, סקענעקטעדי און וואשינגטאן קאונטי

וועלכע פאליציי אגענטור אדער אנקלעגער'ס אפיס ווען עס ווערט געבעטן. די צענטער האט יעצט א  
אדער באאויפטראגט   DCJSאנאליסטן און איינגעשטעלטע, פינאנצירט אדער דורך די  24שטאב פון 

נדיג די אלבאני און סקענעקטעדי פאליציי  דורך לאקאלע, סטעיט און פעדעראלע אגענטורן, אריינרעכענע
דעּפארטמענטס; אלבאני קאונטי ּפרָאובעישען דעּפארטמענט; ניו יארק סטעיט פאליציי; ניו יארק  

 High Intensity Drugניו דזשערסי אינטענסיווע דראג האנדל ציפערן )- נעשענעל גַארד; ניו יארק
Trafficking Area, HIDTA ;)ATFאון די פעדערא ;( לע ביורא ָאוו אינוועסטיגעישעןFBI די נייע .)

 ארבייטער.   39פיסיגע לאקאציע ערלויבט די צענטער צו האבן פלאץ פאר ביז אזויפיל ווי -סקוועיר 4,100
  



מיליאן דאלאר אין די בודזשעט פאר פיסקאלע יאר   15לעצטע יאר האט גאווערנער האקול פארזיכערט 
, כמעט טאפלנדיג  DCJSפאר די פארברעכן אנאליז צענטער נעטווארק, צו פארטיילט ווערן דורך די  23

ם, ערי, פרענקלין,  די סטעיט'ס אינוועסטירונג. די אנדערע צענטערן אין די נעטוווארק געפונען זיך אין ברּו
ניאגארא, מאנראו, אניידע, ָאנָאנדַאגַא, ארענזש און סופָאלק קאונטיס, און אין סך הכל דינט די נעטווארק 

קאונטיס, און אזוי אויך סיי וועלכע אנדערע   43געזעץ אינפארסירונג אגענטורן אין  350מער פון 
אונטער אויפזיכט פון א בָאורד ָאוו דירעקטארס   אגענטור אויב זיי בעטן הילף. יעדע צענטער געפונט זיך

 און אזוי אויך פון לאקאלע און סטעיט אגענטורן.   DCJSמיט פארשטייער פון די 
  

פארלאנגען   66,000צענטערן זיך אפגערופן צו מער פון  10האבן שטאב מיטגלידער ביי די  2022אין 
פארסירונג אגענטורן, העלפנדיג אגענטורן  פאר הילף פון לאקאלע, סטעיט און פעדעראלע געזעץ אינ

לייזן מערדערייען, רויבערייען, גניבות, רעוואלווער פארברעכנס און אנדערע ערנסטע פעלער. בלויז  
 1994לעצטע וואך האט די איסט גרינבּוש פאליציי דעּפארטמענט אנאנסירט אז עס האט געלייזט די 

"ווייאלעט" פילקינס; שטאב מיטגלידער פון די הויפטשטאט  יעריגע פרוי, ווילָאומיענע -81מארד פון אן  
 ראיאן צענטער האבן צוגעשטעלט פארשונג שטיצע וואס האט ארויסגעהאלפן מיט די פאל.  

  
פארגעשטעלט א  'סטעיט ָאוו די סטעיט' אגענדע, האט גאווערנער האקול   2023אין די גאווערנער'ס 

צו טרייבן רעוואלווער פארברעכן און  ינוועסטירונגעןברייטע פובליק זיכערהייט פלאן און א
 געוואלדטעטיגע פארברעכן וואס רעכענען אריין:  

 פארברייטערן די סטעיט'ס פארברעכן אנאליז צענטער נעטווארק צו ניו יארק סיטי.   •

פארמישטע געוואלדטאטן עלימינירונג  -טאפלען פינאנצירונג פאר די רעוואלווער •
פאליציי   20אינציאטיוו שטיצט  GIVEמיליאן דאלאר. די   36אינציאטיוו צו  

 80קאונטיס וועלכע זענען פאראנטווארטליך פאר מער פון  17דעּפארטמענטס אין 
ן ניו יארק סטעיט אינדרויסן פון  פראצענט פון ווילדע פארברעכנס וועלכע קומען פאר אי

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

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

 אינציאטיוו.  

יוריסדיקציעס געפאלן פון די פאריגע  GIVEזענען שיסערייען אין עטליכע   2022אין -
 29פראצענטיגע פאל(, לאנג איילענד ) 32יאר, אריינרעכענענדיג אין באפעלאו )

 13פראצענט פאל( און ראטשעסטער )  17(, וועסטשעסטער )פראצענטיגע פאל
  פראצענט(. 

פארשטערקערן סטעיט פאליציי שטיצע דורכן פארמערן קאמיוניטי סטאביליזאציע   •
קאמיוניטיס, פינאנצירנדיג א פרעצענדענטלאזע פיר אקאדעמיע   25צו  16פון איינהייטן 

  קלאסן און פארברייטערנדיג אנוועזנהייט אויף פעדעראלע איינהייטן.

 12מיליאן דאלאר, ארויף פון   52פארמערנדיג מער פון דריי מאל די פינאנצירונג צו  •
דיסטריקט אטוירני'ס אפיסעס און אנהאלטנדיג   62מיליאן דאלאר, פאר די סטעיט'ס 

פינאנצירונג פאר באווייזן זאמלונג און אנדערע סערוויסעס בעפארן פראצעס פאר  
טיגע קרימינאלע יוסטיץ רעפארמען איבער קאסטן וועלכע זענען פארבינדן מיט לעצ

באווייזן זאמלונג און אנדערע פראצעדורן בעפאר די פראצעס וועלכע זענען אריין אין  
 . 2020, 1קראפט אום יאנואר 

  
  רעדוצירן רעוואלווער פארברעכן

ט  פראצענ 15פראצענט אין ניו יארק סיטי און מיט  17לעצטע יאר זענען שיסערייען געפאלן מיט 
רעוואלווערס קאנפיסקירט געווארן דורך אלע געזעץ  10,093אינדרויסן פון די סיטי. אין צוגאב זענען 

פראצענטיגע וואוקס פון  59אינפארסירונג אגענטורן אריבער גאנץ ניו יארק לעצטע יאר. דאס איז א 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-public-safety-initiatives-and-investments-drive-down-gun&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EaumqQ5Om%2F1llKugamiuHtDMcH9ZTp5%2BxXEhbCg8Jg4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-public-safety-initiatives-and-investments-drive-down-gun&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EaumqQ5Om%2F1llKugamiuHtDMcH9ZTp5%2BxXEhbCg8Jg4%3D&reserved=0


פראצענטיגע   11רעוואלווערס זענען קאנפיסקירט געווארן, און אן  6,819, דורכאויס וועלכע 2019
רעוואלווערס זענען קאנפיסקירט געווארן. רעוואלווער  9,088, דורכאויס וועלכע 2021וואוקס פון 

פראצענט אין פארגלייך צו   160קאנפיסקירונגען דורך די סטעיט פאליציי זענען אויך ארויפגעגאנגען מיט 
צו   2019קאנפיסקירונגען אין  528די שטאפלען וואו זיי האבן געהאלטן בעפאר די פאנדעמיע, פון 

אומרעגיסטרירטע 'גייסט' רעוואלווערס   120סטעיט פאליציי האבן אויך קאנפיסקירט  2022אין  1,376
  .2021פראצענט מער פון  85, 2022אין 

  
זינט זי איז אריין אין אפיס האט גאווערנער האקול אונטערגענומען שריט צו פארשטערקערן ניו יארק  

 אלווער פארברעכן פארמיידונג געזעצן דורכן מאכן פארשריט אויף באמיאונגען צו:  סטעיט'ס רעוו
  פארבאטן 'גייסט' רעוואלווערס. •

  פארברייטערן בעיל בארעכטיגונג פאר רעוואלווער פארברעכנס. •

  פארשטרענגערן קלאגעס פאר וואפן האנדל. •

 5,400מער פון פארלאנגען דאס באנוץ מיט דעם 'רויטע פאן געזעץ', פירנדיג צו  •
(  Extreme Risk Protection Orders'עקסטרעמע ריזיקע באשיצונג באפעלן' )

  .2021פראצענטיגע וואוקס אין פארגלייך צו  300ארויסגעגעבן, א 

  .21אויטאמאטישע וואפן צו -העכערן די מינימום עלטער צו קענען קויפן א סעמי •

  אינטערסטעיט איינהייט אויף אומלעגאלע רעוואלווערסערשטע -אויפשטעלן די סאמע •
 אינעם לאנד וואס וועט זיך באגעגענען נאכאמאל אינמיטן פעברואר.  

  טעיט אינוועסטירונגען אין רעוואלווער פארברעכן אפשטעלונג פראגראמען.טריפלען ס •

  
"אלבאני איז שטאלץ צו זיין די היים צו די נייעסטע און  אלבאני מעיאר קעטי שיהען האט געזאגט, 

גרעסטע פארברעכן אנאליז צענטער אין ניו יארק סטעיט. די ארבעט וואס קומט פאר דא העלפט אונז  
רעקארד צאל פון אומלעגאלע וואפן פון אונזערע געסער, אפשטעלן פארברעכער און  אראפנעמען א 

אידענטיפיצירן נייגונגען אונז צו העלפן פארשטיין וויאזוי אמבעסטן צו נוצן פאליציי מיטלען. א דאנק פאר  
קאמישאנער רָאוזאנא רָאוסַאדָאו פארן אריינגיין אין א שותפות מיט   DCJSגאווערנער האקול און 

טשיעף הָאוקינס און מיט די אלבאני פאליציי דעּפארטמענט און פארן מאכן די וויכטיגע אינוועסטירונג  
  וואס פארשטערקערט פובליק זיכערהייט יעדן טאג." 

  
"עס קומט זיך פאר ניו יארקער צו  עזאגט, אלבאני קאונטי עקזעקיוטיוו, דעניעל ּפ. מעקָאי, האט ג

אינוועסטירונג פאר א   $500,000האבן די רואיגקייט פון וואוינען אין זיכערע קאמיוניטיס, און די 
פארברייטערטע פארברעכן אנאליז צענטער אין אלבאני ווייזט ווידעראמאל ארויס גאווערנער האקול'ס  

ינט בין איך פרייליך געווען צו ארומזעהן די נייע איינריכטונג איבערגעגעבנקייט צו פובליק זיכערהייט. הי
מיט די גאווערנער און מעיאר שיהען צו זעהן ערשטהאנטיג די וויכטיגע ארבעט וואס ווערט געטוהן צו 

העלפן לאקאלע געזעץ אינפארסירונג ביים אראפנעמען רעוואלווערס פון די געסער און פארמיידן 
  נס אין די צוקונפט."געוואלדטעטיגע פארברעכ 

  
איז א קרימינאלע יוסטיץ שטיצנדע אגענטור מיט מערערע   דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעסדי 

אויפגאבן און א רייע פאראנטווארטליכקייטן, אריינרעכענענדיג געזעץ אינפארסירונג טרענירונג; זאמלונג  
און אנאליזירונג פון פארברעכן ציפערן פון איבער די סטעיט; אויפהאלטן קרימינאלע היסטאריע 

ציע און פינגער דרוקן פיילס; אדמיניסטראטיווע אויפזיכט איבער די סטעיט'ס ציפערן באנק פון אינפארמא
DNA אין צוזאמענארבעט מיט די ניו יארק סטעיט פאליציי; אויסצאלן און אויפזיכט אויף ּפרָאובעישען ,

און קאמיוניטי טורמע פראגראמען; אנפירן פעדעראלע און סטעיט קרימינאלע יוסטיץ קאסעס; שטיצן  
ועלע  פארבינדענע אגענטורן איבער די סטעיט; און אנפירן די סטעיט'ס סעקס-קרימינאלע יוסטיץ

 . Facebookאון   Twitterפארברעכער רעגיסטראר. פַאלָאוט די אגענטור אויף 
  

 ### 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-convenes-new-interstate-task-force-illegal-guns-including-partnership-mayor&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YQIlVlOOCm5yeo2vm7zGGDzOfA689Jv%2BkenbNP%2BGAa8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c%2Bob3UQr9FUcygiarSK7WTqsXkTn%2ByHnoTFu1%2B9Ap38%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdcjs&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X%2FWabBSvrnMVy1hY%2BuPJtXZSUzqeRpG%2FR5MKP6zNlI8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysdcjs&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p9VXlx0e0Fca4rBMQaKngwOvnoa5KYHAftW9%2FrcijYc%3D&reserved=0
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