
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/25/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

פובליק זיכערהייט פראפעסיאנאלן אין און אינדרויסן   8,000גאווערנער האקול אנאנסירט מער פון  
פון ניו יארק סטעיט האבן פארענדיגט טרענירונג ביי די סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער אין  

2022  
  

אריגע טרענירונג  י -דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס שטעלט צו גאנץ
- פאר די סטעיט'ס פובליק זיכערהייט אגענטורן און איינגעשטעלטע צו אדרעסירן יעצטיגע און ניי 

  אויפשטייגנדע רייע פון סכנות
  

חודשים'דיגע אפשטעלונג צוליב  -16פארלאנג פאר טרענירונג זעצט פאר צו וואקסן נאכפאלגנדיג א  
  19-קאוויד 
  

טרענירונג  DHSES, מיט איינצלהייטן פארעפנטליכט אויף די 2023קלאסן שוין באשטימט פאר 
  לוח
  
  

 Stateגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער ) 
Preparedness Training Center, SPTC לאקאלע,   8,000( אין אריסקעני האט טרענירט מער פון

סטעיט און פעדעראלע פובליק זיכערהייט פראפעסיאנאלן פון א רייע פעלדער און אגענטורן,  
עכענענדיג געזעץ אינפארסירונג, די פייער סערוויס און עמערדזשענסי פארוואלטונג פון אריבער  אריינר

די סטודענטן זענען אריבער פארגעשריטענע און מאדערנע   .2022גאנץ ניו יארק סטעיט און ווייטער אין 
ונג פנים אל פנים  חודשים'דיגע אפשטעלונג פון טרעניר-16טרענירונגען דורכאויס די יאר, נאכפאלגנדיג א 

צוליב די פאנדעמיע. ווערנדיג אנגעפירט דורך די סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און 
 ,Division of Homeland Security and Emergency Servicesעמערדזשענסי סערוויסעס )

DHSESגרייטן די (, האט די צענטער געאפפערט לעצטע יאר טרענירונגען וועלכע האבן געהאלפן צו
אויפשטייגנדע סכנות, צו דורכפירן וואסער רעטונגען אין  -פראפעסיאנאלן צו אדרעסירן יעצטיגע און ניי

פארשידענע אומשטענדן און צו פארמערן די באקאנטשאפט אין אלע געביטן פון עמערדזשענסי  
  אפרופונג.

  
קלאסיגע  - ן די סטעיט'ס ערשט"פובליק זיכערהייט איז מיין אדמיניסטראציע הויפט פריאריטעט, או

טרענירונג איינריכטונג אין די מאוהאק וואלי ראיאן ארבעט דורכאויס די גאנצע יאר צו פארבעסערן די  
אפרופונג מעגליכקייטן פון טויזנטע פון ניו יארק'ס ערשטע הילף און עמערדזשענסי מאנשאפט 

עצן צו עפענען אונזערע טירן ביי די "מיר וועלן פארז  האט גאווערנער האקול געזאגט.מיטגלידער",  
SPTC  און ווייטער פאר סיי וועלכע פובליק זיכערהייט אגענטור  2023דורכאויס די גאנצע יאר אין–  

  צושטעלנדיג וויכטיגע סערוויסעס און טרענירונגען וועלכע וועלן העלפן האלטן ניו יארקער פארזיכערט."
  

דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמישאנער, דזשעקי ברעי, האט  
"טייל פון די עיקר מיסיע פון די דיוויזיע איז צו צושטעלן טרענירונג פון א הויכע קוואליטעט פאר  געזאגט, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fdhses-training-calendar%3Ff%255B0%255D%3Dfilter_term%253A796&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LfneKCqL2sAaQUJ325g6jFi5AIMhEjhzpb6p9IEPTQk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fdhses-training-calendar%3Ff%255B0%255D%3Dfilter_term%253A796&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LfneKCqL2sAaQUJ325g6jFi5AIMhEjhzpb6p9IEPTQk%3D&reserved=0


סכנות וועלכע לאקערן   ניו יארק'ס פובליק זיכערהייט און עמערדזשענסי פארוואלטונג בעאמטע. די רייע
אויף ניו יארק ווערט ברייטער און ברייטער יעדע יאר, און דאס מיינט אז אונזערע סטעיט'ס פובליק 

זיכערהייט שותפים מוזן טרענירט ווערן זיך אפצורופן צו א ריזיגע ליסטע פון עמערדזשענסי סיטואציעס.  
האט צו   SPTCצו אויסנוצן אלע קלאסן וואס די איך מוטיג ניו יארק'ס פובליק זיכערהייט פראפעסיאנאלן 

  ."2023אפפערן אין 
  

, איינס  פארברייטערטע הויפטשטאט ראיאן פארברעכן אנאליז צענטער-ניינאכפאלגנדיג א טור ארום די 
אזעלכע וועלכע פארעמען א נעטווארק וואס ווערט געשטיצט דורך די סטעיט בשותפות מיט   10פון 

דעטאלירט די בריייטע פלאן וואס  לאקאלע געזעץ אינפארסירונג אגענטורן, האט גאווערנער האקול נעכטן 
צו פארמערן פינאנצירונג און שטיצע פאר   זי האט פארגעשטעלט אין איר 'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע 

געזעץ אינפארסירונג און פובליק זיכערהייט פראפעסיאנאלן. אין איר 'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע האט  
גאווערנער האקול פארגעשטעלט צוויי פארשלאגן צו העלפן וואלונטיר פייער דעּפארטמענטס צו  

ן צו פארמערן וואלונטירן וועלכע בלייבן פאר לאנג. זי וועט פארשלאגן א  אויפנעמען נייע רעקרוטן או 
געזעץ וואס וועט ערלויבן קאמיוניטיס צו באצאלן א באשיידענע געהאלט פאר בארעכטיגטע וואלונטיר  
פייערלעשער, און אזוי אויך אוועקשטעלן א סטעיט קאסע צו דעקן טייל פון די קאסטן פארבינדן מיט די  

ערלעשער טרענירונג. די קאסע וועט אויך פארגוטיגן וואלונטירן פאר געהאלטן וואס זיי פארלירן עיקר פיי
  ווען זיי פארפעלן ארבעט צוליבן טרענירט ווערן אדער דינען זייערע קאמיוניטיס.

  
די סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער אפפערט פאר סטעיט, לאקאלע און פעדעראלע אגענטורן א  

רייע פון טרענירונג לאקאציעס און מאטעריאלן. די איינריכטונג אפפערט א פולע ספעקטרום פון ברייטע 
לעבעדיגע טרענירונג געלעגנהייטן, אנגעהויבן פון לעקציעס אינעם קלאסצימער און שמועסן ביז 

אפפערט פאר אגענטורן א פלאץ וואו צו קענען   SPTCאויסגעשפילטע מצבים און פיזישע איבונגען. די 
דורכפירן רעאליסטישע טרענירונגען, צום ביישפיל מיט א נאכגעמאכטע שטאט, אן איינריכטונג מיט א  

שטארקע פלוס/פארפלייצונג פון וואסער, בעטאן פון א צוזאמגעפאלענע געביידע, סטרוקטורן וואס מאכן  
'טע יאר פון אפעראציע,  16טע מצבים. זייענדיג יעצט אין די נאך א וואלד און נאך סארטן נאכגעמאכ 

אריינרעכענענדיג   –טרענירט די איינריכטונג יערליך טויזנטע פון ניו יארק'ס פובליק זיכערהייט שותפים 
צווישן אנדערע געזעץ אינפארסירונג, פייער סערוויסעס, עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס און  

אין א רייע פעלדער, אריינרעכענענדיג זיך צו   –לטונג מאנשאפט מיטגלידער  עמערדזשענסי פארווא
אפרופן צו אקטיווע שיסערייען, קריזיס פארהאנדלונגען און אפעראציע פון פילאטלאזע פלוגצייג  

  (.unmanned aircraft systems, UASסיסטעמען )
  

מיליאן  40האט ניו יארק סטעיט שוין אינוועסטירט איבער  2006זינט די צענטער האט זיך געעפנט אין 
קלאסיגע איינריכטונג צו טרענירן פובליק זיכערהייט בעאמטע. כאטש  -דאלאר צו אויפבויען אן ערשט

פריאריטעט, האבן   טרענירן ניו יארק'ס פובליק זיכערהייט קאמיוניטי איז די טרענירונג צענטער'ס הויפט
ערשטע הילף מאנשאפטן פון אריבער די גאנצע פאראייניגטע שטאטן, קאנאדע און אנדערע לענדער אויך  

  אנטייל גענומען טרענירונג אין אריסקעני.
  

, האט די סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער אויך  2022אויסערן אפהאלטן מערערע קלאסן דורכאויס 
  ויסארטיגע טרענירונג געשעענישן, אריינרעכענענדיג:אפגעהאלטן עטליכע גר

  

 Explosive Detectionאויפרייס מאטעריאל שמעק הונט )  50: מער פון פאליציי הונט וואך •
Canine, EDC  מאנשאפטן פון אריבער די סטעיט האבן אנטיילגענומען אין אן אויסגעשפילטע )

  איבונג און אין א סעריע פון שווערע סקילס ליניעס.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-expansion-capital-region-crime-analysis-center-and-highlights-state&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FQNS1S19H1Yt6jjc7k1xqQvG1CNuSLQ03BPX9dfUV8M%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%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QIp6YaM5dRc1PUU8Os4vUtKy8vwF%2BfgJkQTjhAH7fCE%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%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QIp6YaM5dRc1PUU8Os4vUtKy8vwF%2BfgJkQTjhAH7fCE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fnews%2Fnew-york-state-division-homeland-security-and-emergency-services-hosts-explosive-detection&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SiEg5QfmgMtbLZMlNr5KY8wPf6t05zIbpFBiteu%2BYjE%3D&reserved=0


'ס ATFרויב פויגל טשעלענדזש: די סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער האט אפגעהאלטן די  •
אט אריבערגעברענגט איבער  ( איבונג וואס הRaven's Challenge'רויב פויגל טשעלענדזש' ) 

לאקאלע, סטעיט, פעדעראלע און אינטערנאציאנאלע באמבע טעכניקער צוזאמען פאר א  200
וואך פון אויסגעשפילטע טרענירונגען. דאס איז די פערטע מאל אין די לעצטע זיבן יאר וואס די 

  טרעינרונג צענטער האט אפגעהאלטן די פרעכטיגע געשעעניש.

מאנשאפטפן האבן  SWATטאקטישע וואך: טאקטישע מאנשאפטן פון איבערן סטעיט אדער  •
אנטיילגענומען אין א סעריע פון נאכגעמאכטע שווערע אומשטענדן די וואך צו פרואוון זייערע 

מעגליכקייטן. ביי די ענדע פון די געשעעניש האבן טרענירונג צענטער בעאמטע אויסגעוועהלט די  
  לויט זייערע עררייכונגען דורכאויס די וואך. בעסטע מאנשאפט

לאקאלע, סטעיט און   160פובליק זיכערהייט פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעמען פארזאמלונג:   •
אריבער ניו יארק סטעיט האבן זיך   UASפעדעראלע קערפערשאפטן וועלכע האבן צוטוהן מיט  

יען די טעכנאלאגיע אין זייערע פובליק באטייליגט ביי די געשעעניש צו לערנען וויאזוי צו אריינבו
  זיכערהייט מיסיעס און אזוי אויך צו באקומען טרענירונג צו אפערירן די פלוגצייג.

פארשידענע   50געזעץ אינפארסירונג בעאמטע פון איבער  150כמעט : עקסעלסיאר טשעלענדזש •
יכע אגענטורן האבן זיך באטייליגט אין די טרענירונג צענטער'ס אנגזעהענע געשעעניש. די יערל

איבונג ברענגט צוזאם באמבע טעכניקער, אויפרייס מאטעריאל שמעק הונט מאנשאפטן און 
  טאקטישע מאנשאפטן צו דורכגיין אויסגעשפילטע טרענירונגען באזירט אויף די יעצטיגע סכנות.

  

שטאפל פובליק זיכערהייט בעאמטע צו די  -אויך אריבערגעברענגט קאונטי DHSESהאט די  2022אין 
SPTC ' פאר אTAM   מאנשאפט פארזאמלונג' זיי צו אויסלערנען וויאזוי צוזאמצושטעלן 'סכנה אפשאצונג

געשטיצט דורך  ( מאנשאפטן, ווי Threat Assesment and Management, TAMאון פארוואלטונג' )
  לאנדישע טעראריזם."-צו "פארמיידן און זיך אפרופן צו אין 18'ס עקזעקיוטיוו ארדער גאווערנער האקול

  
 New Yorkפאר די " קאלעדזש סטודענטן 50אריינגענומען כמעט די טרענירונג צענטער האט אויך 

Hope  .די איבונג העלפט סטודענטן זיך צו גרייטן פאר  " )ניו יארקע האפענונג( איבונג פאר די דריטע מאל
פאטענציאלע קאריערעס אין די פעלדער פון עמערדזשענסי פארוואלטונג און היימלאנד זיכערהייט. די 

טאגיגע קאטאסטראפע אפרופונג איבונג טרענירט סטודענטן אין פירערשאפט; ארבעטן צוזאמען און -פיר
אפרופונג און מעדיצינישע אפעראציעס; אינצידענט קאמאנד  זיכערהייט; קאטאסטראפע -בויען זעלבסט

סיסטעם און קאמיוניקאציעס צווישן אינסטאצן און עמערדזשענסי סערוויסעס שותפות'דיגע אגענטור  
  טרענירונג. 

  
וועט די סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער פארזעצן צו פארברייטערן די סארטן טרענירונג   2023אין 

צוגעשטעלט אין אריסקעני און אזוי אויך די פארשידענע פארמישטע גרופעס וועלכע זענען  וואס ווערט 
פארמישט מיט די באמיאונגען צו פארזיכערן אז ניו יארק סטעיט איז גרייט צו אדרעסירן די אנטוויקלנדע  

זשענסי  רייע פון סכנות וועלכע לאקערן אויף איר. די דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערד
סערוויסעס זעצט אויך פאר צו מאכן פארשריט אויף די אנטוויקלנוג פון די טרענירונג צענטער 

איינריכטונגען. פלענער רופן פאר די קאנסטרוקציע פון א נייע, גרויסארטיגע זאל צו גענוצט ווערן פאר  
  טרענירונגען און אזוי אויך צו אפהאלטן גרויסע טרענירונג געשעענישן.

  
צוגאב צו גרויסע געשעענישן וועט די טרענירונג צענטער אפהאלטן א ברייטע רייע פון קלאסן פאר   אין

פאר מער   סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער'ס וועבזייטלפובליק זיכערהייט בעאמטע. באזוכט די 
  אינפארמאציע.

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fnews%2Fdhses-holds-2022-excelsior-challenge&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E4UKUxpGjEAkCF4fcGdbnm8%2BXR8%2B2ELNSUaYF0o8h8A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-issuance-guidance-support-counties-development-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RDnppQqF2lUj28nl%2FXXpwOFdzXCI0KRj79gHbAdspQw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-issuance-guidance-support-counties-development-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RDnppQqF2lUj28nl%2FXXpwOFdzXCI0KRj79gHbAdspQw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fnews%2Fstate-division-homeland-security-and-emergency-services-announces-nearly-50-college-students-0&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cv1u9hwq7o7inuEQvfxxZkpPfvyKuBzbJEqbn3qjXKw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fstate-preparedness-training-center&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9590c39e9db34b5f9ebd08dafefe57f6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638102665604273916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tUHu0n1va%2Bm4%2BylCBVZcfJi5F8n6yB2iP%2F64a9AvcWI%3D&reserved=0


  איבער די אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס 
די דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס שטעלט צו פירערשאפט, 

און  -, זיך ערהוילן פון-, רעאגירן צו-, זיך גרייטן פאר-, באשיצן פון-קאארדינאציע און שטיצע צו פארמיידן
אויף  DHSESערן קאטאסטראפעס און אנדערע נויטפעלער. פאר מער אינפארמאציע, טרעפט די פארמינ

Facebook אויף ,Twitter  אדער באזוכטdhses.ny.gov.   
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