
 
 גאווערנער קעטי האקול   26/01/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
טעראריזם איבונגען  -בשותפות'דיגע אנטי  1,000גאווערנער האקול מעלדט די ענדע פון מער ווי 

  2022איבער גאנץ ניו יארק סטעיט אין 
  

טעראריזם שטאבן אויסגעפירט אפשאצונגען און איבונגען אין פארשידענע  -סטעיטס אנטי
, וועלן ווייטער  2022רכאויס ביזנעסעס, קריטישע אינפראסטרוקטור ערטער און באן סטאציעעס דו
  2023אנגיין צו פארשטערקערן פובליק זיכערקייט אין 

  
טעראריזם  -די אפטיילונג פון האומלענד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס אפיס פון אנטי

אפשאצונגען און פרטים מיט פובליק פארזיכערונג שותפים איבער דער   5,200האבן אויסגעפירט 
  2016גאנצער סטעיט זינט 

  
בערן יאר און באריכטן וועגן  ניו יארקער ווערן געמוטיגט זיך אומקוקן וואס טוט זיך ארום זיי אי

   SAFE-NYS-1-866טעראריזם טיפ ליניע -פארדעכטיגטע אקטיוויטאט צו דער סטעיטס אנטי 
  
  

גאווערנער קעיטי האקול האט היינט געמאלדן אז די סטעיט אפטייל פון האומלענד סעקיוריטי און 
טעראריזם האט אנגעפירט טרענירונג איבונגען אין מער ווי - עמערדזענסי סערוויסעס אפיס פון אנטי

און  , בשותפות מיט ניו יארק סטעיט פאליציי 2022לאקאציעס איבער דער גאנצער סטעיט אין  1000
היטעריי ביוראס אפצושאצן די  -סטעיט און לאקאלע געזעץ 80טעראריזם עקספערטן פון מער ווי -אנטי

פארזאמלונגען צו אנערקענען און באריכטן פארדעכטיגע אקטיוויטאט אין -יכולות פון געשעפטן און מאסן
געפירט געווארן איבער  פון די איבונגען זענען אויס  5,200כמעט יעדע קאונטי אין דער סטעיט. מער ווי 

טעראריזם שטאב האבן אויך אויסגעפירט צענדליגע  -אפיס פון אנטי DHSES.  2016גאנץ ניו יארק זינט 
SECURE-NY  ' זעסט עפעס, זאג עפעסטרענזיט איינצלהייטן צו דערמאנען רייזערס די ווכטיגקייט פון  '

(See Something, Say Something ).  
  

לאקאציעס, העלפן מיר בילדן ניו   1000טעראריזם איבונגען אין איבער -"דורך באניצן די קריטישע אנטי
יארקער איבער דער גאנצער סטעיט ווי אזוי צו דערשנאפן פארדעכטיגע אקטיוויטעט און עס באריכטן צו 

"האלטן   געזאגט.האט גאווערנער האקול היטער, ווי אויך פארשטארקן פארזיכערונגס מיטלן," -געזעץ
, סטעיט פאליציי  DHSESאלע ניו יארקער פארזיכערט איז אונדזער ערשטע פריאריטעט, און איך דאנק 

און אונדזער פובליק פארזיכערונג שותפים איבער דער גאנצער סטעיט פאר זייער אנגייענדיגע שטיצע  
  פון די וויכטיגע פראגראמען און שיצן די פובליק."

  
היטער -געזעץ 450פובליק זיכערהייט שטאבן איבער דער סטעיט פירן אן איבונגען אריינגעצויגן איבער 

טעראריזם זאנעס. אלץ טייל פון דעם פראצעס, שאצן די  -אנטי 16פערסאנאל אין יעדע פון דער סטעיטס  
ן און ביזנעסעס  געשעפט 842שטאבן אן פארדעכטיגטע אקטיוויטאט באריכטונגען און אנערקענונגען ביי 

ערטער אדער רעסורסן  -פארבינדונגען, קאמפאנאנטן, סערוויסעס, אדער דינג וואס פארקויפן כימיקאלן,
 180 וואס קענען ווערן אויסגעניצט ביי יענע מיט שענדלעכע כוונות. דערצו, שטאבן שאצן אפ מער ווי
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צענטערס,  -ן, און ארענעס, איינקויףאינפראסטרוקטור לאקאציעס איבער דער סטעיט, ווי אויך סטאדיאנע
פארזאמלונג  -קאלאדזשעס און אוניווערסעטעס, לופטפעלדער, טראנסיט קניפפונקטן און אנדערע מאסן

  לאקאציעס.
  

פארבינדונג מיט די פאראינטערעסירטע האבן פארמערט פובליק ווַאכיגקייט און פארדעכטיגטע  
, 2016רדינירטע באמיאונגען האבן זיך אנגעהויבן אין אקטיוויטאט באריכטונגען. זינט די סטעיט קאא
פראצענט וואס האט גורם געווען און עקסטערע   20האבן זיך פארדעכטיגטע באריכטן פארמערט 

 טעראריזם טיפ ליניע.   NYSבאריכטן פון אומגעוויינטלעכע אקטיוויטעט צו דער 
  

וויסעס קאמישאנערין דזשעקי ברעי  דיוויזיע פון האומלאנד פארזיכערונג און עמערדזשענסי סער
איז איבערגעגעבן צו   DHSES"די סכנה לאנשאפט טוט זיך כסדר אנטוויקלען, און האט געזאגט, 

ארבעטן מיט אונדזערע ביורא שותפים צו פארזיכערן אז דע ציבור ווייסט וי אזוי צו אידנטיפיצירן 
האט א ראלע צו שפילן: אויב איר זעט  פארדעכטיגטע אקטיוויטאט און עס באריכטן. יעדע ניו יארק 

  עפעס, זאגט עפעס."
  

די איבונגען זענען נישט  "צייטווייליגע אויפזעער סטיווען א. ניגרעלי האט געזאגט, סטעיט פאליציי
נאר קריטיש צו מאכן זיכער אז די ניו יארק סטעיט פאליציי און אונדזער ביורא שותפים זענען גרייט זיך 

ס'איז נייטיג   עראריסטישע סכנה ווי אפעקטיש און אפעקטיוו מעגליך, אבער אפצורופן צו א ט
אויסצולערנען צו זיי וואכיק ארום זיי, און די ראלע זיי קענען שפילן צו האלטן אונדזערע קאמיוניטיס 

פארזיכערט. אלץ א פאראייניגטע פראנט, איז אונדזערע השתדלות שטערקער ווי מיר ארביטן צןזאמען 
  מיידן און צילדערן אזאלכע אטאקעס."צו פאר

  
( האט זיך אויך  DHSESדי סטעיט אפטייל פון האומלענד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס )

" NY-SECUREמשתתף געווען מיט פעדעראלע, סטעיט, און לאקאלע ביוראס אין "אפעראציע  
 MTAלאנגאויס אמטראק וועגן און  און שייכות'דיגע אפרוף איינצלהייטן אנצופירן אנטיטיראריזם

די איינצלהייטן העלפן פארבעסערן קאארדינאציע און אפרוף צווישן די באן פאליציי  ביישטאטישע ליניעס. 
ביוראס פאראנטווארטליך צו עמערדזשענסיס אין יענע לאקאציעס. די קענטיגע, נישט מפורסמ'דיגע 

איינצלהייטן זענען כולל מער פלאטפארם פאטראלן, פארמערטע פארזיכערונג פארהאנענקייט אויף די  
-NY, האט אפעראציע 2022אין   אויסשפיר מיטלען.-ויפרייס דערכאפ הינט איבערקוק און קעגןבאנען, א

SECURE  איינצעלע   72איינצלהייטן איבער דער סטעיט. שטאבן האבן אויסגעפירט  84פארענדיגט
 MTAסטאציע איינצלהייטן אין אמטראק און -מולטי 12סטאציע איינצלהייטן איבער דער סטעיט, און 

-, האבן געזעץ2018אויס די עמפייער ליניע. זינט די פראגראם האט זיך אנגעהויבן אין - יעס לענגסטאצ
איינצלהייטן איבער דער סטעיט. די איינצלהייטן וועל ווייטער אנגיין אין  322יטעריי שטאבן אויסגעפירט ה

2023.  
  

DHSES  בילדונג מאטעריאלן, רעסורסן און הדרכה ווי אזי צו באריכטן ריכטיג טוט אויך אנבאטן
( 3697-723-866פארן ציבור, די גאנצשטאטישע טעראריזם טיפ האטליין ) פארדעכטיגע אקטיוויטאטן

 .  נעמט אן טיפן אנלייןאון 
  

 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  DHSESפאר מער אינפארמאציע, געפונט  פארמינערן קאטאסטראפעס און אנדערע נויטפעלער. 

 .  dhses.ny.govאדער באזוכט   טוויטער, אויף פייסבוק
  

###  
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