
 
 גאווערנער קעטי האקול   3/7/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט רעדוקציע אין רעוואלווער פארברעכן אין ראטשעסטער און שטעלט 
צו נאך מער אראפטרייבן   2024פאר פארשלאגן אין עקזעקיוטיוו בודזשעט פאר פיסקאלע יאר  

   פארברעכן און באשיצן ניו יארקער
  

פראצענט, מערדערייען אראפ  13ראטשעסטער שיסעריי אינצידענטן מיט פארוואונדעטע אראפ מיט 
אין   2022ווייניגער מענטשן פארוואונדעט דורך הייסער געווער אין  67פראצענט און  11מיט 

   2021פארגלייך צו  
   

מיליאן דאלאר צו    20רעכנט אריין מער פון  2024די עקזעקיוטיוו בודזשעט פאר פיסקאלע יאר 
אראפטרייבן פארברעכן, צוריקהאלטן געוועזענע קרימינאלן פון צוריקפאלן און פארשטערקערן  

   פראגראמען און סערוויסעס אין ראטשעסטער סיטי און מאנראו קאונטי 
   

און   RISEבאזירטע ארגאניזאציעס דורך ּפרַאדזשעקט -מיליאן דאלאר געשאנקען פאר קאמיוניטי  2
    צו פארבעסערן 'ראטשעסטער אינגלעך און מיידלעך קלָאב' $112,000

   
   

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט רעדוקציעס אין רעוואלווער פארברעכן אין ראטשעסטער  
ון זי האט פארגעשטעלט אירע פארשלאגן אין די עקזעקיוטיוו בודזשעט פאר פיסקאלע יאר לעצטע יאר, א

מיליאן דאלאר פאר פובליק זיכערהייט אינציאטיוון אין  20וועלכע רעכענען אריין מער פון  2024
ראטשעסטער סיטי און אין מאנראו קאונטי נאך מער צו אראפטרייבן פארברעכן, צוריקהאלטן געוועזענע  

רימינאלן פון צוריקפאלן צו פארברעכן און פארשטערקערן די קאמיוניטי. ציפערן פון די ראטשעסטער  ק
 –פראצענטיגע רעדוקציע אין שיסעריי אינצידענטן מיט פארוואונדעטע   13פאליציי דעּפארטמענט ווייזן א 

אז מערדערייען זענען  ציפערן ווייזן   . 2021פארגלייכנדיג לעצטע יאר צו  –שיסערייען  303צו  350פון 
ווייניגער מענטשן זענען  67 פראצענט דורכאויס די זעלבע צייט אפשניט.  11געווען נידעריגער מיט 

. די  2021צו   2022פארגלייכנדיג  –מענטשן  352ביז  419פון  –פארוואונדעט געווארן פון הייסע געווער 
ווייניגער   14ואכן פון דעם יאר, מיט ציפערן האבן פארגעזעצט צו פאלן דורכאויס די ערשטע אכט ו

ווייניגער מענטשן   20און  –פראצענטיגע רעדוקציע  42א  –שיסעריי אינצידענטן מיט פארוואונדעטע 
אין פארגלייך צו די   –פראצענטיגע רעדוקציע   51א  –זענען פארוואונדעט געווארן דורך הייסע געווער 

קול האט פארגעשטעלט די ציפערן דורכאויס א געשעעניש  . גאווערנער הא2022זעלבע צייט אפשניט אין  
 Boys and Girls Club ofדעם צופרי ביי די 'אינגלעך און מיידלעך קלָאב פון ראטשעסטער' ) 

Rochester מיליאן דאלאר אין נייע סטעיט געלטער פאר קאמיוניטי 2( וואו זי האט אויך אנאנסירט-
גרענט פאר פארבעסערונגען צו די   $112,000און א  RISEאזירטע ארגאניזאציעס דורך ּפרַאדזשעקט ב

   קלָאב'ס צענטער פאר צענערלינגען. 
   

"די דירעקטע אינוועסטירונגען אין ראטשעסטער און אין אנדערע לאקאלע קאמיוניטיס וועלן העלפן 
אראפטרייבן פארברעכן און אפשטעלן די רשעות'דיגע רעדל פון צוריקפאלן צו פארברעכן וואס האלט  

ער האקול  האט גאווערנצוריק פילע ניו יארקער פון באקומען די צווייטע טשאנס וואס קומט זיך זיי", 



"מיר ארבעטן יומם וליל צו פארזעצן די פאזיטיווע אנטוויקלונגען וואס מיר זעהען פון פאלנדע   געזאגט.
ציפערן אין רעוואלווער און אלגעמיינע פארברעכן ווייל אפילו איין ניו יארקער וואס ווערט פארלוירן צו 

   רעוואלווער פארברעכן איז צופיל."
  

פארמישטע געוואלדטאטן  - ניו יארק סיטי און קאמיוניטיס וועלכע באטייליגן זיך אין די סטעיט'ס רעוואלווער
( אינציאטיוו האבן אויך באריכטעט לעצטע  Gun Involved Violence Elimination, GIVEעלימינאציע ) 

  20. די 2020אלב פון חודש די ווייניגסטע שיסעריי אינצידענטן מיט פארוואונדעטע זינט די ערשטע ה
, אריינרעכענענדיג ראטשעסטער, האבן GIVEפאליציי דעּפארטמענטס וועלכע באטייליגן זיך אין 

, די ווייניגסטע זינט מערץ  2023שיסעריי אינצידענטן מיט פארוואונדעטע אין יאנואר  50באריכטעט 
 .2020, די ווייניגסטע זינט מאי אינצידענטן 73, אין די צייט וואס ניו יארק סיטי האט באריכטעט 2020

רעוואלווערס לעצטע יאר   10,093געזעץ אינפארסירונג אגענטורן אריבער די סטעיט האבן קאנפיסקירט 
רעוואלווערס זענען קאנפיסקירט    9,088דורכאויס וועלכע  2021פראצענטיגע וואוקס פון  11אן  —

ק סטעיט פאליציי זענען אויך ארויפגעגאנגען מיט  רעוואלווער קאנפיסקירונגען דורך די ניו יאר  געווארן.
אין  1,429פראצענט אין פארגלייך צו די שטאפלען וואו זיי האבן געהאלטן בעפאר די פאנדעמיע:  171

 120סטעיט פאליציי האבן אויך קאנפיסקירט  .2019קאנפיסקירונגען אין  528אין פארגלייך צו  2022
   .2021פראצענט מער פון  85, 2022רס אין אומרעגיסטרירטע 'גייסט' רעוואלווע

   
גאווערנער האקול האט אויסגערעכנט די פארשריט וואס איז געמאכט געווארן אינעם קאמף קעגן 

רעוואלווער פארברעכן און געוואלדטעטיגע פארברעכן זינט זי האט צוזאמגערופן לאקאלע, סטעיט און  
די גאווערנער האט זיך היינט געטראפן מיט די הויפט  פעדעראלע פארמישטע פארטייען לעצטע זומער.

פארמישטע פארטייען, אריינרעכענענדיג מיט ראטשעסטער מעיאר מאליק עווענס, מאנראו קאונטי  
עקזעקיוטיוו עדעם בעלָאו, מאנראו קאונטי שעריף טַאד בעקסטער, מאנראו קאונטי דיסטריקט אטוירני  

דעראלע, סטעיט און לאקאלע געזעץ אינפארסירונג פירער צו  סענדרע דּורלי און עטליכע אנדערע פע
אויסשמועסן ווייטערדיגע צוזאמענארבעט און קאאפעראציע צו אנהאלטן די פארשריט און רעדוצירן די  

   צאל מענטשן וועלכע ווערן פארוואונדעט און דערהרג'ט דורך רעוואלווער פארברעכן.
  

די גאווערנער האט מיטגעטיילט די לאקאלע השפעה וואס פובליק זיכערהייט אינוועסטירונגען וועלכע  
וועלן האבן צו בויען א   2024זענען פארגעשלאגן געווארן אין די עקזעקיוטיוו בודזשעט פאר פיסקאלע יאר 

נעמליך, מער פון   ונטי.זיכערערע און שטערקערע קאמיוניטי אין די סיטי ָאוו ראטשעסטער און מאנראו קא
מיליאן דאלאר וועט צוגעזאגט ווערן פאר לאקאלע געזעץ אינפארסירונג און קאמיוניטי שותפים אין די   20

די   געגנט צו העלפן האלטן ניו יארקער זיכער און פארזיכערן געשווינדע און יושר'דיגע גערעכטיגקייט.
ע פאר לאקאלע פובליק זיכערהייט באמיאונגען  סומע פון צוגעזאגטע געלטער טריפלען די סטעיט שטיצ

מיליאן דאלאר אין די פארגאנגענע צוויי יאר פון די  14א העכערונג פון  — 2020אין די געגנט זינט 
די געלטער וועלן אויסגעטיילט ווערן פאר אנטיילנעמנדע אגענטורן און  מיליאן דאלאר.  6ערשטיגע 

ציאטיוו, פאר די ראיאנישע פארברעכן אנאליז צענטער, אין אינ GIVEארגאניזאציעס אין די סטעיט'ס 
גאסן 'קירוב'  SNUGהילף פאר די אנקלעגער און פאר דעם באווייזן 'דיסקָאווערי' פראצעדור, פאר די  

פראגראם, פאר ּפרָאוויידערס פון אלטערנאטיוון צו טורמע און סערוויסעס פאר די פראצעס און פאר די  
   (.county re-entry task forceגעוועזענע ארעסטאנטן זיך צוריק איינגלידערן )איינהייט וואס העלפט 

  
אין צוגאב צום ארויסהעלפן מיט געזעץ אינפארסירונג באמיאונגען, שפילן די סערוויסעס א וויכטיגע ראלע  

ביים אידענטיפיצירן און העלפן מענטשן וועלכע זענען אין סכנה פון פארמישט ווערן מיט די קרימינאלע  
ן אזעלכע מענטשן מיט יוסטיץ סיסטעם און ביים פארשטערקערן די פובליק זיכערהייט דורכן פארבינד

פראגראמען, אריינרעכענענדיג מיט דראג באנוץ און גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס, סָאושעל ווָארק  
מעלדונגען פון   און קעיס מענעדזשמענט, און אזוי אויך דזשאב טרענירונג און באשעפטיגונג געלעגנהייטן.

עלן קומען נאכדעם וואס די בודזשעט וועט איבער פינאנצירונג און די פונקטליכע גרענט סומעס וו
די גאווערנער האט אויך ארויסגעברענגט איר לעגיסלאטיווע פארשלאג אין די   דורכגעפירט ווערן.



עקזעקיוטיוו בודזשעט צו ארויסנעמען די ווערטער אין די סטעיט'ס בעיל געזעצן וועלכע פארלאנגען פון  
סטע באגרעניצנדע" מיטלען ביים באשלוסן אויב א מענטש וואס ריכטער צו נעמען אין באטראכט די "ווייניג

איז ארעסטירט געווארן פאר אן ערנסטע פארברעך זאל ארויסגעלאזט ווערן אדער זיין אונטער אויפזיכט 
קאמיוניטי פירער און ערוויילטע בעאמטע  100לעצטע וואך האבן מער פון  בעפאר זייער פראצעס.

  שטיצע פון די ענדערונגען. אונטערגעשריבן א בריוו אין
  

  דורךמיליאן דאלאר ווערט געשאנקען   2ביי די היינטיגע געשעעניש האט גאווערנער האקול אנאנסירט אז 
פארטיילט דורך די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס  – RISE ּפרַאדזשעקט 

(Division of Criminal Justice Services, DCJS )–   צו ווערן צוטיילט גלייכערהייט צווישן
Coordinated Care Services ,Community Resource Collaborative ,the Ibero-American 

Action League  אוןVilla of Hope.    יעדע פון די ארגאניזאציעס וועלכע באקומען פון די געלטער וועלן
רויס אויפן פראצענט פון זייער גרענט צו שטיצן ארגאניזאציעס וועלכע שטייגן א 25נוצן א מינימום פון 

ארגאניזאציעס וועלן באקומען געלטער פון די פיר ארגאניזאציעס און טעכנישע   12א סך הכל פון   שטח.
,  Beyond the Sanctuary ,A Horses Friend ,9th Floor Art Collective ,Operation Goשטיצע: 

the Re-entry and Community Development Center ,Rise Up 
Rochester, ROCovery Fitness ,Roc the Peace ,Saving AJ ,Tribe Seven ,Ubuntu 

Community Village  אוןUntrapped Ministries  ּפרַאדזשעקט.RISE   ארבעט דורך לאקאלע
קאמיטעען וועלכע אנטוויקלען א ברייטע פלאן פאר פינאנצירונג וואס אדרעסירט די אייגנארטיגע  

מיט די ציהל פון אויפבויען די קאמיוניטי'ס מעגליכקייטן צו קענען   באדערפענישן פון זייערע געגנטער 
איינפירן און אויפהאלטן פראגראמען צו אדרעסירן די פראבלעמען ביים שורש וועלכע ביישטייערן צו  

פארברעכן אין זייער קאמיוניטי, און אזוי אויך אזעלכע פינאנצירונג וואס קוקט פון א קוק ווינקל פון היילונג  
אין צוגאב צו ראטשעסטער וועלן ּפרַאדזשעקט   ן יושר צו פארבעסערן די אפרופונג צו פארברעכן.או

RISE .געלטער בענעפיטירן אלבאני, באפעלאו, מאונט ווערנאן, ניובורג, סירעקיוס און יאנקערס   
  

ערלויבן די  גרענט צו $112,000צום שלוס, די עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט קארּפארעישען שענקט א 
'אינגלעך און מיידלעך קלָאב' צו פארבעסערן זייער צענערלינגען צענטער מיט מאדערנע באלייכטונג,  

פלעצער צו זיצן מיט פרישע און בארואיגנדע קאלירן און פארבעסטערטע טעכנאלאגיע. די צענטער  
וויקלונג טרענירונג,  שטעלט צו קריטישע שטיצע און סערוויסעס, אריינרעכענענדיג ארבעטסקראפט אנט

   .19און  13פאר צענערלינגען אין די עלטער צווישן  
  

"צופיל  דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס קאמישאנער, רָאוזאנא רָאוסַאדָאו, האט געזאגט, 
זענען מיר   DCJSניו יארקער האבן פארלוירן זייערע לעבנס צו זינלאזע רעוואלווער פארברעכן. ביי די 

צו העלפן בויען  RISEאון ּפרַאדזשעקט  GIVEאנטשלאסן צו אוועקשטעלן ברייטע פראגראמען ווי 
אר גאווערנער קעטי  זיכערערע און שטערקערע קאמיוניטיס אריבער אונזער סטעיט. מיר זענען שולדיג פ

האקול פארן פארשטערקערן די פובליק זיכערהייט אינוועסטירונגען און אינציאטיוון צו באשיצן ניו יארקער  
  און ברענגען אן ענדע צו די מכה פון פארברעכן."

  
"יעצט איז צייט פאר פירערשאפט, און איך וויל סטעיט סענאטאר דזשערמי קּוני האט געזאגט, 

וועלכע זענען אנטשלאסן צו רעדן איבער די   באדאנקען אונזער גאווערנער און אונזערע קאמיוניטי שותפים
נישט גרינגע נושאים וועלכע זענען נויטיג צו מאכן ראטשעסטער זיכער פאר אלע פאמיליעס און אלע  

לייזונג וואס איז פונקט גוט פאר יעדן, דאך הערך מיר זיך איין צו די   געגנטער. כאטש עס איז נישטא קיין
קאמיוניטי'ס בקשה צו טוהן עפעס. און איך גלויב אז דאס איז א התחלה. מיר וועלן אויפבויען א זיכערערע  

   און בעסערע ראטשעסטער."
  

ערנער אין אמעריקע  "עס איז נישטא קיין גאווראטשעסטער מעיאר מאליק ד. עווענס האט געזאגט, 
וואס איז מער איבערגעגעבן צו פובליק זיכערהייט פון גאווערנער קעטי האקול. צו עס איז דורך שכל'דיגע  
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רעוואלווער געזעצן, פרעצענדענטלאזע אינוועסטירונגען אין קינדער און פאמיליעס אדער דורכן 
איז די גאווערנער'ס   —קעמפנדע טעכנאלאגיעס -פארשנעלערן דאס אנהויבן נוצן פארברעכן

אנטשלאסנקייט צו ברענגען אן ענדע צו געוואלדטעטיגע פארברעכן און ברענגען רואיגקייט צו אונזערע  
קאמיוניטיס געווען אנטשיידן, קלאר און שעפעריש ביי יעדע חלק פון די וועג. איך בין דאנקבאר פאר קעטי  

העלפט אונז בויען א זיכערע, יושר'דיגע און  האקול'ס שטיצע אויף דעם קריטישן אנגעלעגנהייט וואס 
  בליהענדע ראטשעסטער."

  
 337 אריין רעכנט 2024גאווערנער האקול'ס פארגעשלאגענע עקזעקיוטיוו בודזשעט פאר פיסקאלע יאר 

פאר פראגראמען און אינציאטיוון איבערן סטעיט   –מיליאן דאלאר  110א העכערונג פון  – דאלאר מיליאן
וועלכע האבן זיך אויפגעוויזן צו אראפטרייבן רעוואלווער פארברעכן און געוואלדטעטיגע פארברעכן,  

   אריינרעכענענדיג: 
  

פאליציי  20שטיצט  GIVEמיליאן דאלאר.  36אינציאטיוו צו  GIVEטאפלען פינאנצירונג פאר די  •
פראצענט פון  80קאונטיס וועלכע זענען פאראנטווארטליך פאר מער פון  17דעּפארטמענטס אין 

ווילדע פארברעכנס וועלכע קומען פאר אין ניו יארק סטעיט אינדרויסן פון ניו יארק סיטי: אלבאני,  
ָאנָאנדַאגַא, אראנזש,   ברּום, שעטַאקווע, דָאטשעס, ערי, מאנראו, נעסאו, ניאגארא, ָאניידע,

רענסעליער, ראקלענד, סקענעקטעדי, סופָאלק, ָאלסטער און וועסטשעסטער. דיסטריקט אטוירני 
אפיסעס, ּפרָאובעישען דעּפארטמענטס, שעריף אפיסעס און אנדערע שותפים אין די קאונטיס  

  באקומען אויך פינאנצירונג דורך די אינציאטיוו.

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

  פארברייטערנדיג אנוועזנהייט אויף פעדעראלע איינהייטן.

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

באווייזן זאמלונג און אנדערע סערוויסעס בעפארן פראצעס פאר קאסטן וועלכע זענען פארבינדן 
זאמלונג און אנדערע פראצעדורן  מיט לעצטיגע קרימינאלע יוסטיץ רעפארמען איבער באווייזן

  .2020,  1בעפאר די פראצעס וועלכע זענען אריין אין קראפט אום יאנואר 

צו   נעטווארק   (Center Analysis Crime) צענטער  אנאליז  פארברעכןפארברייטערן די סטעיט'ס   •
די צאל צענטערן אין די נעטווארק וועלכע ווערן געשטיצט דורך   11ניו יארק סיטי, ברענגענדיג צו 

מאנראו קאונטי איז געווען  טורן.די סטעיט אין שותפות מיט לאקאלע געזעץ אינפארסירונג אגענ
די היים צו איינס פון די ערשטע פיר פארברעכן אנאליז צענטערן וועלכע זענען אויפגעשטעלט 
געווארן, און די מאנראו פארברעכן אנאליז צענטער איז געווען די ערשטע צו צושטעלן בשעת  

   גענטורן.מעשה'דיגע אינפארמאציע, ציפערן און אנאליזן פאר געזעץ אינפארסירונג א

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

סטעיט'ס רעוואלווער פארברעכן פארמיידונג געזעצן דורכן פארבאטן 'גייסט רעוואלווער', מאגאזינען מיט 
בארעכטיגונג פאר רעוואלווער   א גרויסע קאפאציטעט און שילדן און פאנצערן; פארברייטערן בעיל

; און אוועקשטעלנדיג די  21אויטאמאטישע וואפן צו -פארברעכן; העכערן די עלטער צו קענען קויפן סעמי
Task Interstate )  רעוואלווערס  אומלעגאלע  אויף  איינהייט  אינטערסטעיטערשטע אינעם לאנד אן  

Guns Illegal on Force) .וואס וועט זיך טרעפן נאכאמאל אינמיטן מערץ, צווישן אנדערע אינציאטיוון  
  
   

 ### 
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