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  ניו יארק סטעיט פארק פאליציי
 

 וויאזוי צו מאכן א קלאגע קעגן די סטעיט פארק פאליציי

 

 וויאזוי צו מאכן א קלאגע
 

אדער איבער סיי , סטעיט פארק פאליצייאויב איר ווילט מאכן א קלאגע איבער די שריט פון אן ארבעטער פון די ניו יארק 

 :קענט איר דאס טון דורך פארשידענע וועגן, וועלכע טייל פון פאליציי פירונגען
 

 קומען צו א סטעיט פארק פאליציי סטאנציע און זאגן פאר סיי וועלכע פאליציי ארבעטער אז איר ווילט מאכן א קלאגע ; 

 אדער

 ן זאגן פאר דער מענטש וואס ענטפערט די טעלעפאן אז איר ווילט מאכן א קלאגערופן א סטעיט פארק פאליציי סטאנציע או; 
 אדער

  וואס געפינט זיך אויף די אגענטור וועבסייט, "ניו יארק סטעיט פארק פאליציי פאבליק קאמפלימענט אדער קלאגע בויגן"אויספולן די: 
https://parks.ny.gov/employment/park-police/ 

 

 אדער

  אראפ אייער קלאגע און שיקט עס אויף די פאסט צושרייבט: 

Commanding Officer, New York State Park Police  
Zone Headquarters 

 -פאסיגע לאקאלע זאנע הויפטקווארטיר אדרעס  -
 

 (בלעטעראדרעסן און טעלעפאן נומערן פון אונזער זאנע הויפטקווארטירן זענען אויסגערעכנט אויף די בייגעלייגטע )
 

סיי וועלכע מיטגליד פון די דעפארטמענט וועט אייך ארויסהעלפן מיט אויספילן א באריכט פון קלאגע קעגן פאליציי באאמטע אדער די 

דער באאמטער וועט אייך בעטן זיך צו אידענטיפיצירן און דערנאך צו געבן קלארע איינצלהייטן איבער אייער . סטעיט פארק פאליציי

 .קלאגע
 

 .מען וועט זיך מעגליך פארבינדן מיט אייך צו פרעגן נאך פראגעס איבער אייער קלאגע. אייער קלאגע וועט דאן ווערן אויסגעפארשט
 

וועט די פאסיגע , פון די ניו יארק סטעיט פארק פאליציי( ער)אויב די אויספארשונג אנטפלעקט סיי וועלכע עוולה פון די מיטגליד

 .שריט ווערן גענומען



 

 (דרוקט ארויס בויגן און פולט אויס)

 

 ניו יארק סטעיט פארק פאליציי

 פאבליק קאמפלימענט אדער קלאגע בויגן
 

 

די ניו יארק סטעיט פארק פאליציי איז איבערגעגעבן צו צושטעלן די העכסטע קוואליטעט פאליציי סערוויסעס פאר איינוואוינער פון און 

ן 'אייערע קאמפלימענטן און קלאגעס זענען וויכטיג צו די סטעיט פארק פאליציי און מיר באדאנקען אייך פאר. ניו יארק סטעיטבאזוכער אין 

 .נעמען די צייט זיך צו פארבינדן מיט אונז
 

 .קלאגע  קאמפלימענט אדער א  ביטע באצייכנט אויב דאס איז א

 

 :איבער אייך
 :טעלעפאןארבעט  :היים טעלעפאן :נאמען

 :זיפ קאוד :לאנד פראווינץ/סטעיט :סיטי :היים גאס אדרעס

 :זיפ קאוד :לאנד פראווינץ/סטעיט :סיטי :ארבעט גאס אדרעס

 
איז וויכטיג אז איר זאלט געבן די מערסטע , וועמען איר מיינט( ס)ארבעטער( NYSPP)צו קענען אידענטיפיצירן די ניו יארק סטעיט פארק פאליציי 

 :און די פאסירונג( ס)איינצלהייטן מעגליך אין אייער שילדערונג פון די ארבעטער
 

 :איבער די פאסירונג
 צייט :דאטום :בעדזש נומער :ס נאמען'ארבעטער #1

 :ארט :בעדזש נומער :ס נאמען'ארבעטער #2

 :אנדערע שילדערונג אינפארמאציע :לייסענס פלעיט נומער

 
 :וואס האט פאראורזאכט פאר אייך דאס צו ברענגען אונטער אונזער אויפמערקזאמקייט( ען)שילדערונג פון די פאסירונגביטע שרייבט א קורצע 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 .זעצט פאר אויף די צווייטע זייט, אויב נויטיג

 :אונטערשריפט :שיקט קלאגעס אויף פאסט צו 

  Commanding Officer :שיקט קאמפלימענטס אויף פאסט צו

New York State Park Police New York State Park Police  

Division Headquarters 
625 Broadway, 2nd Fl. 

 זאנע הויפטקווארטיר 
 פאסיגע לאקאלע זאנע)

 

 :דאטום 

Albany, NY 12238  זע  -הויפטקווארטיר אדרעס

 (בייגעלייגטע ליסטע
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 סטעיט פארק פאליצייניו יארק 
 

 דיסטריקט און זאנע הויפטקווארטיר וועגווייזער

 קאונטיס סערווירט מערב דיסטריקט

 Allegany זאנע הויפטקווארטיר  Allegany, Cattaraugus, Chautauqua 

NYS Park Police  

Allegany State Park  

2373 ASP, Route 1, Suite 3  

Salamanca, NY 14779  

716-354-9111  

 Genesee זאנע הויפטקווארטיר Genesee, Livingston, Monroe, Orleans, Wyoming 

NYS Park Police  

1 Letchworth State Park  

Castile, NY 14427-1124  

585-658-4692  

 Niagara זאנע הויפטקווארטיר Erie, Niagara 

NYS Park Police  

PO Box 1132  

570 Whirlpool Street  

Niagara Falls, NY 14303-1132  

716-278-1777  

 קאונטיס סערווירט סטעיט דיסטריקט-מיטל

 Central זאנע הויפטקווארטיר Broome, Chenango, Cortland, Delaware, Herkimer, 

NYS Park Police Madison, Oswego, Oneida, Onondaga, Otsego 

Clark Reservation State Park  

6105 East Seneca Turnpike  

Jamesville, NY 13078  

315-492-6422  

 Finger Lakes זאנע הויפטקווארטיר Cayuga, Chemung, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, 

NYS Park Police Tompkins, Tioga, Wayne, Yates 

Taughannock Falls State Park  

2221 Taughannock Park Road  

Trumansburg, NY 14886-1055  

607-387-7081  

 Thousand Island זאנע הויפטקווארטיר Clinton, Franklin, Jefferson, Lewis, St. Lawrence 

NYS Park Police  

PO Box 247, 45449 Otter Street  

Alexandria Bay, NY 13607  

315-482-1071  
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 ניו יארק סטעיט פארק פאליציי
 

 דיסטריקט און זאנע הויפטקווארטיר וועגווייזער

 קאונטיס סערווירט מעטרא דיסטריקט/נג איילענדאל

 Long Island זאנע הויפטקווארטיר Nassau, Suffolk 

NYS Park Police 

Belmont Lake State Park 

PO Box 247 

Babylon, NY 11702-0247 

631-321-3700 

 New York City זאנע הויפטקווארטיר Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond 

NYS Park Police 

Riverbank State Park 

679 Riverside Drive 

New York, NY 10031 

212-694-3620 

 קאונטיס סערווירט האדסאן וועלי דיסטריקט

 Palisades זאנע הויפטקווארטיר Orange, Rockland, Sullivan, Ulster 

NYS Park Police  

Administration/Headquarters  

3006 Seven Lakes Drive  

Bear Mountain, NY 10911-0427  

845-786-2701 ext. 209  

 Saratoga/Capital זאנע הויפטקווארטיר Albany, Fulton, Greene, Montgomery, Rensselaer, 

NYS Park Police Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren, Washington 

65 South Broadway, Suite 103  

Saratoga Springs, NY 12866  

518-584-2004  

 Taconic זאנע הויפטקווארטיר 
 

NYS Park Police Westchester, Putnam, Duchess, Columbia 
PO Box 308, 9 Old Post Road  

Staatsburg, NY 12580  

845-889-8866  

 אפטיילונג הויפטקווארטיר

NYS Park Police 

625 Broadway, 2nd Floor 

Albany, NY 12238 

518-474-4029 
 


