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الفدرالي  الذي سیستعید   TITLE Xعن دعمھ للتغییرات المقترحة في القواعد على برنامج   CUOMO .یعلن الحاكم 
   مھمة البرنامج المتمثلة في تقدیم خدمات صحیة إنجابیة فعالة إلى السكان غیر المخدومین بشكل كاف

   
أن تكون خدمات تنظیم األسرة متمحورة حول المریض   Title Xستضمن التغییرات المقترحة في القواعد على برنامج 

    ومنصفة ومیسورة التكلفة
   

الفدرالي  Title Xأعلن الیوم عن دعمھ للتغییرات المقترحة على إشعار  ANDREW M. CUOMOحاكم الوالیة 
أنھ بدالً من قبول  2019أعلنت نیویورك في سبتمبر  .2021أبریل  15الخاص بوضع القواعد المقترحة، والذي نُشر في 

التمویل الفدرالي لإلدارة السابقة المشروط بالحد من خیارات المرضى والمھنیین الطبیین ، ستنسحب نیویورك من برنامج  
Title X مج تنظیم األسرة في الوالیة بتمویل من الوالیة. ستسمح ھذه التحدیثات التي طال الفدرالي وتواصل دعم برنا

متمحورة حول المریض ومنصفة وبأسعار معقولة للسكان الذین ھم في   Title Xانتظارھا، والتي تضمن أن تكون خدمات 
   في البرنامج.  أمس الحاجة إلى خدمات تنظیم األسرة بشبكة األمان ، لنیویورك قریبًا بإعادة الدخول

   
إلى تغییر مرحب بھ في السیاسة الفیدرالیة منذ اإلدارة األخیرة ، والتي  Title X"تشیر التغییرات المقترحة على برنامج 

قال الحاكم  جعلت ھدفھا ھو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتفكیك التقدم الذي تم إحرازه على مدى عقود"، 
Cuomo.  ًا، ستظل نیویورك منارة للتقدم ورائدة في الوصول إلى خدمات تنظیم األسرة.  نحن نتطلع  "كما ھو الحال دائم

   ودعم مھمتھ لتقدیم الخدمات الحیویة لجمیع من یحتاجون إلیھا." Title Xإلى إعادة إدخال 
   

، "تتمتع والیة نیویورك بتاریخ طویل ومفخر في   Howard Zuckerقال مفوض الصحة في والیة نیویورك، الدكتور 
حمایة الحقوق اإلنجابیة لجمیع سكان نیویورك ، وھذا یشمل ضمان الوصول إلى خدمات شبكة األمان الصحي األساسیة التي 

  HHSمع لم یتم تقییدھا بواسطة قیود ضارة.  یسعدنا تقدیم التعلیقات التي ستمكن نیویورك من الدخول في شراكة مرة أخرى 
   الستئناف عملنا لدعم احتیاجات الصحة اإلنجابیة لسكان نیویورك."

   
من خالل   وأكثرھا تعقیًدا في البالد.  Title Xعلى واحدة من أكبر شبكات وكاالت   NYSDOHلعقود من الزمان، أشرفت 

ھا وفقًا لجمیع القوانین الخاصة ب Title X بنجاح منحة  NYSDOHبرنامج تنظیم األسرة في والیة نیویورك، أدارت 
 NYSFPP، یواصل 2019الفدرالي في عام  Title Xالیوم، على الرغم من االنسحاب من برنامج  واللوائح الفیدرالیة. 

عمیل كل عام؛ ما یقرب من ثلثي األشخاص الذین یتم خدمتھم یحصلون على دخل  300000تقدیم الخدمات لما یقرب من 
    الفدرالي، ویستخدم الكثیرون عیادة تنظیم األسرة كمصدر أساسي للرعایة الصحیة. ٪ من مستوى الفقر100أقل من 

   
الحفاظ على االستقرار في شبكتھا لتنظیم األسرة على مستوى الوالیة من خالل ضخ أموال الوالیة  NYSDOHاستطاعت 

 Title Xإلى إعادة الدخول إلى شبكة  NYSDOHفي حالة تنفیذ اللوائح المقترحة، ستسعى  لتحل محل التمویل الفدرالي. 
یة اإلنجابیة ذوي الخبرة الطویلة في جمیع أنحاء  من خالل التقدم بطلب للحصول على تمویل لدعم مقدمي الرعایة الصح

    الوالیة، والسعي إلى توسیع التغطیة الجغرافیة والوصول إلى المناطق لمعالجة الفجوات في الخدمات.
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