
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/18/2021 אויף ּבַאלדיגע פובליקירונג:

 
 

  Xבייט פאר פעדעראלע טיטל -גאווערנער קאומאו מעלדט זיין שטיצע פאר פארגעלייגטע געזעץ
פאר'מער געזונט  פראגראם וואס וועט צוריקשטעלן די פראגראמס מיסיע צו צושטעלן עפעקטיווע

  סערוויסעס פאר די נישט פארדינטע באפעלקערונג
  

פראגראם וועט פארזיכערן אז פאמיליע פלאנירונג סערוויסעס    Xבייט צו טיטל -פארגעלייגטע געזעץ
  פאקוסירט, יושר'דיק און צוטריטלעך-זענען פאציענט

  
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן שטיצע פאר די פארגעלייגטע ענדערונגען צו די  

ניו יארק האט  .2021, 15מאכן, ארויסגעגעבן אפריל -נאטיץ פון פארגעלייגטע געזעץ Xפעדעראלע טיטל 
עראלע אנצונעמען די פריעריגע אדמיניסטראציעס פעד אז איידער 2019געמאלדן אין סעפטעמבער  

פינאנצירונג מיטן באדינג צו באגרענעצן די אפציעס פון פאציענטן און מעדיקל פאכלייט, וועט ניו יארק  
פראגראם און ווייטער שטיצן די סטעיטס פאמיליע פלאנירונג   Xצוריקציען פון די פעדעראלע טיטל 

  Xזיכערן אז טיטל די לאנג דערווארטע אפדעיטס, וועלכע פאר פראגראם מיט סטעיטס פינאצירונג.
פאקוסירט, יושרדיג און צוטריטלעך פאר די באפעלקערונג אין גרעסטן נויט  -סערוויסעס זענען פאציענט 

פאר א פארזיכערונג נעץ פאמיליע פלאנירטע סערוויסעס, וועט באלד ערלויבן ניו יארק צוריק אריינגיין אין  
  דער פראגראם.

  
פראגראם צייכענט אן איינגענעמע ענדערונג אין   X''די פארגעלייגטע ענדערונגען צו דער טיטל 

פעדעראלע פאליסי זינט דער לעצטער אדמיניסטראציע, וואס האט געמאכט איר ציל צוריק צו דרייען דעם  
ומאו  האט גאווערנער קא זייגער און צענעמען דעם פראגרעס דערגרייכט איבער צענדליגע יארן,''

''אזוי ווי שטענדיג, וועט ניו יארק ווייטער זיין א וועגווייזער פון פראגרעס און א פירער אין   געזאגט.
און שטיצן די מיסיע   Xמיר קוקן ארויס צוריק אריינגיין צו טיטל  צוטריט צו פאמיליע פלאנירונג סערוויסעס.

  צו צושטעלן קריטישע סערוויסעס צו אלע וואס דארפן זיי.''
  

''ניו יארק סטעיט האט א  ניו יארק סטעיט העלט קאמישאנער דר. האוארד זוקער האט געזאגט,
לאנגע און שטאלצע היסטאריע צו היטן די פאר,מער רעכטן פון אלע ניו יארקער און דאס איז כולל צו  

ט פון  פארזיכערן אז צוטריט צו נייטיגע געזונט פארזיכערונגס נעץ סערוויסעס איז נישט באגרענעצ
מיר זענען צופרידן אנצובאטן קאמענטארן וואס וועט   פארעלטערטע און שעדלעכע באגרענעצונגען.

צו ווידער אנהייבן אונדזער ארבעט מיט שטיצע   HHSדערמעגלעכן ניו יארק צו ארבעטן בשותפות מיט 
  פאר די נייטיגע פאר'מער געזונט פון ניו יארקער.'' 

  
אכטונג געגעבן אויף איינע פון די גרעסטע און קאמפליצירסטע   NYSDOHפאר צענדליגע יארן, האט 

דורך אירע ניו יארק סטעיט פאמיליע פלאנירונג פראגראם, האט   ביוראס אין לאנד. Xנעצן פון טיטל 
NYSDOH   מיט הצלחה אדמיניסטרירט איר טיטלX    שענקבריוו אין אויספאלגן אלע פעדעראלע געזעצן

,  2019פראגראם אין  Xנט, נישט קוקנדיג אויפן צוריקציאונג פון די פעדעראלע טיטל היי און רעגולאציעס.
קליענטן יעדעס יאר, כמעט צוויי דריטל   300,000ווייטער צו סערוויסעס צו בערך    NYSFPPשטעלט די 

פונעם פערדעראלע ארעמקייט שטאפל, און   100%פון די מענטשן סערווירט האבן הכנסות אונטער 
  יצן זיך מיט דער פאמיליע פלאנירונג קליניק אלץ זייער הויפט מקור פון העלט קעיר.אסאך באנ



 

 

  
NYSDOH   האט געקענט אויפהאלטן סטאבילקייט אין איר גאנצשטאטישע פאמיליע פלאנירונג נעץ דורך

 אויב זאל די פארגעלייגטע רעגולאציעס אריינגעבן סטעיט געלטער צו פארבייטן פעדעראלע פינאצירונג.
נעץ דורך אפליקירן פאר    Xצוריק אריינגיין אין דער טיטל  שטרעבן NYSDOHווערן אדורכגעפירט, וועט  

פינאנצן צו שטיצן די לאנגיאריגע פראוויידערס פון פאר'מער העלט קעיר איבערן סטעיט צו אדרעסירן  
  דעם איבערבראך אין סערוויסעס.
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