
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/18/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן פארברייטערונג פון דעם ערשט־אין־לאנד איניציאטיוו צו   $2.5גאווערנער קאומאו אנאנסירט 
  פארמיידן שלעכטע באהאנדלונג פון עלטערע מענטשן

  
שטעלט צו נאך שטיצע פאר אויספירליכע גרופעס מומחים אין א ריי געביטן איבער דעם גאנצן 

  סטעיט אויף צו באשיצן עלטערע מענטשן פון ׳עלדער עביוז׳ און פינאנציעלע עקספלאטירונג
  

  פאכיג-די צאל מאנשאפט גרופעס אויף צו העלפן עלטערע מענטשן האט זיך פארמערט דריי
  

  ווערן געטראפן פון ׳עלדער עביוז׳ יעדעס יאר 65איינס פון צען מענטשן איבער 
  

מיליאן פארברייטערונג פון דעם ערשט־אין־ $2.5גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן א 
( אויף צו באשיצן  E-MDTטיוו צו פארמירן גרופעס מומחים אין פארשידענע געביטן )לאנד איניציא

עלטערע מענטשן וועלכע שטייען אויס עקספלאטירט צו ווערן דורך עביוז, פארנאכלעסיגקייט, אדער  
די פינאנסירונג, וועלכע וועט צוגעשטעלט ווערן יערליך ביז סעפטעמבער  פינאנציעלע שווינדלערייען.

און העכער וואס שטייען אויס געשעדיגט צו ווערן צוליב   60, העלפט ארויס מענטשן וואס זענען 2022
פיזישע אומפעאיגקייטן, קאגניטיווע אפשוואכונג, אדער סאציעלע איזאלאציע, און פארברייטערט צוטריט  

ן ציווילע  צו פארענסיק אקאונטענטס, פסיכיאטארן און מענטאל־העלט פראפעסיאנעלן פאר עלטערע, או
דער איניציאטיוו, וועלכע איז פלאנירט געווארן דורך דעם סטעיט אפיס פאר   לעגאלע סערוויסעס.

, סערווירט  (OVS( און דער סטעיט אפיס פאר סערוויסעס פאר געליטענע )NYSOFAפארעלטערטע )
יו יארק׳ס  פראצענט פון עלטערע מענטשן אין דעם סטעיט, שטעלנדיג נ  92קאונטיס דעקנדיג  51יעצט 

פאכיג די צאל  - פראגראם אלס דעם ערשטע פון איר סארט אין דעם לאנד און פארמערנדיג דריי
  מאנשאפט גרופעס וועלכע צילן אויף דאס שלעכטע באהאנדלען פון עלטערע.

  
"אין ניו יארק האלטן מיר אז מען דארף זיך אויפשטעלן און פארלאנגען יושר׳דיגע און גרייכבארעכטיגט  

באהאנדלונג פון אלע אונזערע איינוואוינער און אפצוהיטן די שוואכסטע אין דעם באפעלקערונג, וואס דאס 
טיוו, וואס איז דער  "דער איניציא האט גאווערנער קאומאו געזאגט. נעמט אריין עלטערע מענטשן," 

ערשטער פון אזא סארט, ברענגט צוזאם מאנשאפטן פון מומחים אויף צו באשיצן עלטערע ניו יארקער  
וואס זענען ריזיקירט אויף עביוז, פארנאכלעסונג, אדער פינאנציעלע עקספלאטירונג, און דאס אנגייענדע  

ן אז די מאנשאפטן קענען גרייכן נאך  פינאנסירונג פאר דעם וויכטיגן פראגראם וועט העלפן פארזיכער
ראטעווענדע סערוויסעס -מער ריזיקירטע עלטערע איבער דעם סטעיט ווי אויך זיי צושטעלן מיט לעבנס

  וואס זיי דארפן." 
  

גרופעס באשטייען פון פראפעסיאנעלן פון סערוויסעס פאר פארעלטערטע, דערוואקסענע  E-MDTדי 
ט באנעמונג, פינאנציעלע סערוויסעס, קרימינאלע יוסטיץ, הילף פאר  אפהיטונג סערוויסעס, געזונטהיי

געליטענע, מענטאל־העלט און אנדערע געביטן אויף צוזאמענארבעטן אויף אויספארשונגען און  
 —די מאנשאפטן  איינשטעלן מיטלען זיך אפצורופן אין קאמפליצירטע פעלער פון עלטערע עביוז.

און העכער וואס שטייען   60וועט העלפן עלטערע   — 2012גראם אין  אויסגעפרואווט אין א סטעיט פרא



 

 

אויס געשעדיגט צו ווערן צוליב פיזישע אומפעאיגקייטן, קאגניטיווע אפשוואכונג, אדער סאציעלע 
  איזאלאציע.

  
איז געווען   2017איניציאטיוו האט זיך אנגעהויבן אין  E-MDTדי ערשטע אינוועסטירונג מיט וועלכע דער 

די אינוועסטירונג האט אנטהאלטן געלטער געשאפן אונטער דער פעדעראלע  מיליאן. $8.4סומע פון  די
׳וויקטימס אוו קריים אקט׳ דורך דעם אפיס פון וויקטים סערוויסעס, צוזאמענגעשטעלט מיט אן  

 אינוועסטירונג פון דעם סטעיט באזארגט דורך דעם ניו יארק סטעיט ׳אפיס פאר פארעלטערטע׳.
NYSOFA ספען אוו גרעיטער ראטשעסטער׳, באזירט אין מאנראו קאונטי,  -ארבעט אינאיינעם מיט ׳לייפ

און ווייל קארנעל מעדיקעל צענטער׳ס ׳ניו יארק סיטי עלדער עביוז צענטער׳ צו פארוואלטן, אכט געבן, און  
אין יערליכע   מיליאן $2דער צוגעגעבענער סומע פון  OVSדערצו באזארגט  אויסטיילן די געלטער.

פאר אנגייענדע   $500,000האט אלאקירט א צוגעגעבענע יערליכע סומע פון   NYSOFAפינאנסירונג און 
  .2022,  30ביז סעפטעמבער  2020, 1איניציאטיוו פון אקטאבער  E-MDTשטיצע פאר דעם  

  
  11אין די   ראיאנען און דאס אנטוויקלען פון מאנשאפטן 10קאונטיס אין   51מאנשאפטן דעקן יעצט 

-Eסערוויסעס וואס ווערן באזארגט פאר עביוז געליטענע דורך  איבערגעבליבענע קאונטיס איז אנגייענד.
MDT   אינטערווענץ רעכענען אריין אינפארמאציע און רעפערעלס צו אנדערע סארטן סערוויסעס, ווי

אינדיווידיועלע שתדלנות,  צ.ב.ש. סערוויסעס פאר געליטענע פראגראמען אדעל לעגאלע סערוויסעס, און 
ווי צ.ב.ש. דאס אומקערן פון פערזענליכע פארמעגנס, אדער הילף אויף זיך אנווענן פאר פובליק  

קאארדינאטארן שטעלן צו קעיס קאנסולטעישען ווי אויך צוטריט צו קאנסולטעישען   E-MDT בענעפיטן.
מענטאל־העלט פראפעסיאנעלן סערוויסעס ווי צ.ב.ש. א פארענסיק אקאונטענט, פסיכיאטאר אדער 

 געאייגנט פאר עלטערע, און ציווילע לעגאלע אדוואקאטן, לויט די אומשטענדן און וואס עס איז פאראן.
ספען אוו גרעיטער ראטשעסטער׳ האלט אויך מאנאטליכע וועבינארס פאר פראפעסיאנעלן אויף  -׳לייפ

 E-MDTק געזונטהייט קריזיס זענען פובלי 19-במשך פון דעם קאוויד פינאנציעלע עקספלאטירונג.
גרופעס ווייטער זיך צוזאמענגעקומען ווירטועל, פארזיכערנדיג אנגייענדע אינטערווענץ אין פעלער פון  

עלדער עביוז און באשיצונגען פאר עלטערע ניו יארקער אין אזא צייט ווען פילע פראגראמען זענען 
  אפגעשטעלט געווארן.

  
געליטענע   670רעפערעלס און  1,600קאארדינירער באקומען אומגעפער  E-MDT, האבן 2017זינט 

אינטערווענצן  E-MDTאין דעם זעלבן צייט אפשניט האבן  האבן באקומען פראטעזשירונג סערוויסעס.
אין ווידערגוטמאכן פארארדנט דורך די געריכטן פאר געליטענע פון   $645,000רעזולטירט אין בערך  
  ע עקספלאטירונג.פעלער פון פינאנציעל

  
OVS ,די איזאלירונג וואס באטרעפט אין דער   דירעקטאר עליזעבעט קראנין האט געזאגט"

ווירקליכקייט פילע עלטערע בירגער שאפט אומשטענדן וואס מאכן זיי ספעציעל אומבאשיצט אויף  
אויסגעניצט צו ווערן אומ׳יושר׳דיג און זיי זענען מער עלול אויף נישט צו באריכטן ווען זיי זענען געליטענע  

ט זיך צו שטיצן די קריטיש וויכטיגע אונטערנעמונגען צו העלפן  שטאלציר OVS פון קרימינאלע באנעמועג.
פארמיידן עלדער עביוז און צו פארזיכערן אז ווען עס טרעפט זיך וועלן די שולדיגע געהאלטן ווערן אויף  
אפצוגעבן דין וחשבון און מיר דאנקן גאווערנער קאומאו פאר זיין אנגייענדע שטיצע כדי די מאנשאפטן 

  גרייכן יעדער ניו יארקער וואס נויטיגט זיך אין זייער הילף." זאלן קענען 
  

NYSOFA ,עס דערפרייט אונז זיך אנצושליסן מיט   במקום דירעקטאר גרעג אלסען האט געזאגט"
פובליק און פריוואטע מיטארבעטער אויף צו ברענגן אנמערקונג צו עלדער עביוז קעגן עלטערע ניו  

דורך ארויסזוכן די וואס נויטיגן זיך אין הילף, און באלערנען   ין יעדן פארם.יארקער און עס צו פארמיידן א
אויף צו דערקענען די צייכנס און סימנים פון עביוז, ווי אויך דאס אקטיוו מיטארבעטן מיט פארשידענע  

  שותפים וועלכע פארטרעטן פארשידענע סיסטעמען, טוען אונזערע וועגווייזגע מאנשאפטן פון מומחים אין
לייזונג צו א קאמיוניטי פראבלעם און  -פארשידענע געביטן ווייזן דעם וועג אויף צו באזארגן א קאמיוניטי



 

 

ווייזן ווידעראמאל ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו העלפן עלטערע מענטשן און די סיבה פארוואס מיר זענען  
לאנד דורך דער וועלט  פריינטליכע סטעיט אין דעם -דעזיגנירט געווארן אלס דער ערשטער עלטער

  (." AARPגעזונטהייט ארגאניזאציע און דעם עי. עי. אר. פי. )
  

, "איך וויל דאנקען גאווערנער קאומאו  אנן מארי קוק האט געזאגט CEOלייפספען פרעזידענט און 
די איזאלירונג און איינזאמקייט וואס האט  פאר זיין אנגייענדע שטיצע פאר עלטערע געליטענע.

ראפן אזוי פיל עלטערע מענטשן במשך פון דעם פאנדעמיע האט פארערגערט א מצב וועלכע איז  אנגעט
עלדער עביוז איז ערמעגליכט דורך   שוין פון פריער געווען אן ערנסטע פאר עלטערע מענטשן אין ניו יארק.

נדלערייען, און  דאס שטילשווייגן, און היי־יאר האבן מיר געזען אן אנפלייץ פון פעלער פון עביוז, שווי
דער מוסטער פון מאנשאפטן פון מומחים אין פארשידענע געביטן האט   פינאנציעלע עקספלאטירונג.

באוויזן אז עס ווירקט און האט ערלויבט פאר קאמיוניטיס צו ארבעטן אינאיינעם צו באשיצן עלטערע ניו  
  עס קומט זיך פאר עלטערע לייט צו לעבן פריי פון עביוז און שלעכטע באהאנדלונג."  יארקער.

  
ניסטרירער פון דעם ניו יארק סיטי עלדער עביוז צענטער ביי ווייל קארנעל  דמיא ליסע ראכמוט,

ארבעט נאנט אינאיינעם מיט דעם ניו יארק סיטי דעפארטמענט   NYCEAC"  מעדיצין, האט געזאגט,
פאר פארעלטערטע, לייפספען אוו גרעיטער ראטשעסטער, דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר  

יטי מיטארבעטער צו מינימיזירן דער איינגעשטעלטקייט פון  פארעלטערטע, און אונזער קאמיונ
אומבאשיצטע עלטערע ניו יארקער דורך דאס אויסגעצייכנטע צוזאמענארבעטן פון די מאנשאפטן פון  

טיעם שטאלצירט זיך מיט דאס   NYCEACדער  מומחים אין פארשידענע געביטן איבער דעם סטעיט.
טרעפן המצאה׳דיגע אופנים צו רעדוצירן די ריזיקירונג שנעל פארעהרן פון עלטערע מענטשן דורך אויס

איך באדאנק זיך פאר ניו יארק סיטי דעפארטמענט פאר פארעלטערטע, לייפספען אוו   און עפעקטיוו. 
פאר׳ן טראכטן אויף פארגעשריטענע וועגן צו ברענגען אן   OVS, און NYSOFAגרעיטער ראטשעסטער, 

  ענדע צו עלדער עביוז." 
  

יארק סטעיט אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערוויסעס קאמישענער שילע דזשעי. פול האט  ניו
"דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערוויסעס שטאלצירט זיך צו ארבעטן   געזאגט,

אגענטורן צו העלפן אומבאשיצטע עלטערע מענטשן זיך קענען  -צוזאמען מיט אונזערע שוועסטער
דער איניציאטיוו איז אין צוגאב צו די   טן זיך אומצוגיין זעלבסטשטענדיג און בדרך כבוד.אנהאל

׳עדולט פראטעקטיוו סערוויסעס׳ און שטעלט צו נאך א מיטל צו דערגרייכן   OCFSבאמיאונגען פון דעם 
וז,  אומבאשיצטע עלטערע מענטשן אין דעם באפעלקערונג וועלכע זענען בא׳עוול׳ט געווארן דורך עבי 

  " .פארנאכלעסיגונג, און עקספלאטירונג
  

קלעימס פאר   5,673יאר און העכער האבן איינגעגעבן א סך הכל פון   60געליטענע פון פארברעכנס פון  
במשך  OVSזענען באוויליגט געווארן דורך  3,789, און  2020און דעצעמבער   2018הילף צווישן יאנואר 

  די צייט.
  

ווערן באטראפן דורך עפעס א פארם פון עלדער   65מענטשן העכער   10סטאטיסטיקס ווייזן אז איינס פון 
דער ניו יארק סטעיט ׳קאמיטע אויף קאארדינירן פאליציי סערוויסעס פאר עלטערע  עביוז יעדעס יאר.

קרימינאלע יוסטיץ   מענטשן׳, וועלכע ווערט אונטערגעהאלפן דורך דער שטאב פון דעם סטעיט דיוויזיע פון 
סערוויסעס, העלפט געזעץ אינפארסירער אגענטורן און פראגראמען דורך צושטעלן טרענירונג און מיטלען  

  אויף בעסער צו סערווירן ניו יארק׳ס עלטערע פון צווישן דער באפעלקערונג.
  

לף פאר מענטשן מיט  טרענירונג דעקט אזעלכע ענינים ווי סטראטעגיעס צו ניצן בשעת זיך אפרופן פאר הי
אלצהיימערס און דעמענציע, און אופנים פאר שתדלנים, סערוויס צושטעלער, און ׳עדולט פראטעקטיוו  
סערוויסעס׳ פראפעסיאנעלן קענען צוזאמענארבעטן מיט געזעץ אינפארסירער אין פעלער פון עלדער  

עלכע רעכנט אויס פארשידענע דער קאמיטע האט אויך אנטוויקלט אן עלדער עביוז ׳טולקיט׳ וו עביוז.



 

 

סארטן עלדער עביוז; אויספארשונג טשעקליסטס; טרענירונג דאקומענטן, ווידעאוס, און אנליין קורסן;  
ספעציפישע ניו יארק סטעיט שטאטוטן בנוגע עלדער עביוז; און אינפארמאציע בראשורן פאר סעניארן  

  מיט עצות אויף וויאזוי זיך האלטן מער אפגעהיטן.
  

DCJS ,עלדער עביוז איז א טראגישע   עקזעקיוטיוו דעפיוטי קאמישענער מייקל ק. גרין האט געזאגט"
דער קאמיטע פאר קאארדינירן   ווירקליכקייט, און מען מעגן עס נישט לאזן אנגיין אן דאס צו אדרעסירן.

י מאנשאפטן  שטאב שטאלצירן זיך צו שטיצן ד DCJSפאליציי סערוויסעס פאר עלטערע מענטשן און דער 
און אז די  --אומבאשיצטע בירגער ווערן נישט נאכגעלאקערט -העלפן פארזיכערן אז אונזער מערסט און

מיר באדאנקען זיך   וועלכע פרובירן זיי צו עקספלאטירן ווערן געהאלטן געווארן אויף אפצוגעבן דין וחשבון.
ארויס אויף אנגייענדע צוזאמענארבעט  פאר גאווערנער קאומאו פאר פינאנסירן די טיעמס און מיר קוקן

צווישן סערוויס פראוויידערס און געזעץ אינפארסירער כדי מיר זאלן קענען געווינען דעם קאמף צו  
  פארמיידן און זיך אפרופן צו עלדער עביוז." 

  
OVS   שטעלט צו א סעיפטי נעץ פאר געליטענע פון פארברעכנס און זייערע פאמיליע מיטגלידער, און

אלט צוריק פאר בארעכטיגטע מענטשן פאר מעדיצינישע אדער קאונסלינג הוצאות, לוויות און באערדיגן,  צ
פאר מער אינפארמאציע,   פארלוירענע וועידזשעס אדער שטיצע, אין צוגאב צו אנדערע סארטן הילף.

עלט געלטער לויט  בארעכטיגונג אנווייזונגען, און פראגראמען פון הילף פאר געליטענע וואס ווערן צוגעשט
  . 8035-247-800-1אדער רופט  www.ovs.ny.gov די קאונטי, באזוכט

  
NYSOFA   היים און קאמיוניטי באזירטע פראגראמען שטעלן צו צוטריט פאר עלטערע מענטשן צו אן

היים און אנדערע אונטערהאלטן סערוויסעס  -ןאויספלאנירטע און קאארדינירטע פעקעדזש פון אי
צילט צו מאכן מער   אגענטור דער  אויסגעשטעלט אויף צו שטיצן און צוגעבן אינפארמאלע קעיר.

מעדיצינישע אונטערהאלט  -שפארעוודיגע נישט-צוטריטלעך און מער צוגעשטעלטע פאסיגע און קאסט
סערוויסעס פאר עלטערע מענטשן זיך צו קענען עלטערן אויף דאס מערסטע וואס איז מעגליך 

 נאנסירטע קעיר.אינערהאלב זייערע קאמיוניטיס און פארמיידן העכערע שטאפלען קעיר און פובליק פי
NYSOFA  לאקאלע אפיסעס פאר די פארעלטערטע. 59טוט דאס אויף דורך אונזער נעץ פון  

  
העלפט עלטערע מענטשן און זייערע באהעלפער אנצונעמען די שוועריגקייטן און געלעגנהייטן   לייפספען

די ארגאניזאציע איז א פארטרויליכער מקור פאר אינפארמאציע אן קיין   פאר א לענגערער לעבן.
סערוויסעס און שתדלנות פאר עלטערע מענטשן און זייערע   30אגענדעס, אנווייזונגען, און מער ווי  

באהעלפער און שטעלט אויך צו טרענירונג און עדיוקעישען פאר אליאירטע פראפעסיאנעלן און דער  
   קאמיוניטי.

  
רבעסערן  צו פא 2009איז אוועקגעשטעלט געווארן אין  עלדער עביוז צענטער NYC ווייל קארנעל מעדיצין

דעם אופן וויאזוי פראפעסיאנעלן, ארגאניזאציעס, און סיסטעמען רופן זיך אפ צו עלדער עביוז,  
  פארנאכלעסיגונג, און פינאנציעלע עקספלאטירונג.
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 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאמער | 
 

 סובסקרייבן -ויסא

 

http://www.ovs.ny.gov/
http://www.aging.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b14208cb-eed931f9-b140f1fe-000babd905ee-8fc5dafb042577c6&q=1&e=6d9ed6d3-1697-4059-8be5-92b4ba13d453&u=http%3A%2F%2Fwww.lifespan-roch.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6fc275b0-30594c82-6fc08c85-000babd905ee-ede31a5c2ff81481&q=1&e=6d9ed6d3-1697-4059-8be5-92b4ba13d453&u=https%3A%2F%2Fnyceac.org%2F
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fbb70c23-a42c34fe-fbb5f516-0cc47aa8c6e0-2f034fc683cf4b1b&q=1&e=1aafee47-1730-4557-b855-4596817c3404&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES8AB60B0459ECCB33852586F80052469700000000000000000000000000000000

