
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/26/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן צו אונטערצוהייבן וואקסינאציע אין   $15גאווערנער קאומאו אנאנסירט אלאקירונג פון 
 פאנדעמיע   19-קאמיוניטיס אומפראפארציענעל אפעקטירט דורך דער קאוויד

    
מיליאן גאשאנקען צו פעדערעישען פון   $5.5מיליאן געשאנקען צו היספעניק פעדערעישען,  $5.5

מיליאן געשאנקען צו ניו יארק אימיגראציע קאאליציע,   $1ג אגענטורן, פראטעסטאנטישע פארזאר
מיליאן געשאנקען צו טשארלס ב.   $1מיליאן געשאנקען צו אזיאנער אמעריקאנער פעדערעישען,  $1

 קאמיוניטי העלט צענטער   APICHAמיליאן געשאנקען צו  $1ווענג קאמיוניטי צענטער, 
    

געלטער צו פארשטערקערן קאמוניקאציע, פארברייטערן פובליק עדיוקעשען און פארבעסערן  
 אנגייענדע אוטריטש באמיאונגען   

  
 נייע עד בעט שטארק פון ניו יארקער איבער דעם גאנצן סטעיט צו גיין זיך וואקסינירן  

    
מיליאן פון דער ניו יארק   $15גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דאס אלאקירן פון 

סטעיט בודזשעט אונטערצוהייבן וואקסינאציע אין קאמיוניטיס איבער דעם סטעיט וואס זענען די  
פאנדעמיע. די געלטער וועלן געניצט  ( COVID-19) 19-מערסטע געטראפן געווארן דורך דער קאוויד

ווערן אויף צו פארשטערקערן קאמוניקאציע, פארברייטערן פובליק עדיוקעשען, און פארבעסערן  
 אנגייענדע אוטריטש באמיאונגען איבער פארשידנארטיגע קאמיוניטיס. 

  

 בעטנדיג ניו יארקער איבער דעם סטעיט זיך גיין וואקסינירן.   נייע עד דער גאווערנער האט אויך אנאנסירט א 

    
האט אנטדעקט לאנגיעריגע אומגלייכקייטן אין אונזער געזעלשאפט, און מיר האבן געזען די   19-״קאוויד

באווייזן דערפון סיי אין דער ראטע פון פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן און סיי אין דער וואקסינאציע ראטע  
האט גאווערנער קאומאו  ,״ אין קאמיוניטיס וועלכע זענען די מערסטע געטראפן געווארן דורך דעם ווירוס

״ניו ציעט ארויס יעדעס אפהאלט עס זאלן אנקומען די איינשפריצן אין ארעמעס, און די דאזיגע   געזאגט.
בודזשעט געלטער וועלן אונז העלפן צילן אוטריטש באמיאונגען אין דעם סטעיט׳ס מערסט אומבאשיצטע  

יט זיך צו וואקסינירן. מיר האבן געמאכט  קאמיוניטיס זיכער צו מאכן אז יעדער האט דער מעגליכקי 
, אבער מיר האבן נאך אסאך ארבעט צו טון,  19-אומגלויבליכע פארשריטן אין דעם קאמף קעגן קאוויד

 און דאס וועט אונז העלפן באשיצן קאמיוניטיס איבער דעם גאנצן סטעיט.״  
    

יסע גרופעס וועלן ניצן די געלטער  געלטער וועלן אלאקירט ווערן צו די פאלגענדע ארגאניזאציעס. געוו
    אויף אויסצוטיילן פאר ארגאניזאציעס וועלכע סערווירן געצילטע קאמיוניטיס.

    

וואקסין עדיוקעשען און אינפארמירן, קעיס   19-מיליאן פאר קאוויד $5.5 היספעניק פעדערעישען:  •
עשען ערטער. דאס וועט  מענעדזשמענט, און דאס אוועקשטעלן קאמיוניטי וואקסינאציע און עדיוק 

אריינרעכענען ברייטע מארקעטינג באמיאונגען, אנקלאפן אויף טירן אין געביידעס מיט הויכע  
באפעלקערונגען פון עלטערע איינוואוינער, איבערזעצערס פאר אוטריטש מאטעריאל און  

פון קאלירטע   אידענטיפיצירן מניעות וועלכע באגרעניצן צוגענגליכקייט צו דעם וואקסין צו מענטשן

https://www.youtube.com/watch?v=5AVSZUtllXk&feature=youtu.be


פארטרויליכע לאטינא   65אפשטאם, סאושעל מעדיע, און דאס אויסניצן א נעטווארק פון מער ווי 
באזירטע ארגאניזאציעס איבער דעם סטעיט. דער פעדערעישען וועט אויסניצן איר  -קאמיוניטי

-וייבאזירטע וואוילטעטיגע ארגאניזאציעס ארויסצושטעלן א נעץ פון צו-שטאב און קאמיוניטי
סקרינינג  -קולטורעלע קעיס מענעדזשערס און סאושעל וואורקערס צוצושטעלן ּפרי-שפראכיגע / ביי

און ענטפערן פראגעס, צווישן אנדערע באמיאונגען. עס וועט אויך טרענירן, ארויסשטעלן, און  
-אייןבאזירטע ארגאניזאציעס צו סערווירן אלס -באקרעפטיגן איר עקזיסטירנדע נעץ פון קאמיוניטי

קאמיוניטי עדיוקעשען, און וואו מעגליך, צו סערווירן אלס   19-סטאּפ צענטערס ארום קאוויד
 וואקסינירונג פלעצער אין צוזאמענארבעט מיט סטעיט און געזונטהייט אויטאריטעטן.  

-מיליאן פאר דירעקט גרעס $5.5: פעדערעישען פון פראטעסטאנטישע פארזארג אגענטורן •
 19-טריטש איבער דעם גאנצן סטעיט און פאר פובליק עדיוקעשען אויף קָאווידוטס קאמיוניטי אור

האלס איבער׳ן סטעיט און מאכן  -טרענירער טאון-דעם-וועט אנפירן טרעניר FPWA  וואקסינאציע.
באזירטע ארגאניזאציעס, געבעט  -באזירטע קאמיוניטי-ניו יארק סיטי 60ביז  40גרענטס פאר 

הייזער, סאציעלע ארגאניזאציעס, און מענטשן סערוויס אגענטורן אין ערטער מיט די גרעסטע נויט  
וואקסין אוטריטש, עדיוקעשען, און צוגענגליכקייט הילף. דער   19-פאר שטיצע פאר קאוויד

ארגאניזאציע וועט אויך אויספירן דירעקט אוטריטש צו שווארצע קאמיוניטיס, אריינגערעכנט  
לעבעדיגע טעלעפאן קאללס און טעקסט מעסעדזשינג. צום לעצט, וועט עס גרונדן א באצאלטע  

 נליין עדס און ארגאניזיר באמיאונגען.  געצילט מעדיע קאמפיין, אריינגערעכנט א

מיליאן צוצושטעלן אקוראטע, טעכנישע, ספעציעל   $1: ניו יארק אימיגראציע קאאליציע •
און וואקסין אינפארמאציע דירעקט צו קאמיוניטיס און דורך מיטגליד   19-צוגעפאסטע קאוויד

וועט אנטוויקלען רעסורסן דירעקט צו די קאמיוניטיס, וועלכע וועלן   NYICארגאניזאציעס. 
בליק געזונטהייט אינפארמאציע, און  אדרעסירן די לעצטערע קוואליפיציר סטאנדארטן, פו

צוגענגליכקייט פונקטן פאר דעם וואקסין. דער ארגאניזאציע וועט אויך קאארדינירן לאקאלע  
און פלו וואקסין באזארגער אדער פארמאסיס, עסנווארג   19-רעסורסן ווי צ.ב.ש. קאוויד

פארטרויליכע רעפערעל  ּפענטריס, און געזונטהייט קעיר סערוויסעס צו שאפן צוגענגליכע און 
פראגראמען מיטצוטיילן מיט קאמיוניטי מיטגלידער לענגאויס דעם סטעיט. עס וועט אויך  

אויספירן ראיאנישע קאמיוניטי עדיוקעשען פארקומענישן לענגאויס דעם סטעיט און וועבינארס  
 ספעציפישע תוכן.  -19-אויף קאוויד

  APICHAענג קאמיוניטי צענטער, אזיאנער אמעריקאנער פעדערעישען, טשארלס ב. וו •
סערווירנדע  -מיליאן פאר יעדע זיך אנצושליסן מיט אזיאנע $1: קאמיוניטי העלט צענטער

באזירטע און געזעלשאפטליכע ארגאניזאציעס אין ניו יארק סטעיט מיט אוטריטש צו די  -קאמיוניטי
היים איינגעשפארטע   דערגרייכן מיטגלידער פון דער קאמיוניטי, אריינגערעכנט-צו-שווערסטע

-עלטערע מענטשן, אומדאקומענטירטע אימיגראנטן, און פאמיליעס מיט באגרעניצטע ענגליש
רעדנדיגקייט. די ארגאניזאציעס וועלן קאארדינירן טרענירונג און אוטריטש מאטעריאלן,  

ר  איבערהויפט דאס איבערטייטשן פון מאטעריאלן; קאארדינירן מיט דעם סטעיט און מיטארבעטע
 וועגן וואקסין סקעדזיולס; און העלפן ארגאניזאציעס מיט זייערע אוטריטש סטראטעגיעס.  

    
 19-״דער קאוויד או פרענקי מיראנדא האט געזאגט, -אי-היספעניק פעדערעישען פרעזידענט און סי

איבערהויפט אינערהאלב   -פאנדעמיע האט פארערגערט אלטע אומגלייכקייטן אין אונזער געזעלשאפט 
קאמיוניטיס אוו קאלאר לענגאויס ניו יארק סטעיט. היספעניק פעדערעישען איז געווען אויף די פראנט  

ליניעס זינט דעם ערשטן טאג פון דעם געזונטהייט קריזיס צו סערווירן אונזער קאמיוניטי און פארזיכערן  
יר זעען ווייטער מענטשן פון  וויכטיגע סערוויסעס און אינפארמאציע. אזוי ווי מ-צוגענגליכקייט צו קריטיש

קאלירטע אפשטאם שלעפן זיך נאך בנוגע וואקסינאציע ראטעס, נעמען מיט באלדיגע שריטן צו  
איך דאנק     פארזיכערן גלייכבארעכטיגטע צוגענגליכקייט צו וואקסינען פאר אלע קאמיוניטיס אין ניו יארק.

זענען   $15די  -נייטיגן איניציאטיוו -סטגאווערנער קאומאו פאר זיין פירערשאפט אין שאפן דעם העכ
אויסערגעווענליך נייטיג אויף אפצורוימען די שטרויכלונגען וואס שטייען פאר ניו יארקער איינוואוינער  

 דורך וואקסין עדיוקעשען און אוטריטש און סערווירן געגנטער מיט די העכטע נויט.״  



או און עקזעקיוטיוו דירעקטאר  -אי-אגענטורן סיפעדערעישען פון פראטעסטאנטישע פארזארג 
באזירטע ארגאניזאציעס לענגאויס  -״די דאזיגע געלטער פאר קאמיוניטי דזשעניפער דזשאונס אוסטין,

ניו יארק, שטארק געשטיצט דורך גאווערנער קאומאו, איז פאקוסירט אויף צו פארברייטערן אונזערע  
אינפארמירט וועגן דעם וואקסין און האט גרינגע צוגענגליכקייט   באמיאונגען זיכער צו מאכן אז יעדער איז

זענען   19-דערצו, ווייל שטודיעס ווייזן אז דער מערהייט פון די וועלכע שטארבן פון קאוויד
אומוואקסינירטע. לאקאלע ארגאניזאציעס מיט טיפע פארבינדונגען אין די קאמיוניטיס די שווערסטע  

, נעמליך, קאמיוניטיס אוו קאלאר און די מיט ווייניגע פארדינסטן, וועלן  באטראפן דורך דער פאנדעמיע 
האבן די פינאנציעלע שטיצע וואס זיי דארפן אויף צוצושטעלן אקוראטע אינפארמאציע וועגן דעם וואקסין 

כדי אז מענטשן זאלן קענען מאכן גוטע באשלוסן פון זיך וועגן זייער געזונט. נישט נאר וועלן די  
וויכטיג צו  -נגען צוריקשטעלן געזונט און זיכערהייט צו ניו יארקער, נאר עס איז אויך קריטישבאמיאו

 פארזיכערן א שטארקע און אינקלוסיווער ערהוילונג פאר אונזער סטעיט.״  
  

  ניו יארק אימיגראציע קאאליציע עקזעקיוטיוו דירעקטאר מוראד אוואוודע האט געזאגט,
וויכטיגער באמיאונג אין וואס מיר נייטיגן זיך אויף צו  -ילטיגער און קריטיש״וואקסינאציע איז דער ענדג

איינמאל פאר אלעמאל, אבער נישט אלע קאמיוניטיס נעמען דעם איינשפריץ אויף די   19-באזיגן קאוויד
מיליאן צו פארבעסערן עדיוקעשען און   $15זעלבע ראטעס. גאווערנער קאומאו׳ס אנאנסמענט פון 

יגקייט וועגן די בענעפיטן פון וואקסינאציע איז א נייטיגער באמיאונג אויף ארומצושפרייטן  באוואוסטזינ
באזירטע ארגאניזאציעס מיט לאקאלע  -דעם ווארט. די דאזיגע געלטער וועלן אויך העלפן קאמיוניטי

רענגען  נעטווארקס צו גרייכן ניו יארקער וואס האבן נאכנישט אפגענומען דעם וואקסין און זיי אריינב
צווישן די וואס האבן עס שוין גענומען. איך דאנק דעם גאווערנער פאר זיינע באמיאונגען לטובת די  

אונטערסערווירטע קאמיוניטיס און איך קוק ארויס אויף צו זען א געזונטערע און זיכערערע ניו יארק אלס  
 רעזולטאט פון די נייע באמיאונגען.״  

  

״די נייע   ענ יּו האט געזאגט, -אמעריקאנער פעדערעישען עקזעקיוטיוו דירעקטאר דזשאואזיאנער 
באזירטע ארגאניזאציעס אין ניו יארק, געשטיצט דורך גאווערנער קאומאו, וועט  -געלטער פאר קאמיוניטי

יסע פון דער  פארבעסערן אונזער פעאיגקייט צו שפרייטן דעם ווארט וועגן די מעלות פון וואקסינאציע אין געוו
אומבאשיצטע קאמיוניטיס. מיר האבן געמאכט ריזיגע פארשריטן אין וואקסינירן ניו  -סטעיט׳ס מערסט

, אבער פילע פון די דרויסענדע גרופעס זענען גענוי די וועלכע זענען די מערסטע  19-יארקער קעגן קאוויד
יט מיר צו זען די געלטער ווערן  באטראפן געווארן דורך דעם ווירוס שוין פון אנפאנג אן. עס דערפרי

אויסגעטיילט צו וויכטיגע ארגאניזאציעס און איך קוק ארויס אויף צו זען ווי זיי וועלן ארויפטרייבן וואקסינאציע  
 ראטעס דורך קאארדינירן געגנט רעסורסן צו דערגרייכן און אינפארמירן ניו יארקער אין אונזער סטעיט.״  

    

APICHA ענטער טשיעף עקזעקיוטיוו אפיציר טערעסע ר. ראדריגעז האט  קאמיוניטי העלט צ
״יעדע פון די ארגאניזאציעס איז אייגנארטיג צוגעפאסט צו גרייכן קאמיוניטיס וואס זענען די   געזאגט,

מיליאן וועלן צושטעלן   $15פאנדעמיע. די דאזיגע  19-שווערסטע באטראפן געווארן דורך דער קאוויד
ן צו רעדוצירן געזונטהייט אומגלייכקייטן לענגאויס דעם סטעיט. גאווערנער  נייטיגע רעסורס-העכסט

קאומאו האט געזען פון דעם ערשטן טאג אז עס וועלן זיין אומגלייכקייטן אין די וואקסינאציע ראטעס פון  
פארשידענע ניו יארקער קאמיוניטיס. יענע פאראויסזען האט אונז ערמעגליכט דירעקט צו אדרעסירן די  

ינים. עס איז מיר א כבוד זיך אנצושליסן מיט ניו יארק סטעיט צו אויסשולן אלע ניו יארקער וועגן די  ענ
מעלות פון וואקסינאציע. מיר לויבן אויס דעם גאווערנער׳ס בליק אנערקענונג פון ווי ווייט עס גרייכט די  

טערס. צוצושטעלן  באזירטע ארגאניזאציעס און קאמיוניטי העלט צענ -איינפלוס פון קאמיוניטי
-אנהאלטענדיגע רעסורסן צו ארגאניזאציעס וועלכע האבן היסטאריש געליפערט סערוויסעס צו פארשידן

    גרייכבארע קאמיוניטיס פארשטערקערט ניו יארק סטעיט׳ס וואקסינאציע קאמפיין.״-קולטוריגע און שווער

    
 



  עקזעקיוטיוו אפיציר קאושאל טשאלא האט געזאגט, טשארלס ב. ווענג קאמיוניטי צענטער טשיעף 
ווערט קלארער און קלארער אז   19-״אזוי ווי מער און מער ניו יארקער ווערן וואקסינירט פאר קאוויד

געוויסע קאמיוניטיס וואס זענען די שווערסטע באטראפן געווארן דורך דעם ווירוס ווערן אויך וואקסינירט  
נייטיגע  -מיליאן אין דער אנאנסמענט וועט העלפן העכסט $15ר אויף נידעריגערע ראטעס. דע

ארגאניזאציעס מיט טיפע ווארצלען אין דער קאמיוניטי גרייכן ניו יארקער וואס האבן נאכנישט באקומען  
זייער איינשפריץ און זיי ברענגען צו סעיפטי. גאווערנער קאומאו האט געפירט דעם וועג אין פארזיכערן  

ָאּפ  -וירטע קאמיוניטיס האבן די צוגענגליכקייט צו דעם וואקסין דורך אוועקשטעלן ּפַאּפאז אונטערסערו
פלעצער לענגאויס דעם סטעיט, און דאס אלאקירן די געלטער איז א לאגישער נעקסטער טריט פאראויס 

    אין דער אנגייענדער באמיאונג.״ 
     

נגייענדע באמיאונגען אונטערצוהייבן דעם  די געלטער זענען א שטאנדטייל פון ניו יארק סטעיט׳ס א
וואקסין, מיט א ספעציעלע קאנצענטרירונג  אויף קאמיוניטיס וואס מיט נידעריגע וואקסינאציע   19-קאוויד

יוני האט דער   18ראטעס און קאמיוניטיס די שווערסטע באטראפן געווארן דורך דעם ווירוס. אום 
האבן זיך געעפנט ביי אדער נעבן אירלי   ָאּפ וואקסינאציע פלעצער -ניין נייע ּפַאּפגאווערנער אנאנסירט אז 

ר וואו זיפ קאוד דאטע ווייזט אז דער וואקסינאציע ראטע  וואטינג לאקאציעס, קאנצענטרירט אויף געגנטע 
די פלעצער זענען ערמעגליכט געווארן דורך דאס   איז נידעריגער ווי דער דורכשניט איבער׳ן סטעיט.

צוזאמענארבעטן מיט לאקאלע רעגירונגען און מעדיצינישע מיטארבעטער און געצילט אויף צו מאכן דאס  
ער און צוגענגליכער אין די ערטער וואס נייטיגן זיך דערין דאס  באקומען דעם וואקסין גרינג

האבן   ָאּפ וואקסינאציע פלעצער -נייע ּפַאּפ 12יוני האט דער גאווערנער אנאנסירט אז  17אום  מערסטע. 
זיך געעפנט וואו זיפ קאוד דאטע ווייזט אז דער וואקסינאציע ראטע איז באדייטנד נידעריגער ווי דער  

    דורכשניט איבער׳ן סטעיט.
  

די געלטער און ארבעט מיט קאמיוניטי גרופעס איז אויפגעקומען פון רעקאמענדאציעס געמאכט דורך  
עם ניו יארק וואקסין גלייכקייט טעסק פארס. גאווערנער קאומאו האט געמאכט דער יושר׳דיגער און  ד

וואקסין א הויפט פריאריטעט פון אנהייב אן אין דעם   19-גלייכבארעכטיגטער אויסטייל פון דעם קאוויד
ס,  האט דער גאווערנער אנאנסירט דאס גרונדן פון דעם טעסק פאר 2020פראצעס. שפעט אין 

אנגעפירט דורך סעקרעטערי אוו סטעיט ראזעננע ראסאדא, נאציאנעלע אורבען ליעגע פרעזידענט און  
CEO  מארק מאריעל, און העלטפירסט פרעזידענט אוןCEO   פעט ווענג. זינט עס איז ערפונדן האט

דער טעסק פארס אנגעהאלטן די ארבעט צו פארזיכערן אז אומבאשיצטע און אונטערסערווירטע  
מיוניטיס ווערן נישט איבערגעלאזט דורך אראפברעכן די שטרויכלונגען קעגן וואקסינאציע און  קא

 פארזיכערן אז עס איז דאר א גלייכע אויסטיילונג פון דעם וואקסין איבער דעם גאנצן סטעיט.  
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