
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/10/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט דיגיטאלע קאמפיין צו העכערן באוואוסטזיניגקייט אין לויף פון  
   "סּואיסייד ּפרעווענשען מָאנטה"

  
PSA  ׳ס און אנדערע איניציאטיוון פארשטערקערן ניו יארק׳ס סּואיסייד אפהאלט באמיאונגען 

  
מארד אפהאלט טאג אין ניו  -זעלבסט 10גאווערנער׳ס פראקלאמאציע דערקלערט סעפטעמבער 
 יארק סטעיט 

  
ון אנדערע  גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א נייע דיגיטאלע פובליק סערוויס אנאנסמענט א

מארד אפהאלט און ראט פאר ניו יארקערס וועגן  -איניציאטיוון צו העכערן באוואוסטזיניגקייט אויף זעלבסט
רעסורסן צו געפונען איבער׳ן סטעיט. דער גאווערנער האט אויך ארויסגעגעבן א פראקלאמאציע  

- אלס זעלבסט 10מארד אפהאלט מאנאט און סעפטעמבער -אנערקענענדיג סעפטעמבער אלס זעלבסט
   ארד אפהאלט טאג אין ניו יארק.מ
  
איבערהויפט צוליב דעם וואס סּואיסייד קען אפגעהאלטן ווערן. אזוי   -יעדעס סּואיסייד איז א טראגעדיע "

דערמוטיג איך אלע ניו יארקערס זיך צו באקאנט    "סּואיסייד ּפרעווענשען מָאנטה,"ווי מיר אנערקענען 
ע הילף, פאר זיך אדער פאר  מאכן מיט די ווארענונג צייכנס און וויאזוי זיי קענען ארויסזוכן באלדיג

אונזערע איניציאטיוון האבן א ספעציפישע פאקוס אויף " גאווערנער האקול האט געזאגט. " אנדערע.
יונגע ניו יארקערס, אזוי ווי מיר ווייסן אז דער פארלאפענע יאר איז געווען ספעציעל שווער פאר קינדער  

. דאס איז די  19-אין אנליין לערנונג צוליב קאוויד און טינעידזשערס וועלכע האבן געמוזט זיך באטייליגן
סיבה פארוואס איך גלייב עס איז אזוי וויכטיג צו באטאנען אז מיר, אלס א קאמיוניטי און אלס א סטעיט,  

  " דארפן שטיצן אונזערע קינדער און פאמיליעס צו העלפן פארזיכערן צופרידנקייט און סוקסעס.
  

איינע פון די נידעריגסטע סּואיסייד ראטעס אין דעם לאנד, דאך פארלירן   טראצדעם וואס ניו יארק האט
(  OMHהעלט׳ס ) -דער אפיס פון מענטאל  ניו יארקערס צו סּואיסייד יעדעס יאר. 1,700מיר ליידער 

( באוואכט מיט פארזיכטיגקייט פאר נטיות אין  SPCNY) סּואיסייד אפהאלט צענטער פון ניו יארק 
קירטע מענטשן פון זיך זעלבסט  אונזערע קאמיוניטיס כדי צו העלפן אידענטיפיצירן און אויסזוכן ריזי 

 שעדיגן.  
  

דער דיגיטאלע קאמפיין וועט לויפן פאר׳ן גאנצן מאנאט פון סעפטעמבער און באטאנען די וויכטיגקייט פון  
שאפן פאזיטיווע סאציעלע באציאונגען דורך איינציגווייזע, פאמיליע, און קאמיוניטי באהעפטונגען צו  

 מארד אפהאלט.  -העלפן זעלבסט
  

- נאך א טייל פון דער דיגיטאלע קאמפיין וועט פאקוסירן אויף עידזשיזם און איר איינפלוס אויף מענטאל 
וועבזייטלעך פאר מער   SPCNYהעלט. די רעקלאמעס זענען פלאנירט אויף צו טרייבן קוקער צו 

   אינפארמאציע און רעסורסן אויף די באזונדערע טעמעס.
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דורכאויס דעם מאנאט אויף    OMH( ווערט אויך באקאנט געמאכט דורך CTLדער קריזיס טעקסט ליין ) 
באזירטע שטיצע  -איז א בחינם׳דיגע, אנאנים, טעקסט  CTLטּוּב, פעיסבוק, און אינסטעגרעם. -יּו

האבן זיך אנגעשלאסן אינאיינעם אויף עטליכע   CTLאון  OMH.  24/7נעטווארק וואס שטייט גרייט 
אלט רעסורסן וואס זענען פארהאן פאר׳ן  איניציאטיוון צו העכערן באוואוסטזיניגקייט וועגן סּואיסייד אפה

  פובליק.
  

OMH  ארבעט אויך צו העכערן באוואוסטזיניגקייט פון דעם קריזיס טעקסט ליין דורך דער"Got5 
סקול דיסטריקטן וועלכע שליסן זיך אן אין דעם   פאר ניו יארק סטעיט סקול דיסטריקטן.  "טשעלענדזש

פארמעסט וועלן זיי באאויפטראגט מיט באקאנטמאכן דים קריזיס טעקסט ליין ניצנדיג סאושעל מעדיע,  
וועלכס  SPCNYא ווידעאו פראדוצירט דורך אימעיל, פלאקאטן, און שילדן. די מודעות וועלן ארייננעמען 

 ארבעט.   CTLגיבט צו פארשטיין וויאזוי  
  

וועלן באקומען אלס געשאנקען   "טשעלענדזש Got5"סקולס זיך צו באטייליגן אין דעם  200די ערשטע 
   אויף אויסצוטיילן אין סקול. פארשפרייטונגס מאטעריאלן פון קריזיס טעקסט ליין  

  
יעדעס יאר, לענגאויס די  "העלט קאמישענער דר. ען סוליווען האט געזאגט, -אפיס פון מענטאל

מענטשן זייערע לעבנס דורך סּואיסייד. טראגיש איז  50,000פאראייניגטע שטאטן, פארלירן באלד 
עס, און דער  -דערוואקסענע אין די יו׳ט העכסטער גורם פון טויטפעלער צווישן 10מארד דער -זעלבסט

. יעדעס לעבן וואס  24ביז  10צוויט העכסטער גורם פון טויטפעלער צווישן יונגע מענטשן אין די יארן פון 
ווערט פארלוירן צו סּואיסייד לאזט נאך זיך פארטרויערטע פריינט, פאמיליע מיטגלידער, און 

ו העלפן מענטשן פארשטיין און אנערקענען די  ארבעט מיט אונזערע קאמיוניטיס צ OMH קאלעגן. 
באווארענונג צייכנס פון סּואיסייד, און צי גיבן האפענונג און שטיצע פאר ריזיקירטע מענטשן. ביטע 

  "פארבינדט אייך אויב איר אדער א באקאנטע נויטיגט זיך אין הילף.
  

 נעמען אריין:   OMHמארד אפהאלט איניציאטיוון אנאנסירט דורך גאווערנער האקול און  -אנדערע זעלבסט
  

 סּואיסייד אפהאלט סימפאזיום   2021
OMHמארד אפהאלט סימפאזיום -׳ס סּואיסייד אפהאלט צענטער פון ניו יארק וועט אויפנעמען א זעלבסט

. דער ווירטועלער סימפאזיום, וועלכס  30סעפטעמבער  ביז דאנערשטאג,  28פון דינסטאג, סעפטעמבער 
וועט צוזאמברענגען די פירנדע סּואיסייד   "עים פָאר זערָא: סּואיסייד קעיר איז העלטקעיר"ווערט גערופן 

גקייט פון דער זערָא סּואיסייד צוגאנג אין העלטקעיר  אפהאלט מבינים דורכצורעדן: די עפעקטן אןו וויכטי
איינפלוס העלטקעיר  -סיסטעמען, די וויכטיגקייט פון גלייכקייט און ארייננעמונג, סטראטעגיעס פאר הויכע

 פארגעשריטענע מיטלען פאר איינפירונג.  -תוצאות, ווי אויך ארויסהייבן טעכנאלאגיש
  

 ט פראגראם איינגעפירט צו ווערן אין סירעקיוס  נייע אינאווירנדע סּואיסייד אפהאל
האבן אויך אנאנסירט א נייע סּואיסייד אפהאלט פילאט פראגראם וועט ווערן  OMHגאווערנער האקול און  

  "יּוטה נאמינעיטעד סוּפָארט טיעם"איינגעפירט אין סירעקיוס דעם הערבסט, וואס ווערט אנגערופן 
(YST .(YST ארשונג וועלכע צייגן אז בויען א פארטרויליכע קרייז דערוואקסענע  ניצט אויס ניי אויספ

מענטעשן ארום א טינעידזשער מיט סּואיסייד נויטונגען העלפט זיי צו שטיצן אין צייטן פון ריזיקע. דאס  
טערמיניגע איינפלוסן וועלכע רעדוצירן זייער איינגעשטעלטקייט פון שטארבן דורך  -קען האבן לאנג

   מארד.-זעלבסט
  

׳ס OMHאנגעהויבן דעם הערבסט וועלן אינפעישענט טיעמס פון צוויי שפיטעלער אין סירעקיוס, 
האטשינגס פסיכיאטאר צענטער און דער אפסטעיט מעדיקעל אוניווערסיטעט, וועלכע גיבן זיך אפ מיט  

אן ערשטע  .  YSTטינעידזשערס אין קריזיס, קענען רעפערירן טינעידזשערס מיט סּואיסייד נטיות פאר 
דערוואקסענע נאמינירן צו זיין אויף יעדע טינעידזשער׳ס שטיצע טיעם   3-4אריענטאציע סעסיע פאר די 
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טרענירטע סאציעלע ארבעטער וועט דאן גיבן -YSTווערט דורכגעפירט איידער דאס צוריק ארויסלאזן. א  
חדשים. א שטארקע שטודיע   3ר וועכנטליכע קָאוטשינג קָאלס אויף וויאזוי צו שטיצן דעם טינעידזשער פא

האט געוויזן אז ווייניגער טינעידזשערס וואס באקומען   YSTוועלכס האט איבערגעקוקט די איינפלוס פון 
  12מארד, נאכ׳ן נאכגיין שטודיע באטייליגטע אויף - די אינטערווענץ שטארבן פון ָאווערדָאוס און זעלבסט

 יאר דורכשניטליך.  
  

דעוועלאפערס און א טעכנאלאגיע קאמפאני וועלכע   YSTשליסט זיך אן אינאיינעם מיט  SPCNYדער 
באזירטע אינטערווענץ אלס טייל פון דער פעדעראלער יוגנט סּואיסייד  -ספעציעליזט זיך אין ליפערן באווייז 

 אפהאלט גרענט.  
  

OMH   פינאנצירונג פאר קוועלער פון קראפטן העלפט ריזיקירטע יוגנטליכע 
OMH  דאלער אין פינאנצירונג איינצופירן  700,000האט אויך לעצטנס געמאלדן וועט גיבן איבער

שולעס און  -אנערקענטע סּואיסייד אפהאלט פראגראם, אין הויך-, א נאציאנאל "קוועלער פון קראפט"
- אלע סקולאיז אן אוניווערס  "קוועלער פון קראפט"ארגאניזאציעס פאר יוגנטליכע לענגאויס דעם סטעיט. 

מארד אפהאלט פראגראם וואס טרענירט א פארשידנארטיגע גרופע סטודענטן אלס  -באזירטע זעלבסט
פירער און פארבינדט זיי מיט פארטרויליכע ערוואקסענע ראטגעבער אין סקול און אין דער  -פריינט

יכע קאנטאקטן  מארד אפהאלט אקטיוויטעטן דורך פערזענל-פירער פירן אויס זעלבסט-קאמיוניטי. פריינט
דערוואקסענע פארבינדונגען אויף צו העלפן  -און פרעזענטאציעס וועלכע הייבן געזונטע מיטלען און יוגנט

 מארד זארגן.  -זיך דורכקומען, אריינגערעכנט די וואס זוכן הילף פאר צווייפל פון זעלבסט
  
׳ס ברייטערע באמיאונג צו שטיצן פעסטקייט OMHאיז א וויכטיגער שטאנדטייל אין  "קוועלער פון קראפט"

  "קוועלער פון קראפט" מארד צווישן יוגנט. פינאנצירונג וועט העלפן ליפערן דער -און אפטייל זעלבסט
 ער.  סערווירנדע ערט- אין סקולס אדער אנדערע יוגנט 9-12פראגראם צו יוגנט אין קלאס 

  
 א נאציאנאלע פירער אין נייע און אינאווירנדע פראגראמען  

מארד אפהאלט, אריינגערעכנט דאס גרונדן פון -ניו יארק האט א היסטאריע פון אינאוואציע אין זעלבסט
. דער טעסק פארס  2017( אין נאוועמבער SPTFדער ניו יארק סטעיט סּואיסייד אפהאלט טעסק פארס )

ריזיקירטע גרופעס, אריינגערעכנט שווארצע און  -יאזוי אמבעסטן צו סערווירן הויךפאקוסירט אויף וו
קאמיוניטי, ווי אויך וועטעראנען און איינוואוינער פון רורעל   LGBTQלאטינא יוגנט, מיטגלידער פון דער 

אטיוון צו האט געפירט צו דעם אנטוויקלונג פון נייע איניצי SPTFראיאנען פון דעם סטעיט. די ארבעט פון 
העלפן די גרופעס און זיך האלטן אין פארבינדונג מיט אלע יוגנט אין א קולטורעלע אויסגעהאלטענער  

 אופן. 
  

 אנדערע מערקווירדיגע פראגראמען רעכענען אריין:  

מארד פרואוו קורץ -זעלבסט", דער ASSIPלאנד פרואוו פראגראם וואס רופט זיך  -אין- אן ערשט •
. דער אינטערווענץ מיט שטארקע פאטענציעל ניצט דעם מענטש׳ס  " אינטערווענץ פראגראם

אייגענע געשיכטע צו אנטוויקלען א פלאן פאר זיכערהייט און צו העלפן איינגלידערן דורכקום  
רעדוצירט נייע  האט  ASSIPפעאיגקייטן פאר דער צוקונפט. איין שטודיע האט געוויזן אז 

. דער ערשטער  80%איבערלעבער מיט  -מארד פרואוון דורך פריערדיגע פרואוו-זעלבסט
אין די פאראייניגטע שטאטן האט זיך אנגעהויבן מיט פלעצער אין    ASSIPאונטערזוכונג פון 

  ראטשעסטער און סירעקיוס, ניו יארק.

יז ספאנסירט דורך דער ניו יארק  ( גרענט פראיעקט אSFR) "סּואיסייד פעטעליטי ריוויו"דער  •
, און געפונט זיך אין פיר קאונטיס )ערי, אנאנדאגא, סופאלק,  OMHגעזונטהייט פאנדעישען און 

וועסטשעסטער( און גייט אריין אין דער ענדגילטיגער פאזע. ביים ענדע יאר וועט דאטע  און 
מארדן אין די קאונטיס  -בסטזעל 400צוזאמגענומען פון גרונטליכע אונטערזוכונגען פון איבער 



ווערן אנאליזירט. דער זעלבער צוגאנג איז איינגעפירט געווארן אין אן אנדערן סטעיט, און עס 
חיים -האט געפירט צו רעקאמענדירן א צאל אינטערווענצן, ווי למשל טרענירן שטאב ביי בעלי

פט אויף זייערע שטוב־ערטער נאך פארשונגען האבן ארויסגעהויבן אז פילע מענטשן גיבן א-שיץ
   מארד.-בעלי־חיים ווען זיי פלאנירן דורכצוגיין מיט זעלבסט

- א צוגאנג פאר איינגלידערן זעלבסט זערָא סּואיסייד מאדעל ניו יארק אין א פירער אין הייבן דער  •
העלט העלטקעיר סיסטעמען. אנגעהויבן מיט -ארד אפהאלט אין געזונטהייט און מענטאל מ

העלט פלעצער, פסיכיאטאר עמערדזשענסי פראגראמען, און סובסטאנץ באניץ  -מענטאל 
פלעצער, טוט דער סטעיט איצט פארברייטערן דער מאדעל אויף מעדיקעל עמערדזשענסי  

עפארטמענטס און פרייימערי קעיר פראגראמען. דורך זיך אנצושליסן מיט נישט נאר קלינישע ד
צענטערס נאר אויך סקולס, העכערע עדיוקעישן, און קאמיוניטי ארגאניזאציעס, ערווארטען מיר  

יוגנט אין לויף  35,000וועט גרייכן  מארד אפהאלט גרענט-יוגנט פאקוסירטע זעלבסטאז אונזער 
  פון פינף יאר.

  
 סּואיסייד אפהאלט טרענירונג 

פינאנצירט געווארן דורך דער אפיס  ספעציפישע טרענירונגען-סּואיסייד 84,000זענען איבער   2019זינט 
העלט און געגעבן סערוויסעס צו קאמיוניטי מיטגלידער, העלטקעיר פראוויידערס, סקול  - פון מענטאל

 שטאב, און סטודענטן לענגאויס דעם סטעיט.  
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