
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/13/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האקול אנאנסירט אגענדע צו באשטעטיגן ַאּבָארשען רעכטן אין ניו יארק; שטייט מיט  
   סענאטארקע דזשיליברענד צו קעמפן פאר פרוכפער רעכטן

  
ַאּבָארשען געזעצן אין טעקסאס און לענגאויס דעם לאנד, נעמט גאווערנער - אין אפרוף צו אנטי

ן ניו יארק סטעיט אלס א מקום מקלט פאר די וועלכע זוכן  האקול אגרעסיווע שריטן צו צעמענטיר 
   ַאּבָארשען קעיר

  
  —סטעיט אגענטורן צו ארבעטן מיט סטעיקהָאלדערס איינצופירן פובליק אינפארמאציע קאמפיין 

צו העלפן ניו יארקערס זיך באקענען   —אריינגערעכנט דאס אנטוויקלען א פאציענט ּביל פון רעכטן 
 ן  זייערע רעכט 

  
העלט דעפארטמענט צו אנטוויקלען און ברייט אויסטיילן פראוויידער אנווייזונגען און עדיוקעשען  

אויף ַאּבָארשען קעיר און אפדעיט׳ען רעגולאציעס צו מאכן מעדיצינישע ַאּבָארשענס מער צוגענגליך 
 דורך טעלעהעלט 

  
ן שריטן צו באקעמפן פאלשע  דערמוטיגט פעיסבוק צוצושטעלן אינפארמאציע אויף און נעמע

 ַאּבָארשען אינפארמאציע  
  

ַאּבָארשען געזעצן אין טעקסאס און לענגאויס דעם לאנד, האט גאווערנער קעטי -אין אפרוף צו אנטי
האקול היינט אנאנסירט אן אגענדע צו באשטעטיגן ַאּבָארשען רעכטן און צעמענטירן ניו יארק׳ס סטאטוס  

וערנער האקול איז  אינאיינעם מיט גאו אלס א פלאץ אויפצונעמען פרויען וואס זוכן ַאּבָארשען קעיר.
געשטאנען סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד אויסצולייגן זייערע קאמבינירטע באמיאונגען צו קעמפן 

אלס טייל פון די באמיאונגען, דירעקטירט דער גאווערנער פאר סטעיט אגענטורן   פאר פרוכפער רעכטן.
ן, אריינגערעכנט דאס אנטוויקלען  צו קאארדינירן לענגאויס דעם סטעיט א פובליק אינפארמאציע קאמפיי

א פאציענט ּביל פון רעכטן אין קאארדינירונג מיט סטעיקהָאלדערס. דער קאמפיין וועט העלפן פאר  
פרויען צו קענען זייערע רעכטן און לעגאלע באשיצונגען און פארזיכערן אז די דאזיגע אינפארמאציע איז  

ער האט אויך דירעקטירט דעם העלט דעפארטמענט צו  צוגענגליך און גרינג צו באקומען. דער גאווערנ
נעמען באלדיגע שריטן צו אנטוויקלען און ברייט אויסטיילן מאדערנע און אויספירליכע פראוויידער  

אנווייזונגען איבער די רעכטן צוצושטעלן ַאּבָארשען קעיר און צו פארזיכערן אפדעיטס צו עקזיסטירנדע  
כדי אז מעדיצינישע ַאּבָארשענס זענען גרינגער און מער צוגענגליך בשעת  רעגולאציעס ווערן איינגעפירט 

  טעלעהעלט באזוכן.
  
די רעכטן פון די וועלכע זוכן ַאּבָארשען  —ַאּבָארשען צוגענגליכקייט איז אפגעהיטן אין ניו יארק ֲ"

דער פלאן וועט " האט גאווערנער האקול געזאגט. " סערוויסעס וועלן שטענדיג זיין אפגעהיטן דא,
באשטעטיגן אז אין אונזער סטעיט, און פירער ווי סענאטארקע דזשיליברענד, וועלן קעמפן אויף א 

נאציאנאלן שטאפל. צו די פרויען פון טעקסאס וויל איך זאגן, איך שטיי מיט אייך. פרוי ליבערטי איז דא  
   " אייך אויפצונעמען מיט אויסגעשפרייטע ארעמעס.

  



רקענען אז נאציאנאלע אויפמערקזאמקייט אויף ַאּבָארשען טעמעס קענען צוברענגען צו  מיט דאס אנע 
וק צו פעיסב בריוודער פארשפרייטונג פון פאלשע אינפארמאציע, האט דער גאווערנער אויך געשריבן א 

צו דערמוטיגן דעם קאמפאני צו גיבן אינפארמאציע אויף סיי וועלכע איצטיגע באמיאונגען צו לינדערן  
דאס פארשפרייטן פון פאלשע ַאּבָארשען אינפארמאציע אויף דער אינטערנעט און צו נעמען נייע שריטן 

 וגענגליכקייט.  צו באקעמפן פאלשע אינפארמאציע וועגן ַאּבָארשען געזעצן, רעגולאציעס, און צ
  

דאס האבן קאנטראל אויף אייער אייגן קערפער און אייער  "סענאטארקע דזשיליברענד האט געזאגט, 
אייגענער צוקונפט איז א פשוט׳ע מענטשן רעכט. אבער דער רעכט ווערט יעדן טאג געדראעט. דער  

  —עס צו אפהאלטן  און דאס אפזאגן זיך דורך דער סופרים קאורט — לעצטיגער געזעץ אין טעקסאס 
איז געפארפול און באאומרוענד. דער געזעץ איז נישט נאר אן קיין געוויסן, עס איז אומקאנסטיטוציאנעל.  

, וועלכס  פרויען׳ס געזונטהייט באשיצונג אקטביי דער פעדעראלער שטאפל, דארפן מיט דורכפירן דעם 
וועלכע פארפעלן צו באשיצן פרויען׳ס וועט שאפן פעדעראלע באשיצונגען קעגן סטעיט איינצוימונגען 

געזונטהייט און זיך אריינמישן אין פערזענליכע באשלוסן. דא אין ניו יארק זענען מיר גליקליך צו האבן א  
גאווערנער וואס פארשטייט און שטיצט גרונטליכע פרוכפער רעכטן. איך שטיי גרייט צו שטיצן גאווערנער 

אז פראוויידערס, פאציענטן, און די מענטשן פון ניו יארק האבן די האקול׳ס באמיאונגען צו פארזיכערן 
  "בעסטע אינפארמאציע וועגן ַאּבָארשען קעיר און די רעסורסן צו באקומען די קעיר וואס זיי דארפן.

  

דער סופרים קאורט׳ס דורכפאל אפצוהאלטן דער  "  קאנגרעספרוי קעראלין בי. מעלאני האט געזאגט,
געזעץ פליעט אין געזיכט פון צענדליגע יארן פון  SB8טשאויס -עקסאס אנטישטרענגער ט-ווילד

מאכט עס   SB8פרעצעדענט און איז א ריזיגער קלאפ צו די קאנסטיטוציאנעלע רעכטן צו אן ַאּבָארשען. 
איידער רוב   —וואכן   6אומלעגאל צו אפשטעלן שווענגערשאפט אונטער באלד אלע אומשטענדן נאך 

שעדליכער אורטייל דורך דער העכסטער  - אפילו אז זיי זענען טראגעדיג. דער געוואלדיגמענטשן ווייסן 
און נידעריגע פארדינסט מענטשן וועלכע האבן אפט   BIPOCגעריכט וועט דאס מערסטע באטרעפן  

נישט די זעלבע צוגענגליכקייט צו געזונטהייט קעיר אדער די מעגליכקייט צו פארן אינדרויסן פון סטעיט  
האבן צוטריט צו אן ַאּבָארשען. דער הויז האט שוין געשטימט אפצושאפן דעם הייד אמענדמענט, און  צו 

דא אין ניו יארק, בין איך אזוי שטאלץ צו   מיר מוזן דורכפירן דער פרויען׳ס געזונטהייט באשיצונג אקט.
גן טאג צו באשיצן ניו  האבן א גאווערנער ווי קעטי האקול, וואס איך ווייס וועט ארבעטן יעדן איינצי

   "יארקערס׳ פרוכפער רעכטן.
  

אין ניו יארק האבן מיר "קאזינס האט געזאגט, -ניו יארק סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט
געוויזן אז מיר שטייען גרייט צו באשיצן פרויען׳ס רעכטן אויסצווועלן פאר זיך און צו האבן צוטריט צו  

עלטקעיר. איך וויל דאנקען גאווערנער האקול און אלע מיטארבעטער  הויכע קוואליטעט פרוכפער ה
באשעפטיגט אין דעם קאמפיין, פאר׳ן הייבן דער מעסעדזש אז אין ניו יארק וועלן מיר פארזעצן ווייטער 

מיט דער דאזיגער קאמפיין זאגן מיר   טרעגער פאר פרויען׳ס פרוכפער רעכטן.-צו זיין דער סטאנדארט
ק גייט אונז אן פרויען׳ס געזונטהייט, און עס גייט אונז אן פרויען׳ס באשלוסן, און די  אז אין ניו יאר 

  "פרוכפער רעכטן פון אלע ניו יארקערס און באזוכער צוגלייך זענען אפגעהיטן.
  

טשאויס לעגיסלאטיווע  -פארטיזאנער ּפראָ -פארזיצער פון ביי  - סענאטארקע ליז קרועגער, מיט
פאר פילע יארן בעפאר מיר האבן דורכגעפירט דער פרוכפער געזונטהייט אקט "קאוקוס האט געזאגט, 

אין ניו יארק זענען מיר אנגעזאגט געווארן דורך קעגנער פון אויסוועל רעכט אז עס אומנויטיג, ווייל דער  
יי יאר און דא שטייען מיר איצט: בלויז צוו וועיד.-ווי-סופרים קאורט וועט קיינמאל נישט איבערקערן רָאו

, האט א געריכט אנגעפאקט מיט ראדיקאלע עקסטרעמיסטן האט RHAנאך דורכפירן דעם 
אונטערגעהאלטן טעקסאס רעפובליקאנער׳ס בולט׳דיגע אומקאנסטיטוציאנעלע געצווינגענע געבורט 
געזעץ. קעגנער פון פרוכפער פרייהייט האבן קלאר געמאכט דאס זייערע אטאקעס אויף פרויען וועלן 

מיר אויך נישט. איך וויל דאנקען גאווערנער האקול פאר׳ן נעמען א  נישט נאכלאזן, און דערפאר קענען 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Facebook_Letter.pdf


פעסטער שטאנד פאר די רעכטן פון פרויען און פאמיליעס צו מאכן זייערע אייגענע פרוכפער באשלוסן אן  
   "דער רעגירונג זאל זיך אריינמישן.

  
שטרענגע ַאּבָארשען  -טעקסאס עקסטרעם"מיטגליד דעבארע דזשעי. גליק האט געזאגט, -אסעמבלי 

פארבאט איז טיף באאומרוענד, אבער נישט איבערראשנד. טראצדעם וואס רוב אמעריקאנע שטיצן א  
טשאויס עקסטרעמיסטן צו -טראגעדיגע מענטש׳ס רעכט צו באשלוסן פאר זיך, זעצן פאר ווייטער אנטי

בירן אונטערצוגראבן אונזערע קאנסטיטוציאנעלע רעכטן צו זוכן פרוכפער געזונטהייט קעיר,  פרו
אריינגערעכנט ַאּבָארשענס. איך האב אומערמידליך געארבעט צו באשיצן און פארשטערקערן פרוכפער 

ניו יארק   וועיד אין-ווי-רעכטן, און איך שטאלציר מיך צו האבן געפירט דער אויפגאבע אריינצושטעלן רָאו
טעקסאס אומפארשעמטע   סטעיט געזעצן אין דער פרוכפער געזונטהייט אקט פאר אט אזא מעגליכקייט.

געזעץ ווייזט אונז פארוואס מיר מוזן פארזעצן צו קעמפן צו באשיצן אונזערע רעכטן אויסצווועלן פאר  
  "זיך.

  
יצערין פון דער ניו יארק  מיטגליד ראדנעיסע בישאט הערמאלין, אריינקומענדע פארז-אסעמבלי 

מיר קענען נישט לאזן " סטעיט אסעמבלי טעסק פארס אויף פרויען׳ס ענינים האט געזאגט,
פרויען פארבאטן אויף אונזערע קערפער אריינצודרינגען אין אונזער סטעיט -אונטערדרוקנדע, אנטי
עקסאס מוז אפגעשטעלט  געפירטע אפשיילן פון פרויען׳ס רעכטן אין ט-ּפי-או- אדער לאנד. דער דזשי

ווערן. מיר מוזן באשיצן פרויען פון דער געריכט׳ס פעלער צו נעמען פאסיגע שריטן, וועלכס קען שטעלן  
אין געפאר אונזערע פרוכפער רעכטן איבעראל. איך בין דאנקבאר פאר דער גאווערנער, קעטי האקול,  

ערן אז די ארכאאישע געזעצן קענען  און סענאטארקע דזשיליברענד פאר׳ן נעמען א שטאנד צו פארזיכ
   "קיינמאל נישט אונטערגראבן אונזער געזונטהייט קעיר אין דער סטעיט ניו יארק.

  
ּפיער, פארזיצערין פון די לעגיסלאטיווע פרויען׳ס קאוקוס האט  - מיטגליד קימבערלי דזשין-אסעמבלי 
ּבָארשען געזעץ איז אן  שטרענגע נייע אַ -מאכט נישט קיין טעות, טעקסאס עקסטרעם"געזאגט, 

אומקאנסטיטוציאנעלע אנגרייף אויף די פרוכפער רעכטן פון פרויען לענגאויס אונזער לאנד. דא אין ניו 
יארק, וועלן מיר זיך שטענדיג אננעמען פאר די רעכטן פון פרויען צו מאכן זייערע אייגענע פרוכפער 

גאווערנער האקול, ווייס איך אז אונזער סטעיט  געזונטהייט באשלוסן, און אונטער דער פירערשאפט פון 
וועט ווייטער פארזעצן צו זיין א מקום מיקלט פאר פרויען און דאס צוגענגליכקייט צו קעיר על אפם ועל  

  "חמתם פון דער געמיינער אנגרייף אויף אונזערע פונדאמענטאלע רעכטן צו פרוכפער פרייהייט. 
  

טשאויס לעגיסלאטיווע  -פאריצערין פון בייפארטיזען ּפראָ -יטמיטגליד קארינעס רעיעס, מ -אסעמבלי 
דער ַאּבָארשען פארבאט לעצטנס איינגעפירט אין טעקסאס איז עקלהאפטיג. א  "קאוקוס האט געזאגט, 

און אין ניו יארק וועלן מיר שטענדיג טוהן  —א רעכט   —פרוי׳ס רעכט צו אן ַאּבָארשען איז גענוי דאס 
צו באשיצן א פרוי׳ס רעכט צו באשלוסן פאר זיך. איך דאנק גאווערנער האקול  אלץ וואס מיר קענען  

פאר׳ן נעמען אגרעסיווע שריטן צו באשטעטיגן ַאּבָארשען רעכטן אין ניו יארק און פארזיכערן אז יעדע  
   "פרוי אין ניו יארק קען אירע רעכטן.

  
דעם וואס אנדערע סטעיטס טראצ" מאנהעטען בארא פרעזידענט געיל עי. ברוער האט געזאגט,

נעמען זיך שטרענג צו פרוכפער רעכטן מיט אומנויטיגע און עקסטרעמע געזעצן, דא אין ניו יארק סטעיט  
נעמט גאווערנער קעטי האקול שריטן צו פארזיכערן אז מיר בלייבן ווייטער א שיינטורעם פון האפענונג.  

ָארשען, מוזן זיין לעגאל, זיכער, צוטריטליך, און אלע פרוכפער געזונטהייט ענינים, אריינגערעכנט ַאּב
  "צוגענגליך. דאס איז וואס דער היינטיגער אנאנסמענט דורך גאווערנער האקול צילט צו דערהייבן.

  

פון ּפלענד ּפערענטהוד עמפייער סטעיט אקטן האט   CEOראבין שאּפעל גאלסטאן, פרעזידענט און 
עס איז דא א נאציאנאלע פרואוו צו פארטיליגן צוטריט צו ַאּבָארשען    —מאכט נישט קיין טעות " געזאגט,

אין דעם לאנד און מיר מוזן זיין די זעלבע אגרעסיוו צו פארברייטערן פרוכפער העלטקעיר. דאס איז  



אין ניו יארק, נאר  אונזער מאמענט, נישט נאר צו האלטן דער ליניע אויף צוגענגליכקייט צו ַאּבָארשען דא  
מיט געוואגטקייט עס צו אוואנסירן. פאר יעדן איינעם קומט זיך דער פרייהייט זיך צו קאנטראלירן זייער 

אייגן קערפער, מאכן פערזענליכע באשלוסן, און פארעמען זייער אייגענער צוקונפט. איך וויל דאנקען  
אנטשלאסנקייט צו דעם בליק, און פאר די   גאווערנער האקול פאר איר מיטגעטיילטע און אומוואקלדיגע 

שריטן וואס זי נעמט צו פארזיכערן אז ניו יארק בלייבן ווייטער א שיינטורעם פון פרייהייט און 
  " צוגענגליכקייט פאר יעדן.

  
דָאנע ליבערמאן, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער ניו יארק ציווילע פרייהייטן יוניאן האט געזאגט,  

ניו יארק וועט עפענען אירע טויערן   ס שוין פריער געטוהן און מיר וועלן עס נאכאמאל טוהן:מיר האבן ע"
פאר די אין נויט פון אן ַאּבָארשען און זיך קעגנשטעלן סיי וועלכע סטעיט עס באלוינט דאס אפהאלטן פון 

יף ַאּבָארשען  אין פנים פון טעקסאס בולט׳ער אומקאנסטיטוציאנעלע אנגרייפן או פרוכפער פרייהייט.
צוגענגליכקייט, אפלאדירן מיר גאווערנער האקול׳ס שטארקע באשלוסן צו טוהן צו דער זאך אין זיך 

מיקלט׳דיגער  -אנצושליסן מיט מומחים און סטעיקהָאלדערס צו פארזיכערן אז ניו יארק איז א מקום
צולאזן אז טעקסאס, אדער סיי מיר וועלן נישט  סטעיט פאר אלע וואס נייטיגן זיך אין ַאּבָארשען קעיר.

   "וועלכע סטעיט עס פרובירט עס נאכצוטוהן, צוריקצודרייען דעם זייגער.
  

דיסטריקט צוויי, האט    ACOG, פארזיצערין פון MPH, CPE, FACOGדי,  -קאמילע עי. קלעיר, עמ
אויס דעם לאנד  אין אזא צייט ווען פרויען׳ס פרוכפער העלטקעיר איז אונטער אן אנגרייף לענג " געזאגט, 

שטאלצירט זיך דער אמעריקאנער קאלעדזש ָאוו אבסטעטרישענס ענד גיינעקאלאדזשיסטס, דיסטריקט  
צוויי, צו שטיין אייניג מיט גאווערנער האקול בשעת זי פריאריטיזירט צוגענגליכקייט צו אויספירליכע  

צוויי שטיצט און דערהייבט די דיסטריקט  ACOGַאּבָארשען סערוויסעס. ַאּבָארשען איז העלטקעיר און  
קולות פון די פרויען וועלכע זוכן ַאּבָארשען סערוויסעס און די מעדיצינישע פראפעסיאנעלן וועלן שטעלן  

דאס צו. ניו יארק סטעיט מוז ווערן א מקום מיקלט פאר סיי ווער עס זאל זוכן ַאּבָארשען קעיר און אונזער  
יף זיך אנצושליסן מיט דער גאווערנער און די העלט מעדיצינישע פירערשאפט קוקט ארויס או

דעפארטמענט אין די ארבעט אויף צו פארזיכערן אן אויספירליכע און דורכזעעדיגע סיסטעם פון 
   "ַאּבָארשען קעיר דא אין ניו יארק.

  
אנדרעא מילער, פרעזידענט פון דער נאציאנאלע אינסטיטוט פאר פרוכפער געזונטהייט אקציע  

עקסטרעמע ַאּבָארשען פארבאט אין  - טעקסאס האט דורכגעפירט דער מערסט"אט געזאגט, פאנד, ה 
דרוקט ווייטער אין יעדע   NIRHדער  דעם לאנד, פירנדיג צו א קריזיס פונקט פאר ַאּבָארשען צוטריט.

  —סטעיט און שטאט וואס מיר קענען אויף צו פארזיכערן גלייכבארעכטיגטע צוטריט צו ַאּבָארשען קעיר 
ווייל יעדער וואס נייטיגט זיך אין קעיר זאל עס באקומען מיט שטיצע, ווערדע, און אן קיין מורא. מיר  

אפלאדירן גאווערנער האקול פאר׳ן נעמען דרייסטע שריטן צו פארזיכערן אז ניו יארק סטעיט טוהט אלץ  
ען צו פארן אהער פאר  וואס עס קען צו פארזיכערן צוטריט פאר אלע ניו יארקערס און די וועלכע קומ

קעיר. מיר לאדענען גאווערנערס און לעגיסלאטארס אין סטעיטס איבער דעם גאנצן לאנד צו טוהן דאס  
   "זעלבע.

  
   צו פארזיכערן דער רעכט צו ַאּבָארשענס אין ניו יארק סטעיטפלאן 

אין א באמיאונג צו פארזיכערן דער רעכט צו ַאּבָארשענס אין ניו יארק סטעיט וועט דער העלט 
דעפארטמענט אנטוויקלען א וועבזייטל אויף דאס צושטעלן ַאּבָארשען קעיר, אינאיינעם מיט א פאציענט  

רק סטעיט,  דאס וועט ארייננעמען אינפארמאציע אויף ַאּבָארשען קעיר אין ניו יא ּביל פון רעכטן.
פאציענטן רעכטן צו ַאּבָארשען קעיר אינערהאלב ניו יארק סטעיט, און לינקס צו אידענטיפיצירן 

 פראוויידערס וועלכע טוען אנבאטן ַאּבָארשען סערוויסעס.  
  

DOH  וועט צוזאמברענגען א גרופע מומחים צו אנטוויקלען און ארויסגעבן אן אנווייז דאקומענט אויף
דאס וועט ארייננעמען מיטארבעט מיט  ון ַאּבָארשען קעיר אין ניו יארק סטעיט.דאס צושטעלן פ



אמעריקאנער קאלעדזש פון אבסטעטרישענס און גיינעקאלאדזשיסטס, נאציאנאלע ַאּבָארשען 
ּפלענד ּפערענטהוד עמפייער סטעיט "פעדערעישען, נאציאנאלע אינסטיטוט פאר פרוכפער געזונט, 

ילע פרייהייטן יוניאן, און קלינישע פראוויידערס מיט מבינות אין ַאּבָארשען קעיר.  , ניו יארק ציוו"עקטס
וועבינאר אויף אנווייז דאקומענט און קלינישע אינאכטנעמונג וועט זיין אפן פאר פראוויידערס לענגאויס  

 טל.  וועבזיי  DOHניו יארק סטעיט און רעקארדירט אויף עס צו קענען אנגייענד געפונען אויף דער  
  

 אנווייזונג פאר אינדיווידיועלע פראוויידער איינזעהאיגקייט אונטער פרוכפער געזונטהייט אקט  

דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט וועט אנטוויקלען אנווייזונגען מיט דאס באטאנען צו קלאר  
מאכן דער פולקאמער פארנעם פון אינדיווידיועלע פראוויידער איינזעהאיגקייט אונטער דער פרוכפער 

י עס איז נוגע  לויט וו "אנהייב פון שווענגערשאפט " געזונטהייט אקט, און דער באדייט פון דעם טערמין 
פאר ַאּבָארשען קעיר. דער ניו יארק סטעיט ַאּבָארשען אנווייזונג דאקומענט וועט מיטגעטיילט ווערן מיט 

אלע ניו יארק סטעיט קלינישע פראוויידערס וועלכע קענען דורכפירן ַאּבָארשענס אין ניו יארק סטעיט  
 .  " העלט קאמערס סיסטעם"דורך דער 

  
 רעגולאטאר אפדעיטס  

דער העלט דעפארטמענט וועט איינפירן רעגולאטאר אפדעיטס, אריינגענומען דאס ערלויבן צושטעלן  
סערוויסעס דורך טעלעהעלט. די אפדעיטס וועלן פארזיכערן אז מעדיצינישע ַאּבָארשען איז מער  

פון דער  צוגענגליך אין לויף פון טעלעהעלט באזוכן, און מיט׳ן צי עס צו מאכן אן אפציע אומאפגעזעהן 
   פאנדעמיע. 
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