
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל    9/29/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

מיליאן דאלארדיגע רענאוואציע פון צענטראל ניו יארק   40גאווערנאר האוקאל אנאסירט 
  פסיכיטארישע צענטער אין ָאניידע קאונטי

  
  ּפעישענט אנשטאלט אין מארסי -סקוועיר פיס פון די אינ 100,000רענאוואציעס וועלן פארבעסערן 

  
רענאוואציעס וועלן מאדערניזירן אינפראסטראקטור פון דעם אנשטאלט פון די סטעיט אפיס פון  

 גייסטישע געזונטהייט  
  

מיליאן דאלארדיגע רענאוואציעס צו די   40גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאסירט די אנהויב פון 
( פון די אפיס פון Central New York Psychiatric Centerצענטראל ניו יארק פסיכיאטרישע צענטער )

לונג און ( און צו די זיכערע באהאנד Office of Mental Health, OMHגייסטישע געזונטהייט )
( קאמפוס אין מארסי  Secure Treatment and Rehabilitation Centerריהעביליטעישען צענטער )

טאון אין אניידע קאונטי. די פראיעקט וואס איז אונטערגענומען געווארן דורך די דארמטארי אויטאריטעט 
( וועט איבערמאכן Dormitory Authority of the State of New York, DASNYפון ניו יארק סטעיט )

  סקוועיר פיס פון די אנשטאלט, אריינרעכענענדיג די אינפראסטראקטור. 100,000
  

"מיר האבן א חוב צו פארזיכערן אז אלע אנשטאלטן וועלכע ווערן אנגעפירט דורכן סטעיט קומען נאך די  
"דורכן אינוועסטירן  אגט.האט גאווערנאר האוקאל געז באדערפענישן פון די ניו יארקער וועם זיי דינען",  

אין די קריטישע אינפראסטראקטור איבערמאכונג, וועלן מיר זיכער מאכן אז די אנשטאלטן קענען  
ווייטער דינען אויף א זיכערע און צופרידנשטעלנדע אופן סיי די ארבייטער וועלכע זענען באשפעטיגט  

  ט פאר ביז די ווייטע צוקונפט."אויפן קאמפוס און סיי די מענטשן וועלכע האלטן זיך אויף דאר
  

מעדיצינישע סוויטע וועלן רענאווירט ווערן, אריינרעכענענדיג די קאמפוס'ס  39און געביידע  77געביידע 
פארמאסי און קיך. די פראיעקט וועט אריינרעכענען פארבעסערונגען צו די עלעקטריציטעט, באלייכטונג,  

קילונג ערזעצונגען, צוווארפן געוויסע חלקים און רעדוצירן די /דאטא און זיכערהייט סיסטעמען, הייצונג
 . PCBשעדליכע כעמיקאלן אסבעסטָאוס און  

  
סקוועיר פיס, אריינרעכענענדיג אינסטאלירן  100,000די ארבעט רעכנט אריין די רענאוואציע פון בערך 

נייע בוילערס, טשילערס, ּפאמּפס און א נייע אפגעקילטע וואסער און הייצונג וואסער פארשפרייטונג 
  קציע.סיסטעם. אין ביידע געביידעס וועלן זיך אויפהאלטן מענטשן דורכאויס די קאנסטרו

  
ּפעישענט סערוויסעס פאר ארעסטאנטן פון  -די צענטראל ניו יארק פסיכיאטרישע צענטער שטעלט צו אינ
 Department of Corrections andדי סטעיט טורמע און קאמיוניטי סערוויסעס דעּפארטמענט )

Community Servicesגעריכט פון  ( און אזוי אויך פאר ארעסטאנטן וועלכע זענען נאך בעפאר זייער
ָאּפסטעיט קאונטי דזשעילס, און אזוי אויך צו מאכן מענטשן וועלכע זענען באשטימט געווארן נישט   25

אומשטאנד צו שטיין אין געריכט צו ווערן אומשטאנד. די זיכערע באהאנדלונג און ריהעביליטעישען 
וינען אויפן צענטער ווייל זיי צענטער שטעלט צו באהאנדלונג פאר מענטשן וועלכע קומען אריבער צו ווא



זענען איינגעשפארט געווארן אונטער ניו יארק'ס סעקס באלעסטיגער פארוואלטונג און באהאנדלונג  
 (.  Sex Offender Management and Treatment Actגעזעץ )

  
, האט  III, רעאּובען ר. מקדעניעל CEOּפרעזידנט און דארמיטארי אויטאריטעט פון ניו יארק סטעיט 

צו אנטוויקלען קריטישע גייסטישע   OMHאיז שטאלץ צו ארבעטן צוזאמען מיט די  DASNY"געזאגט, 
געזונטהייט אנשטאלטן און צו צושטעלן קאנסטרוקציע מומחיות'שאפט פאר די ספעציאליזירטע  

אונזער צוזאמענארבעט שטעלט צו די אנשטאלטן וועלכע זענען לעבנסוויכטיג פאר די    אנשטאלטן. 
  וועלכע מוטשען זיך מיט גייסטישע געזונטהייט און פאר די ברייטע פובליקום."

  
נויטיגע - "די גארקאמישאנער דר. ען סָאליווען האט געזאגט,  אפיס פון גייסטישע געזונטהייט

רענאוואציעס וועלן זיכער מאכן אז מענטשן אין די גערעכטיגקייט סיסטעם וועלכע דארפן צוקומען צו  
גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס קענען באקומען די באהאנדלונג וואס זיי דארפן אין א זיכערע היילנדע  

היילנדע אטמאספערע, ווייסן מיר אז  אטמאספערע. ווען מענטשן ווערן באהאנדלט אין א שטיצנדע און 
זיי האבן גרעסערע אויסזיכטן צו מצליח זיין, זיך נישט צוריקצוקערן צו די טורמע און ווערן מער  

  פראדוקטיווע מיטגלידער פון זייערע קאמיוניטיס נאך זייער באפרייאונג." 
  

ועסטירונגען זענען קריטיש צו  "אונזערע אנגייענדע אינוסענאטאר דזשָאוסעף א. גריפָאו האט געזאגט, 
זיכער מאכן אז די צענטראל ניו יארק פסיכיאטרישע צענטער איז די זיכערסטע און מערסט מאדערנע  
אטמאספערע וואס נאר מעגליך פאר די ארבייטער, פאציענטן און זייערע פאמיליעס. די רענאוואציעס  

יז וויכטיג פאר די פובליק זיכערהייט פון די  וועלן פארבעסערן און פארשטערקערן אן אינסטיטוציע וואס א
  קאמיוניטי און פון די גאנצע ראיאן." 

  
"גייסטישע געזונטהייט פראבלעמען זענען אן  אסעמבלי מיטגליד מעריען בָאטענשאן האט געזאגט, 

אנגייענדע פראבלעם אין ניו יארק סטעיט. געריכטליכע אונטערזוכונג און באהאנדלונג פראגראמען 
כע ווערן געאפפערט ביי די צענטראל ניו יארק פסיכיאטרישע צענטער טרעפן און פאסן אויף אויף די וועל

נויטיגע  - די גאר וועלכע ליידן פון גייסטישע קראנקייטן צו פארזיכערן אונזער פובליק זיכערהייט. 
ערוויסעס רענאוואציעס צו די פארעלטערטע אנשטאלט וועט באשיצן די ארבייטער וועלכע שטעלן צו ס

פאר די איינוואוינער פון די אנשטאלט. עס קומט זיך פאר די ארבייטער און איינוואוינער צו ארבעטן און  
  וואוינען אין א זיכערע און מאדערנע אטמאספערע."

   

 איבער די דארמיטארי אויטאריטעט פון ניו יארק סטעיט  
DASNY אקטור , איז ניו יארק סטעיט'ס אינפראסטר1944, וועלכע איז געגרונדעט געווארן אום

פראיעקטן אנטוויקלונג אויטאריטעט. עס פינאנצירט און בויט שטאנדהאפטיגע און באפעסטיגטע  
וויסנשאפט, געזונטהייט און בילדונג אינסטיטוציעס וועלכע העלפן ניו יארק בליהען. עס איז איינס פון די  

טליכע באנד  פטור'ע באנד אין די לאנד מיט אן אויסערגעווענ-גרעסטע ארויסגעבער פון טעקס
.  30ביליאן דאלאר אום יוני  60.7אינוועסטירונג 'ּפארטפָאוליָאו' וואס האט שוין געהאלטן ביי בערך 

DASNY  1,000איז אויך א מערקווירדיגע פובליק בויער מיט א קאנסטרוקציע פינאנצירונג פון מער פון 
 .  31 ביליאן דאלאר אום מאי 7.7פראיעקטן אפגעשאצט צו זיין ווערט בערך 

  

  איבער די סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונטהייט
 700,000ניו יארק סטעיט האט א גרויסע פילפאכיגע גייסטישע געזונטהייט סיסטעם וואס דינט מער פון 

האלט אויף פסיכיאטרישע צענטערן איבער די  אפיס פון גייסטישע געזונטהייטמענטשן יעדע יאר. די 
 4,500, סערטיפייען און אויפזיכטן אויף מער פון גאנצע סטעיט. די אגענטור טוט אויך רעגולירן

  .פראגראמען, אנגעפירט דורך לאקאלע רעגירונגען און חסד ארגאניזאציעס

  

  איבער די צענטראל ניו יארק פסיכיאטרישע צענטער

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7ec555ba-215e6c88-7ec7ac8f-000babd905ee-02e4d58ca27c690e&q=1&e=f09b95c9-7b58-4065-83af-985e994498f6&u=http%3A%2F%2Fdasny.org%2F
https://omh.ny.gov/


איז א ברייטע גייסטישע געזונטהייט סערוויס דעליווערי  צענטראל ניו יארק פסיכיאטרישע צענטער די
סיסטעם, צושטעלטנדיג א רייע פון קעיר און באהאנדלונג פאר מענטשן וועלכע זענען איינגעשפארט אין  

ּפעישענט -די צענטער האלט אויף א פארזיכערטע אינ קאונטי טורמעס. סטעיט און  יארקדי ניו 
  אנשטאלט פלאצירט אין מארסי טאון, ָאניידע קאונטי. 

  
###  
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