
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/5/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין דירעקט קאמיוניטי שטיצע אויסגעטיילט צו   149גאווערנער האקול אנאנסירט 
 עלטערע ניו יארקער אין לויף פון פאנדעמיע  

  
פינאנצירונג קריטיש צו העלפן עלטערע ניו יארקער טרעפן צו געווענליכע באדערפענישן, בלייבן אין  

   19-לן דער פארשפרייטונג פון קאווידזייערע היימען און קאמיוניטיס, און אפשטע
  

האקול אדמיניסטראציע פירט נאציאנאלע באמיאונג צו מאדערניזירן דעם ׳עלטערע אמעריקאנער  
גינציגע סערוויסעס פאר  -אקט׳ און פארברייטערן פעדעראלע אינוועסטירונגען וואס שטיצן קאסט

 עלטערע מענטשן  
  

מיליאן דאלער אין פעדעראלע הילף איז  149דן אז אומגעפער גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאל
אויסגעטיילט געווארן צו קאונטיס איבער׳ן סטעיט צו העלפן עלטערע ניו יארקער באקומען זייערע  

געווענליכע באדערפענישן, בלייבן אין זייערע היימען און קאמיוניטיס, אפשטעלן דער פארשפרייטונג פון 
 , און זיך וואקסינירן.  וויירוס 19-דער קאוויד

  
דער באשלוס קומט אין אנערקענונג פון די ריזיגע עקאנאמישע און סאציעלע ביישטייערונגען וואס  

עלטערע מענטשן האבן געמאכט צו אונזערע קאמיוניטיס און פאמיליעס. די פינאנצירונג שטיצע איז א  
אנד, ווי  פריינטליכער סטעיט אין ל - מוסטער פון ניו יארק׳ס אויסצייכענונג אלס דער ערשטער עלטער

 פי.  -אר-עי-אנגעגעבן דורך דער ׳וועלטס געזונטהייט ארגאניזאציע׳ און עי
  
אונזערע עלטערע באפעלקערונג נויטיגט זיך דרינגענד אין שטיצע, און דאס ניצן פעדעראלע סטימיולוס "

ע  געלטער וועט פארשטערקערן אונזער סערוויס נעטווארק פאר עלטערע, און אויסציען שטיצע פאר אל
פילע עסענשען סערוויסעס וועלן ווייטער " האט גאווערנער האקול געזאגט. "וואס נייטיגן זיך דערין,

עסנווארג און מעדיצינין דעליווערי, טראנספארטאציע, באקעמפן סאציעלע איזאלאציע, און    —אפערירן 
ן די פאמיליע  אביוז און פינאנציעלע אויסשווינדלען, אלס בשעת׳ן שטיצ-מענטשן-אפשטעלן עלטערע

מיטגלידער וואס געבן זיך אפ מיט עלטערע מענטשן כדי זיי זאלן זיך קענען אומקערן צו די ארבעט. די  
באדערפענישן וועלן אנהאלטן אויף ווייטער און וועלן וואקסן נאכ׳ן פאנדעמיע, אבער מיין אדמיניסטראציע 

   "עלקערונג.וועט ארבעטן אומערמידליך צוצושטעלן פאר אונזער עלטערע באפ 
  

אונטן זענען די סומעס סטימיולוס געלטער פאר ניו יארק׳ס סערוויס נעטווארק פאר עלעטערע מענטשן,  
 (: REDCלויט׳ן ראיאן פון ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל )

  

REDC   ראיאן 
סטימיולוס געלטער 

 אויסגעטיילט 

Western New York  
Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Niagara  

$11,488,696  

Finger Lakes  $8,917,053  



Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Seneca, 

Wayne, Wyoming, Yates  

Southern Tier  
Broome, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, Steuben, 

Tioga, Tompkins  

$5,401,414  

Central New York  
Cayuga, Cortland, Madison, Onondaga, Oswego  

$5,563,927  

Mohawk Valley  
Fulton, Herkimer, Montgomery, Oneida, Otsego, Schoharie  

$4,355,631  

North Country  
Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson, Lewis, St. 

Lawrence  

$4,259,349  

Capital District  
Saratoga,  Rensselaer, Albany, Columbia, Greene,

Schenectady, Warren, Washington  

$7,136,560  

Hudson Valley  
Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster, 

Westchester  

$15,237,162  

New York City  $69,492,838  

Long Island  
Nassau, Suffolk  

$17,617,519  

  
סטימיולוס אינוועסטירונגען, צוליב דאס  גאווערנער האקול ארבעט אויך אויף צו בויען אויף די פעדעראלע 

אנערקענען אז הילף פאר עלטערע מענטשן און זייערע פאמיליע מיטגלידער וואס גיבן זיך אפ מיט זיי 
העלפט אויסהאלטן זייערע עקאנאמישע און סאציעלע ביישטייערונגען אין דער קאמיוניטי. ניו יארק פירט  

באמיאונג צו מאדערניזירן דער ׳עלטערע אמעריקער אקט׳,  ביליאן דאלערדיגע נאציאנאלע  2.7אן א 
וועלכס איז דער פעדעראלער סטרוקטור פון פינאנצירונג און רעגולאציעס וואס זענען אנווענדליך צו  

  סטעיט און ארטיגע סערוויסעס פראגראמען.
  

פטזעכליך  אונטער דער ׳עלטערע אמעריקער אקט׳ ווערן ניו יארק׳ס סערוויסעס פאר עלטערע הוי
פראצענט פון פראגראם   85פינאנצירט דורך סטעיט און קאונטי געלטער, וועלכע קומען אויס צו זיין 

פראצענט. און טראצדעם וואס דער   15קאסטן, ווען פארגליכן צו א פעדעראלע ביישטייערונג פון 
פט דאך גאווערנער  פעדעראלער טייל איז באדייטנד געשטיגן אונטער דער ׳אמעריקען רעסקיו פלען׳, רו

האקול פאר ווייטערדיגע פָאנדינג צו טרעפן צו דער נעטווארק׳ס וואקסנדע פאראנטווארטליכקייט אזוי ווי  
 עס העכערט זיך די צאל עלטערע מענטשן אין דער באפעלקערונג. 

  
מאדערניזאציע   OAAמיליאן דאלער צו ניו יארק. דער  175דער גאווערנער׳ס פלאן וועט ברענגען נאך 

באמיאונג וועט אויך אפדעיט׳ען פארעלטערטע טיילן פון דעם אקט, אדרעסירן דאס וואס דער פאנדעמיע  
  האט אונז געלערנט, און פארברייטערן און אינאווירן סערוויס דעליווערי.

  
( ארבעט אין שותפות מיט NYSOFAיארק סטעיט אפיס פאר עלטערע )׳אפיס פָאר דע עידשינג,   דער ניו

נויטיגע סערוויסעס אין  -ארטיגע אגענטורן פאר עלטערע, וועלכע שטעלן צו העכסט 59א נעטווארק פון 
און   דעליווער׳טע אדער געמיינשאפטליכע מאלצייטן, ערנערונג ראט-יעדן קאונטי, אריינגערעכנט היים

בילדונג, אפרוה, לעגאלע סערוויסעס, פערזענליכע קעיר, קעיס מענעדזשמענט, טראנספארטאציע,  
טערמיניגע  -העלט אינשורענס ראט, אדוואקאטיר ארבעט מאטעריאלן פאר איינוואוינער פון לאנג 



יניאר  ס 777קאנטראקטאר,  1,176איינריכטונגען )מושב זקנים(, און נאך. דער נעטווארק נעמט אריין 
דעליווער׳טע  -היים 2,057צענטראלע קיכער, און   315געמיינשאפליכע מאלצייט ערטער,  819צענטערס, 

 מאלצייט ראוטס.  
  

כאטש דער פאנדעמיע האט געענדערט  "סענאט מאיאריטעט פירער טשארלס שומער האט געזאגט, 
באזונדער שווערע איינפלוס אויף די לעבנס  יעדן פאצעט פון לעבן אין ניו יארק, האט עס אבער געהאט א 

פון עלטערע ניו יארקער, דורך דאס אוועקנעמען פון אונז צופיל און דאס איבערלאזן פילע וואס קענען זיך 
אליין קיין עצה געבן מיט פשוט׳ע באדערפענישן, אלס מורא אז זיי וועלן פארלירן זייערע היימען און ווערן 

יוניטיס. ווען איך האבן געפירט דער ׳אמעריקען רעסקיו פלען׳ צום דורכפירן איזאלירט פון זייערע קאמ
אלאקירטע געלטער כדי אז ניו -אינ׳ם סענאט, האב איך באזונדערס געקעמפט פאר בייגיגקייט אין סטעיט

יארק זאל קענען אדרעסירן ענינים וועלכע ווערן נאך מער אנגעזעהן אלס רעזולטאט פון דער קאוויד  
יע, איבערהויפט פאר אונזער מערסט באדערפטיגע איינוואוינער, ווי צום ביישפיל עלטערע  פאנדעמ

מענטשן. מיר מוזן ווייטער שטיצן אונזערע עלטערע ניו יארקער בשעת מיר ערהוילן זיך פון דער  
פאנדעמיע, און עס פריידט מיר צו ארבעטן אינאיינעם מיט גאווערנער האקול צו ליפערן הילף פאר  

   "זערע בירגער וואס נייטיגן זיך דערין דאס מערסטע.אונ
  

יעדע איינציגע ניו יארקער קומט זיך די געלעגנהייט צו "קאנגרעסמאן דזשאו מארעלע האט געזאגט, 
עלטערן מיט כבוד מיט די באקוועמליכקייט פון זייערע אייגענע וואוינונגען אין זייערע אייגענע קאמיוניטיס.  

ו האבן געהאלפן ליפערן די געלטער צו שטיצן די טוישנדע געברויכן פון פאמיליעס פון איך שטאלציר מיך צ
קריזיס. איך בין  19-יעדן עלטער און יעדע מאס פעאיגקייט, איבערהויפט אין לויף פון דער קאוויד

דאנקבאר צו גאווערנער האקול פאר איר אומערמידליכע ארבעט צו שטיצן עלטערע מענטשן און איך קוק  
ארויס פארצוזעצן ווייטער אונזער מיטארבעטשאפט אויף אויסצוריכטען אונזער עלטערע באפעלקערונג  

  "מיט די מיטלען אין וואס זיי נייטיגן זיך אויף צו קענען בליען.
  

איך שטאלציר מיך צו האבן געהאלפן ערלעדיגן די  "קאנגרעסמאן מאנדעיר דזשאונס האט געזאגט, 
ן דער ׳אמעריקען רעסקיו פלען׳, און איך אפלאדיר דער האקול אדמיניסטראציע  פָאנדינג אלס טייל פו

נייטיגע  -פאר׳ן עס לייגן צו א גוטן ניצן פאר אונזערע קאמיוניטיס. אונזערע סיניארס זענען העכסט
מיטגלידער פון אונזערע קאמיוניטיס און מיר האבן א מאראלישע חיוב צו פארזיכערן אז זיי קענען לעבן  

-פאנדעמיע, וועט די פָאנדינג זיין קריטיש 19-יטער מיט כבוד. אזוי ווי מיר קומען ארויס פון דער קאווידווי
ויכטיג צו באשיצן די געזונט, זיכערהייט, און פרנסה פון די סיניארס אין וועסטשעסטער, ראקלענד, און ו

   "לענגאויס ניו יארק.
  

NYSOFA  ,דער פאנדעמיע האט אנטפלעקט פאר׳ן לאנד ווי  "דירעקטאר גרעג אלסען האט געזאגט
נויטיג עס איז דער נעטווארק פאר עלטערע אויף צוצושטעלן סערוויסעס, אפשטעלן דער פארשפרייטונג 

יאר ערפארונג אין  50פונ׳ם וויירוס, האלטן מענטשן זיכער און ראטעווען לעבנס. מיר האבן שוין קרוב צו 
ן עס זאל אנקומען צו זיי די בענעפיטן וואס קומט זיך זיי, טרעפן  ארבעטן מיט עלטערע מענטשן צו זע

אין   —דזשאבס, בלייבן געזונט, און צושטעלן סערוויסעס וואס וועלן זיי האלטן דארט וואו זיי ווילן זיין 
פאר א דורכשניטליכער סערוויס קאסט פון  —זייערע היימען און קאמיוניטיס וואס זיי וועהלן זיך פאר זיך 

דאלער א יאר פער מענטש. מיר מוזן אלע שפילן אונזער ראלע צו באקעמפן  10,000נטער או
דיסקרימינרן קעגן עלטערע און סטערעאטיפן און צו אנערקענען ווי ווערטפול עס איז דער באפעלקערונג. 

ך  עס איז צוליב דער גאווערנער׳ס פירערשאפט וואס אונזער נעטווארק איז אזוי סוקסעספול, און אי
שטאלציר מיך זייער מיט זייער ראלע, איבערהויפט בשעת דאס אפרופן זיך אין לויף פון דער פאנדעמיע,  
פארן אנהאלטן ווייטער אויפצוקומען מיט נייע המצאות און ארבעטן שווער אויף צו טרעפן צו די געברויכן 

   "אין אזא שווערע צייט.
  



דער איבערוויגנדער  "ין בעט פינקעל האט געזאגט, ( ניו יארק סטעיט דירעקטארAARPפי )-אר- עי-עי
מערהייט פון עלטערע מענטשן ווילן בלייבן אין זייערע היימען און קאמיוניטיס, און עס איז אן עיקר׳דיגע  

פי ניו יארק באדאנקט זיך פאר גאווערנער האקול  -אר -עי-פריאריטער זיי צו האלטן זיכער און געזונט. עי
י פעדעראלע הילף העלפט ניו יארקער לענגאויס דעם סטעיט, און אויף פארזעצן  פאר׳ן פארזיכערן אז ד

פי / ׳וועלט  -אר-עי-דער ערשטער סטעיט זיך אנצושליסן אין דער עי —ווייטער צו מאכן ניו יארק  
 2017גינציגע סטעיטס און קאמיוניטיס נאך צוריק יאן -געזונטהייט ארגאניזאציע׳ נעטווארק פון עלטערע 

   "נציגער פלאץ צו וואוינען פאר מענטשן אין יעדן עלטער.א גי —
  

NYSAC  ,קיינער האט נישט  "עקזעקיוטיוו דירעקטאר סטיווען דזשעי. אקוואריא האט געזאגט
פאנדעמיע ווי עלטערע מענטשן אין ניו יארק, סיי אין לעבנס   19-געצאלט קיין העכערע פרייז פאר׳ן קאוויד

שטערונגען צו סערוויסעס וואס האבן געהאלפן עלטערע צו לעבן מיט כבוד. פארלוסט און סיי אין די צו 
ליניעס,  -דורכאויס דער פאנדעמיע זענען קאונטי אפיסעס פאר עלטערע מענטשן געווען אויף די פארנט

פארזיכערנדיג אז עלטערע ניו יארקער האבן ווייטער צוטריט צו עסן, און ארויסהעלפנדיג מיט קאוויד  
מיר באדאנקען זיך פאר גאווערנער   ע איניציאטיוון, אלס ביישפילן פון נאך אסאך אזעלכע. וואקסינאצי

ליניע  - וויכטיג צו שטיצן די ׳עסענשעל׳ פארנט-האקול פאר׳ן אויסטיילן די געלטער, ווייל דאס איז קריטיש
ן אונז העלפן ארבעט וואס קאונטיס מאכן אויף צו שטיצן עלטערע ניו יארקער און זייערע פאמיליעס, או

קאונטיס, דער סטעיט, און אונזערע ארטיגע קאמיוניטי סערוויס אגענטורן   —ווייטער ארבעטן אינאיינעם  
 "  צו האלטן אונזערע סיניארס זיכער און געזונט. —
  
  

( עקזעקיוטיוו דירעקטאר בעקי פריוו האט געזאגט:  AANYS) ׳ַאסָאסיעשען ָאן עידשינג אין ניו יארק׳ 
סָאסיעשען ָאן עידשינג אין ניו יארק׳ אפלאדירט די נויטיגע און ממשות׳דיגע אינוועסטירונגען אין  דער ׳א  "

אגענטורן אויף עידזשינג זענען   59עידזשינג סערוויסעס וואס די פָאנדס וועלן צוגעבן. דער נעטווארק פון 
מענטשן און זייערע פאמיליעס, און נייטיג צו די געזונטהייט, זיכערהייט, און וואוילזיין פון עלטערע -העכסט
פראצענט. אונזער נעטווארק  100האט געהעכערט דער פארלאנג פאר סערוויסעס מיט באלד  19-קאוויד

איז שטערקער און בעסער געווארן מיט די צוגעגעבענע פינאנצירונג, און אונזערע מיטארבעטער ביי ניו 
סיג געארבעט צו פארזיכערן אז די געלטער גייען גיך יארק סטעיט ׳ָאפיס פָאר דע עידזשינג׳ האבן פליי

- געבער אין דער קאמיוניטי. מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האקול און איר לאנג -ארויס צו הילף
אנגייענדע שטיצע פאר דער סערוויס נעטווארק פאר עלטערע, און איר איבערגעגעבנקייט צו פארזיכערן 

   " יך עלטערן מיט כבוד, זעלבסטשענדיגקייט, און אכטונג.אז עלטערע ניו יארקער קענען ז 
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