
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/6/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
מיליאן דאלארדיגע אנשטאלט געביידע פאר   250גאווערנאר האוקאל אנאנסירט עפענונג פון נייע 

  די אפיס פון גייסטישע געזונט אין סטעטן איילענד
  

נאכפאלגנדיג שאדנס פון די האריקעין סענדי שטורעמעס, איז סַאוט ביטש פסיכיאטרישע צענטער 
  צוריק אויפגעבויט געווארן צו ביישטיין צוקונפטיגע שטורעמעס און פארפלייצונגען

  
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט די אפיציעלע עפענונג פון די נייע אנשטאלט געביידע פון  

( ביי די סַאוט ביטש Office of Mental Health, OMHי אפיס פון גייסטישע געזונטהייט )ד
( אין סטעטן איילענד. די נייע  South Beach Psychiatric Center, SBPCפסיכיאטרישע צענטער )

  מיליאן דאלארדיגע געביידע, צוזאמען מיט די ענדערונגען וועלכע זענען געמאכט געווארן אויף די  250
  SBPCסַאוט ביטש קאמפוס, איז געבויט צו ביישטיין די פארפליייצונג וואס האט שווער באטראפן די 

  דורכאויס די האריקעין סענדי שטורעמעס.
  

"נישט נאר וועט די נייע געביידע העלפן ניו יארק צו צושטעלן די בעסטע קעיר וואס איז נאר מעגליך פאר 
אונזערע פאציענטן, נאר עס וועט אויך דינען אלץ א שטענדיגע מוסטער פון אונזער סטעיט'ס 

געביידע   "די נייע געזאגט.האט גאווערנאר האוקאל שטאנדהאפטיגקייט אין פיינטליכע אומשטענדן", 
און אנדערע פארבעסערונגען וועלכע מיר האבן געמאכט וועלן בעסער באשיצן פאציענטן,  

איינגעשטעלטע און אינפראסטראקטור אין א צייט ווען עקסטרעמע וועטערס זענען געווארן די נייע  
  נארמע." 

  
די נייע געביידע איז געווען אן אומשאצבארע אוצר לעצטע יאר ווען עס איז גענוצט געווארן צו העלפן  

אויפשטייג. די געביידע איז איבערגעמאכט און גענוצט געווארן צו צושטעלן   19-באקעמפן די קאוויד
סל מער פון א יאר  . יעצט, נאך אבי2020מעדיצינישע קעיר פאר קאוויד פאציענטן אנגעהויבן אום אפריל 

אין די נייע   19-פאציענטן באהאנדלט געווארן פאר קאוויד 1,022שפעטער, זענען שוין א סך הכל פון 
  געביידע.

  
"אונזער נייע  דר. ען סָאליווען, קאמישאנער פון די אפיס פון גייסטישע געזונטהייט, האט געזאגט, 

לטע א ווארעמע און הערליכע פלאץ מיט געביידע וועט צושטעלן פאר פאציענטן און איינגעשטע 
איינריכטונגען וועלכע זענען אויפגעוויזן געווארן צו שטיצן די ערהוילונג פון פאציענטן און פאר די  

צופרידנהייט פון די איינגעשטעלטע. די נייע געביידע וועט אויך פארבעסערן די באהאנדלונג 
עראפיע פראגראמען, געזעלשאפטליכע אטמאספערע דורכן לייגן אין צענטער פלעצער פאר ט

באגעגענישן, פארוויילונג, איבונגען און לערנען. עס איז א וואונדערבארע אינוועסטירונג אין די  
  געזונטהייט פון די איינוואוינער פון ניו יארק." 

  
פון די דארמיטארי אויטאריטעט פון ניו יארק   CEO, פרעזידענט און IIIרעאּובען ר. מקדעניעל 

איז   DASNY"  (, האט געזאגט,Dormitory Authority of the State of NY, DASNYסטעיט )
צו בויען א געביידע וואס שטעלט צו די בעסטע סערוויסעס  OMHשטאלץ צו ארבעטן צוזאמען מיט די 

וי אויף אן אופן וואס איז מער שטאנדהאפטיג און  מעגליך פאר די שוצלאזע באפעלקערונג, און צו טוהן אז



צו אנפירן די סַאוט ביטש  OMHארבעטנדיג צוזאמען מיט די   וואס רעכנט זיך מיט די ענווייראמענט.
פלאנירונג און קאנסטרוקציע, טוהען מיר עפענען א געביידע וואס וועט דינען ניו יארק סטעיט און די  

  נדליגע קומענדיגע יארן." סטעטן איילענד קאמיוניטי פאר צע
  

"די נייע הערליכע געביידע ווידערהאלט ניו יארק סטעיט סענאטארשע דייען סאווינָאו האט געזאגט, 
ניו יארק סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט צו צושטעלן די בעסטע גייסטישע געזונטהייט קעיר וואס מעגליך 

ר אנטשלאסנקייט צו אדרעסירן די ווירקונגען פון  פאר אונזערע איינוואוינער, און עס דעמאנסטרירט אונזע
קלימאט טויש און פארמערן די סטעיט'ס שטאנדהאפטיגקייט און מעגליכקייט צו צושטעלן וויכטיגע  

סערוויסעס, אפילו אונטער די שווערסטע אומשטענדן. אין צוגאב, און די וויכטיגסטע זאך, די נייע  
ט א זיכערע פלאץ וואו צו באקומען די באהאנדלונגען וואס זיי געביידע וועט צושטעלן פאר פאציענטן מי

  דארפן." 
  

"די הערליכע און שיינע געבייידע  ניו יארק סטעיט אסעמבלי מיטגליד מייקעל קיּוסיק האט געזאגט, 
וועט צושטעלן קעיר און סערוויסעס פון הויכע קוואליטעט פאר פאציענטן פון ארום די סיטי. די  

דורכגעטראכטע דעזיין פון די נייע געביידע מאקסימיזירט זיכערהייט און וואוילזיין סיי פאר די פאציענטן  
  ינגאנצן אויס אזא הערליכע פלאץ."און סיי פאר די איינגעשטעלטע, און עס נוצט א

  
  .דאא ווידעאו פון די נייע געביידע'ס דעזיין און ארכיטעקטורישע הויכפונקטן קען געזעהן ווערן 

  
פיס   20בויט אויף העכערע ערד, פיסיגע, פיף שטאקיגע געביידע איז גע- סקוועיר-230,000די נייע  

העכער פון די ים שטאפלען כדי צו פארמיידן פארפלייצונגען, און אלע יּוטיליטיס זענען אינסטאלירט 
פיס העכער ים שטאפלען אלץ א צוגעלייגטע באווארענונג. די ניייע ּפארקינג לַאט דעזיין נעמט    30בערך 

יטלען, און נייע וואסער אפלויף סיסטעמען זענען אויך אין באטראכט פארפלייצונג פארמיידונגס מ
אינסטאלירט געווארן איבער די גאנצע קאמפוס. די געביידע איז פריינטליך צו די ענווייראמענט און עס 

שפארט ענערגיע; געבויט מיט גרינע דעכער פאר נאטורליכע קילונג, שטורעם וואסער באשיצונג און עס 
  סטאנדארטן. LEEDקומט נאך די 

  
די נייע געביידע פארבעסערט די ווירקזאמקייט פון אפעראציעס דורכן לייגן אין צענטער פילע פון די  

א נייע פארמאסי און סערוויס קארידאר וואס איז פארבינדן צו   פראגראמען און אקטיוויטעטן פון די פלאץ.
  ן סוּפארט סערוויסעס.די צענטראלע סערוויסעס געביידע פארמערט די ווירקזאמקייט מיטן איבערגעב 

  
די דעסקס פון די יּוניטס זענען אלע אפן, פלאצירט אין צענטער און מען קען קלאר זעהן ארום און ארום.  

די דעזיין ערלויבט דירעקטע אויפזיכט און ערלויבט די איינגעשטעלטע און פאציענטן צו קומען אין  
בארירונג גרינגערהייט. עס זענען אויך דא פריוואטע קאנסאלטעישען און אינטערוויּו צימערן פלאצירט  

  אין די יּוניט פאר טעראפיע און פריוואטע איינגעשטעלטע/פאציענט באגעגענישן.
  

אין די זעלבע צייט איז די געביידע אויסגעשטעלט צו מאקסימיזירן די צופרידנהייט פון פאציענטן און  
איינגעשטעלטע צו גלייך. שטודיעס ווייזן אז די פיזישע אטמאספערע וואו א מענטש באקומט 
נסטערס באהאנדלונג שפילט א וויכטיגע ראלע אין די ווירקזאמקייט פון די באהאנדלונגען. גרויסע פע

לאזן אריין נאטורליכע ליכט און הערליכע פאנאראמעס. די ארומיגע ארט באשטייט פון עכטע גראז,  
  ביימער און בּושעס פאר גרינגע אויפהאלטונג און טוישנדע קאלירן מיט די סעזאנען.

  
זיין מער   אנדערע פארבעסערונגען רעכענען אריין די מעין לַאבי, וועלכע איז איבערגעמאכט געווארן צו

ווארעם און באגרוסנד, און אין די זעלבע צייט אויך זיין גענוג פארזיכערט. די שטח איז גרינג פאר  
העליקאפטערס, און די ערד פון די ּפארקינג לַאט ביז די פארנט טירן זענען נאר א קליין ביסל שיף אזוי  

  אז ראמפעס און שטיגן פעלן נישט אויס.

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=83b795f9-dc2cace8-83b56ccc-000babd9fe9f-d87e84447fad43a6&q=1&e=65f6f31f-b684-4195-ae02-18fc1fb96479&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fi9sENm0tBcM


  
ויך אן אויסגעפלאסטערטע וועג אינדרויסן מיט פלאץ פאר אן אויפנאמע פלאץ, א  די נייע געביידע האט א

קאפע, געזעלשאפטליכע פלאץ און א באזאר, און אזוי אויך נאך צימערן און פלאץ פאר פראגראמען,  
  אקטיוויטעטן און באזוכן פון פריינט און פאמיליע. 

  
מיליאן דאלארדיגע צענטראלע  42ג פון א נייע  עפענונ 2014די נייע אנשטאלט געביידע פאלגט נאך די 

סערוויסעס געביידע וואס האט ערזעצט די קריטישע אינפראסטראקטור וואס איז צושטערט געווארן  
  דורך די שטורעם אויפשטייג פון האריקעין סענדי.

  
###  
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