
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/14/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין פעדעראלע פָאנדינג צו   21גאווערנער האקול אנאנסירט עס איז פארהאן 
 העלט ארבעטסקראפט -פארשטערקערן דער סטעיט׳ס מענטאל

  
בארעכטיגטע אוטפעישענט און קאמיוניטי שטיצע פראוויידער קענען אויסניצן פָאנדינג לויט זייער  

 איינזעהן  
  

רן אויף רעקרוטירונג און אנהאלט אינצענטיוון, אויסשול אויסגאבן, און  פָאנדינג קען געניצט ווע
 קאריערע אנטוויקלונג און טרענירונג  

  
  

העלט האט  -גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז דער ניו יארק סטעיט אפיס פון מענטאל 
מיליאן דאלער אין ארבעטסקראפט רעקרוטירונג און אנהאלט פָאנדס וועלכע וועלן העלפן  21איינגעשאפן  

 .  העלט סערוויסעס אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט-פארשטערקערן די סטעיט׳ס מענטאל
  
  "פאנדעמיע האט געלייגט אן אומגעהויערע אנגעשטרענגטקייט אויף אלע ניו יארקער, 19-דער קאוויד"

געזונטהייט ארבעטער,  -די פינאנצירונג וועט שטיצן אונזער אויפפירונג"  האט גאווערנער האקול געזאגט.
עיט וואס נייטיגן זיך אין הילף און העכערן צוטריט צו קעיר, העלפן צו פארזיכערן אז יעדער אין אונזער סט

   "און באהאנדלונג קענען עס באקומען.
  

OMH ,זיך איינשאפן די פעדעראלע געלטער ערמעגליכט  " קאמיסיאנער דר. ען סוליווען האט געזאגט
העלט  -באזירטע מענטאל-צו פארשטערקערן, פארברייטערן, און אויסהאלטן קאמיוניטי OMHפאר 

סערוויסעס דורך צושטעלן א קאמבינאציע פון געצילטע ראטע העכערונגען און לייכטע ארבעטסקראפט  
רעקרוטירונג און אנהאלט געלטער. אויף צו באשטימען וויאזוי מיר קענען אמבעסטן אויסניצן די פָאנדס  

פאראינטערעסירטע פארטייען אויף אויסצוהערן  700געהאלטן מערערע זיצונגען מיט איבער   OMHט הא
די   מיינונגען, און דורכדעם אידענטיפיצירט ארבעטסקראפט אינוועסטירונג אלס א הויפט פריאריטעט.

די  געלטער וועלן דראמאטיש העכערן קאפאציטעט און העלפן פארזיכערן אז יעדע קאמיוניטי האט 
   "מיטלען וואס זיי דארפן האבן אויף ארויסצוהעלפן זייער מערסט באדערפטיגע איינוואוינער.

  
נויטיגע - איך נעם אויף מיט צופרינדהייט די העכסט"קאנגרעספרוי איוועט די. קלארק האט געזאגט, 

גייענדע  ׳טער קאנגרעסיאנעלע דיסטריקט ערהוילט זיך נאך פון די אנ 9. דער OMHגוטע נייעס פון 
. פאמיליעס מאכן נאך מיט פילע שוועריגקייטן. שוין עטליכע דורות וואס דער  19-טראומא פון קאוויד

העלט קריזיס, וועלכס מאכט אן חורבנות אין אונזער סטעיט און לאנד, איז נאר געשטיגן און -מענטאל 
יצע, און באוואוסטזיניגקייט אינוועסטירונג אין די סערוויסעס, שט- ערגער געווארן צוליב קריטיש אונטער 

איבערצייגנד,  -נויטיג אויף דאס איבערצוקומען. דער טראגישער חסרון אין מיטלען איז צו אפט זעלבסט
אבער עס ווערט אן אומאנטלויפנד ווען מיר קוקן ארויס צו די וועלכע ליידן צום מערסטן אין אונזערע  

יז ווייניג געזאגט. צום גליק, איז שוין אויך נימאס היינט  קאמיוניטיס. צו זאגן אז עס איז מיר שוין נימאס א
פאר איבערגעגעבענע פובליק באדינער וועלכע קענען אויסמאכן צום גוטן. אונטער די פירערשאפט פון 

גאווערנער האקול און איר אומערמידליכע אדוואקאטיר ארבעט, האט דער ניו יארק סטעיט אפיס פון 
מיליאן דאלער אין טראנספארמירנדע פָאנדס אונטערצוהייבן אונזער  21ן העלט זיך איינגעשאפ-מענטאל 



נויטיגע  -העלט סיסטעמס און פארגרינגערן שוועריגקייטן אין צוגענגליכקייט צו העכסט-סטעיט׳ס מענטאל
- העלט סערוויסעס. באדייטנדע לייזונגען ווי די דאזיגע טוהען מער ווי סתם ליפערן דרינגענד-מענטאל 
רעסָארסן; זיי גיבן אויך די מעגליכקייט אויף אן אנגעהאלטער שינוי לטובה. מיר קענען נויטיגע 

העלט קריזיס לענגאויס ניו יארק, אמעריקע, און דער וועלט, אויב מיר האלטן  -איבערקומען דער מענטאל 
טאקע היינט   אן ווייטער אריינצולייגן כוחות אין די ארבעט וואס פעלט אויס, אזוי ווי אונזער סטעיט האט

ווייסיגע דערמאנונג אז מיר קענען זיך נישט מאכן אומוויסנד פון די -אויף- געטוהן. עס איז א שווארץ
אנגעהאלטענע טראומא וואס מענטשן ליידן, אויף די שפירן פון אן אלוועלטליכער געזונטהייט קריזיס וואס  

  " האט געענדערט די וועלט. 
  

דורכאויס דעם קריזיס, זוכן מער אמעריקאנער ווי סיי ווען "אגט, קאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געז 
העלט סערוויסעס. איך האב שווער געקעמפט אז די סערוויסעס זענען  -אין דער פארגאנגענהייט מענטאל 

אפרוף, און איך בין שטאלץ אז א צאל הויפט   19-אדרעסירט געווארן אין אונזער פעדעראלע קאוויד
גען אויף וועלכע איך האב געדרוקט זענען אריינגערעכנט געווארן אין אונזער  העלט באדינגונ -מענטאל 

׳אמעריקען רעסקיו פלען׳. איך דאנק גאווערנער האקול פאר אירע באלדיגע שריטן אונטערצוהייבן ניו 
העלט ארבעטסקראפט, און העלפן גיבן האפענונג פאר די וועלכע נייטיגן זיך דערין דאס  -יארק׳ס מענטאל

   "טע.מערס
  

טראצדעם וואס די שוידערליכע לעבנס פארלוסטן וועלן זיין  " קאנגרעספרוי קעטלין רייס האט געזאגט,
דער גרעסטער חורבן אנגעברענגט דורך דער פאנדעמיע, קען מען דאך גאר נישט אפשאצן די קאסטן פון 

דעראלע געלטער אין  העלט. איך בין שטאלץ געווען צו קעמפן פאר די פע -דעם קריזיס אויף מענטאל 
העלט  -העלט סערוויסעס און שטיצן אונזער מענטאל -קאנגרעס צו פארברייטערן צוטריט צו מענטאל

-ארבעטסקראפט אין ניו יארק סטעיט. איך לויב גאווערנער האקול פאר פריאריטיזירן דער קריטיש
   "וויכטיגער נושא.

  
העלט באווירקט אויף אונז אלע, און אויך  -מענטאל "  קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט האט געזאגט,

בעפאר דער פאנדעמיע איז דער גייסטישער געזונטהייט פון יחידים און פאמיליעס לענגאויס אונזערע  
קאמיוניטיס געווען א וואקסנדע זארג. מיר האבן געמאכט באדייטנדע פארשריטן, און אין דער זעלבער 

ליגע פאדערונגען וואס דער פאנדעמיע האט אונז אנגעברענגט, צייט וואס מיר אדרעסירן ווייטער די פילצא
מוזן מיר פארזיכערן אז גייסטישע געזונט בלייבט ביים פארנט פון אונזערע באמיאונגען צו העלפן 

אונזערע קאמיוניטיס זיך איבערבויען. איך לויב גאווערנער האקול פאר דער היינטיגער מעלדונג  
נדינג צו העלפן פארשטערקערן ניו יארק גייסטישער געזונטהייט אויסניצנדיג די פעדעראלע פאָ 

   "סוף העלפן פאמיליעס לענגאויס אונזער סטעיט.-כל-סערוויסעס און סוף
  

העלט -אלס פארזיצער פון דער סענאט קאמיטע אויף מענטאל" סענאטאר סאמרא ברוק האט געזאגט,
פן די פָאנדס פאר דער ניו יארק סטעיט אפיס פון טוה איך אפלאדירן גאווערנער קעטי האקול פאר איינשא

(. מיר ווייסן אז מיר מוזן דראמאטיש פארגרעסערן רעקרוטירונג און אנהאלט  OMHהעלט )-מענטאל 
קוואליטעט, צוגענגליכע מיטלען פאר ניו יארקער  -באמיאונגען אויב ניו יארק סטעיט וויל צושטעלן הויכע

לט און קריזיס שטיצע. איך קוק ארויס ווייטער צו ארבעטן מיט הע-וועלכע נויטיגן זיך אין מענטאל
גאווערנער האקול צו אידענטיפיצירן נייע וועגן צו טרעפן די געברויכן פון ניו יארקער, און צו פארזיכערן אז 

  "העלט קעיר וואס עס קומט זיך זיי. -קוואליטעט מענטאל-יעדער איינער האט צוטריט צו הויכע
  

איך דאנק גאווערנער האקול און אונזערע  "  איילין גונטהער האט געזאגט, אסעמבליפרוי
העלט  -צוזאמענארבעטער אין דער פעדעראלער רעגירונג פאר אינוועסטירן אין אונזער מענטאל

ארבעטסקראפט. דורכאויס דער פאנדעמיע האבן מיר געזעהן ווי עס זענען געשטיגן די גייסטישער  
מענער און פרויען אויפ׳ן פראנט זענען געשטאנען  געזונטהייט געברויכן פון אונזערע קאמיוניטיס, און די  

גרייט זיך אפצוגעבן מיט אונז אויף יעדן טריט און שריט. די פינאנצירונג וועט העלפן פארשטערקערן  
   "אונזער ארבעטסקראפט און וועט מאכן אלע ניו יארקער זיכערער און געזונטער.



דורך סיי די קאראנעווירוס אפרוף און  OMHדי פעדעראלע פָאנדינג איז געשאפן געווארן דורך  
און סיי דער ׳אמעריקען רעסקיו   2021( פון CRRSAAפארלייכטערונג סופלעמענטאלע אלאקירונג אקט )

העלט -די לעגיסלאציע גיבט סופלעמענטאלע פָאנדינג פאר מענטאל  .2021( פון ARPAפלען׳ )
העלט סערוויסעס -דער קאמיוניטי מענטאל באגרעניצטע פארברייטערונג פון- סערוויסעס דורך דער צייט

(CMHS .בלאק גרענט )   
  

OMH  ערווארט ארויסצוגעבן אנווייזונגען פאר ארבעטסקראפט געלטער פאר בארעכטיגטעOMH -
ע׳לייסענס׳טע אוטפעישענט און קאמיוניטי שטיצע פראוויידערס און צו מודיע זיין פאר פראוויידערס  ג

 דעם חודש.  איבער זייערע אלאקירונגען 
  

בארעכטיגטע אוטפעישענט און קאמיוניטי שטיצע פראוויידערס וועלן באקומען פָאנדינג צו קענען ניצן לויט  
   זייער אייגן איינזעהן איבער א ריי הויפט אויסגאבן קאטעגאריעס, וועלכע רעכענען אריין:

  
  

   רעקרוטירונג און אנהאלט אינצענטיוון  1
 אנהאלט און אויפנעמען באנוסעס        ·

 יעריגקייט באצאלונג  -לאנג       ·

 רעטייערמענט ביישטייערונגען און אנדערע זייטיגע בענעפיטן        ·

 דיפערענשעל באצאלונג        ·

 געפאר באצאלונג        ·

 אינצענטיוון אויף זיך אריבערציען       ·

  
   עדיוקעשען אויסגאבן  .2

שטאפל  -שטודיר קאסטן פאר נייע און עקזיסטירנדע שטאב מיטגלידער, אריינגערעכנט קאלעדזש       ·

 פראפעסיאנעלע אנטוויקלונג קורסן און אנגייענדע עדיוקעשען 

 ר נייע און עקזיסטירנדע שטאב  עקזאמען און אפליקאציע אפצאל פא      ·

 קורסן פארבינדן מיט קולטורעלע באקאנטשאפט און דיווערסיטעט טרענירונג        ·

   רעגיסטראציע אפצאל פאר קאנפערענצן      ·

  
  קאריערע אנטוויקלונג און טרענירונג .3

, און / אדער אנדערע קאריערע  שאפן, אונטערהייבן, און פארבעסערן אינטערשיפס, פעלאושיפס      ·

 אנטוויקלונג פראגראמען  

צוזאמענארבעט מיט אקאדעמישע און פאליסי אינסטיטוציעס צו אנטוויקלען סטראטעגיעס אויף צו        ·

 טרענירן שטאב מיטגלידער 

לען ארבעטער באשעפטיגונג און ארבעטסקראפט אנטוויקלונג סטראטעגיעס ווי צ.ב.ש. אנטוויק      ·

אדער איינשאפן טרענירונג מאטעריאלן, באצאלן רעגיסטראציע קאסטן, און דעקן אויסגאבן פאר  

   ארבעטער צו שטודירן אדער זיך טרענירן.

  

 ### 

  
  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 

  | press.office@exec.ny.gov518.474.8418|  טשעימבערניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו 
 

 זיך ארויסשרייבן 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1908cd8-be0bb599-e19275ed-000babda0106-87f2123e778a328e&q=1&e=89f880ff-4294-41a1-96d4-d3ef2d4fdb4c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDD00C697FC529E27852586F2006F291A00000000000000000000000000000000

