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גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט  3מיליאן דאלער אין נייע גרענטס צו פארברייטערן צוטריט צו
טעלעהעלט לענגאויס אלע ניו יארקער ראיאנען
טעלעהעלט קאפיטאל פראגראם וועט שטיצן דאס ארויסשטעלן אינאווירנדע טעלעהעלט מיטלען
און פארבעסערן צוטריט צו הויכע-קוואליטעט העלטקעיר אין אונטערסערווירטע אינער-שטאטישע
און רּורעל קאמיוניטיס
צוזאמענארבעט צווישן ניו יארק סטעיט און פילאנטראפישע צוזאמענארבעטער וועט העלפן
פארמאכן דעם העלטקעיר גלייכקייט חסרון
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן א  3מיליאן דאלערדיגע גרענט פראגראם צו אינוועסטירן
אין נייע טעכנאלאגיעס וואס וועלן פארבעסערן צוטריט און איינפירונג פון טעלעהעלט אין
אונטערסערווירטע קאמיוניטיס .דער פראגראם וועט שטיצן קאמיוניטי העלט ּפראָ וויידערס איינצוקויפן
אודיא-וויזועל און רעמאָ וט מאניטארינג כלים און ארבעטן מיט אנדערע קאמיוניטי צוזאמענארבעטער
אוועקצושטעלן פיזישע טעלעהעלט ערטער אין פלעצער ווי לייברעריס ,היימלאזע שוץ-ערטער,
פארמאסיס און אנדערע לאקאציעס 150,000 .דאלער וועט ווערן אויסגעטיילט צו יעדע פון צען ראיאנען
פון דעם סטעיט .די גרענטס וועלן צובאקומען א גלייכע סומע פון פריוואטע פילאנטראפיע שטיצע א
ספאנסירטער פראיעקט פון דעם ראקעפעלער פילאנטראפיע ראטגעבער ,אוועקגעשטעלט דורך די
ברייטהארציגקייט פון עריק און ווענדי שמידט אויף די עצה פון שמידט פיּוטשורס ,אין צוזאמענארבעט
מיט דער ניו יארק סטעיט העלט פאנדעישען .די גרענטס זענען געצילט צו באזארגן פובליק-פריוואטע
שטיצע פאר אינאוואציע אין העלטקעיר ליפערונג .אפליקאציעס וועלן זיך עפענען יאנואר 4׳טן  ,2022און
מער אינפארמאציע קען מען געפונען דא.
"יעדע ניו יארקער זאל האבן צוטריט צו הויכע קוואליטעט העלטקעיר ,אפגעזעהן וואו זײ וואוינען ",האט
גאווערנער האקול געזאגט" .טעלעהעלט איז א וויכטיגע מיטל וואס ברענגט העלטקעיר צו
אונטערסערווירטע קאמיוניטיס און שפארט פאר ניו יארקער סיי צייט און סיי געלט .דורך די
אינוועסטירונגען ארבעטן מיר זיכער צו מאכן אז יעדער האט צוטריט צו הויכע קוואליטעט העלטקעיר און
קען זעהן זייער דאקטאר".
די קאוויד 19-פאנדעמיק האט געוויזן אז טעלעהעלט איז א קריטישע מיטל צו פארברייטערן צוטריט
פאר לאָ ו-אינקאם קאמיוניטיס .דורכאויס דעם קריזיס האבן ניו יארקער ענטוזיאסטיש זיך גענומען באניצן
מיט טעלעהעלט ,נישט נאר צוליב די נויט זיך צו סאציעל אפזונדערן נאר אויך צוליב דעם וואס
טעלעהעלט האט גרינגער געמאכט צו האבן צוטריט צו הויכע קוואליטעט קעיר אן די צייט און קאסט פון

פארן צו א דאקטאר .דאס איז איבערהויפט אמת צו טרעפן צו די נויט פאר אנגייענדע קעיר אין מענטאל-
העלט און סובסטאנץ אביוז באהאנדלונג.
דער קאוויד 19-פאנדעמיק האט פארשנעלערט דאס צופאסן זיך צו טעלעהעלט .די גרענטס וועלן
פארזיכערן אז אלע ניו יארקער קענען געניסן פון די אינאוואציעס און אז קיינער ווערט נישט
איבערגעלאזט פון הינטען .דער גרענט פראגראם איז איין טייל פון דעם סטעיט׳ס ברייטערע באמיאונג
צו פארברייטערן און פארבעסערן צוטריט צו טעלעהעלט .אין דעם בודזשעט פאר׳ן יאר  2022האט ניו
יארק עלימינירט אלטע לאקאציע פאדערונגען און ערלויבט פאר מער גייסטישער געזונטהייט און
סובסטאנץ באניץ אומארדענונג ּפראָ וויידערס צו באזארגן רעמאָ וט אויפפאסונג .ניו יארק האט אויך
איינגעפירט א סעריע אָ נליין טרענירונג פראגראמען צו העלפן ּפראָ וויידערס זיך לערנען בעסטע
פראקטיצירונגען אין זיך צופאסן צו טעלעהעלט ,צו געפונען דא.
ניו יארק סטעיט איז א וועגווייזער אויף טעלעהעלט אינאוואציעס ,וועלכע האבן די פאטענציעל צו ענדערן
די וועגן אין וועלכע ניו יארקער האבן צוטריט צו הויכע-קוואליטעט העלטקעיר.
העלט דעפארטמענט עקטינג עקזעקיוטיוו דעפיוטי קאמישענער קריסטין פראוד האט געזאגט,
"טעלעהעלט איז א קריטיש-וויכטיגע שטאנדטייל פון די צוקונפטיגע העלטקעיר אין ניו יארק סטעיט.
דורך פארברייטערן צוטריט צו טעלעהעלט ,נעמען מיר אוועק צוימען וואס וועלן העלפן פארברייטערן די
קעיר און באהאנדלונג וואס ניו יארקערס דארפן האבן און וואס קומט זיך זיי אין א צייטליכן אופן .די
אינוועסטירונגען וועלן אויך באזארגן הויכע-קוואליטעט און פארלעסליכע קעיר צו היסטאריש
אונטערסערווירטע קאמיוניטיס ,העכערן די גלייכקייט און העלפן אנפילן די חסרונות אין העלטקעיר".
מיט-גרונדער פון שמידט פיוטשורס און געוועזענער  CEOפון ּגוגעל עריק שמידט האט געזאגט,
"דער פאנדעמיק האט אונז געוויזן ז טעלעהעלט איז א נויטיגע טייל פון אן עפעקטיווע העלטקעיר
סיסטעם .מיר דארפן באקרעפטיגן פאציענטן מיט די מיטלען און אינפראסטרוקטור נויטיג אויף
אויסצוניצן אויפ׳ן פולסטן די פאטענציעל פון טעלעהעלט .דער איניציאטיוו טוהט אונטערשטרייכן ניו
יארק׳ס פעסטע אנטשלאסנקייט צו אינאווירנדע לייזונגען וואס האלטן אלע ניו יארקער זיכער און
געזונט".
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