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מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג צו פארברייטערן גייסטישע  9גאווערנער האקול אנאנסירט 

געזונטהייט, אדיקשען און פארעלטערונג סערוויסעס פאר עלטערע ניו יארקער אין קאמיוניטיס 
  שווער באטראפן פון קאוויד

  
ן פינאנצירונג אין לויף פון  זעקס גייסטישע געזונטהייט קעיר ּפראוויידערס אויסגעוועהלט צו באקומע

  יאר 5
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די אויסוואהל פון זעקס גייסטישע געזונטהייט קעיר  
מיליאן דלאר אין לויף פון פינף יאר צו שטיצן    9ּפרָאוויידערס וועלכע וועלן באקומען ביז אזויפיל ווי  

ער עלטער וועמענס  יאר אד 55קאמיוניטי פראגראמען וועלכע טרעפן און העלפן ארויס ערוואקסענע פון 
זעלבסטשטענדיגקייט אדער איבערלעבן אין די קאמיוניטי איז אין געפאר צוליב גייסטישע געזונט, 

  פארבינדענע זארגן-דרָאג/אלקאהאל/א.ד.ג. באנוץ אדער פארעלטערונג
  

מיר   פאנדעמיע זעצט פאר צו באטרעפן קאמיוניטיס איבער גאנץ ניו יארק, מוזן  19-"אזוי ווי די קאוויד
"די האט גאווערנער האקול געזאגט. טוהן אלעס וואס מיר קענען צו באשיצן די שוואכסטע צווישן אונז", 

פינאנציעלע שטיצע וועט העלפן עלטערע ניו יארקער אין קאמיוניטיס וועלכע זענען באזונדערס שווער  
אז זיי האבן די הילף און   באטראפן געווארן דורך די פאנדעמיע, און די פינאנצירונג וועט זיכער מאכן

  שטיצע צו קעען וואוינען זעלבסטשטענדיגערהייט און מיט כבוד." 
  

- שותפות צו שטיצן דאס זיך פארעלטערן אינדערהיים אין קאמיוניטיס שווער באטראפן דורך קאווידדי " 
19( "Partnership to Support Aging in Place in Communities Severely Impacted by 

COVID-19  וועט זיין קאנצעטרירט אויף קאמיוניטיס מיט פארשידנארטיגע באפעלקערונגען וועלכע )
- האבן היסטאריש נישט באקומען גענוג סערוויסעס וועלכע זענען שווער באטראפן געווארן דורך קאוויד

ן זיין. דער  , און עס וועט העלפן מענטשן זיך צו פארעלטערן אינדערהיים אין די קאמיוניטיס וואו זיי וויל19
לייסענסירטע פראפעסיאנאלן און צווישן אגענטורן  -OMHפראגראם וועט שאפן שותפות'ן צווישן 

 Office of Addiction Servicesאפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע )  NYSלייסענסירט דורך די 
and Supports, OASAS מיט די )NYS ( אפיס פאר עלטערע מענטשןNYS Office for Aging, 

NYSOFA.)  
  

( קאמישאנער דר. ען סָאליווען  Office of Mental Health, OMHאפיס פון גייסטישע געזונטהייט )
וועלכע פארמעסטן זיך שוין סיי ווי מיט   –"די געלטער וועלן העלפן עלטערע ניו יארקער האט געזאגט, 

רע אייגענע קאמיוניטיס. די שותפות'ן  צו לעבן זעלבסטשטענדיגערהייט אין זייע  –גרויסע שוועריגקייטן 
און דורך אונזער   OMHברענגען צוזאמען אלע רעסָארסן וועלכע זענען דא צו באקומען דורך די 

צו העלפן זיכער מאכן אז ניו יארקער וועלכע לעבן   – NYSOFAאון  OASAS  –שוועסטער אגענטורן 
וץ פראבלעמען האבן די מעגליכקייט צו  מיט גייסטישע געזונטהייט אדער דראג/אלקאהאל/א.ד.ג. באנ

  בלייבן זיכערערהייט אין זייערע אייגענע היימער." 



  
NYS  ,אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמישאנער טשיינזָאו קָאנינגהעם האט געזאגט

  קוואליטעט העלט קעיר פאר עלטערע-"די פינאנצירונג געלעגנהייט וועט צושטעלן צוטריט פאר הויכע
מענטשן וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך דראג/אלקאהאל/א.ד.ג. באנוץ, אדיקשען און גייסטישע 

געשטיצטע שותפות'ן וועלן זיכער  -געזונטהייט פראבלעמען. ארבעטן צוזאמען דורך קאמיוניטי און סטעיט
די באדערפענישן   מאכן אז מיר שטעלן צו ווירקזאמע, ברייטע און צוגעפאסטע סערוויסעס צו אדרעסירן

  פון די שוואכערע באפעלקערונג." 
  

"די פרישע שותפות  ניו יארק סטעיט פאר עלטערע מענטשן דירעקטאר גרעג ָאלסען האט געזאגט, 
ברענגט רעזולטאטן דורכן צושטעלן שטיצנדע סערוויסעס צו העלפן עלטערע מענטשן אין די קאמיוניטי  

בשעת'ן אדרעסירן אדיקשען אדער גייסטישע געזונטהייט באדערפענישן וועלכע קענען שטעלן אין געפאר  
אגראמען זענען ערפאלגרייך דורכן  א מענטשן'ס מעגליכקייט זיך צו פארעלטערן אין זייער היים. די פר

צושטעלן סערוויסעס פאר עלטערע מענטשן אויף א ברייטן פארנעם, זיך קאנצעטרירנדיג אויף יעדע  
מענטשן'ס פולשטענדיגע באדערפענישן. זייער הצלחה איז נאר ערמעגליכט געווארן דורך די געמיינזאמע 

רבעטנדיג צוזאמען מיט אויפפירונג און פיזישע באמיאונגען פון לאקאלע אפיסעס פאר עלטערע מענטשן א
געזונטהייט סערוויסעס שותפים. איך וויל אויסרימען די אפיס פון גייסטישע געזונטהייט, אפיס פון  

אדיקשען סערוויסעס און שטיצע און אלע שותפים פאר זייער איבערגעגעבנקייט צו די חזון, און איך  
נטשלאסענע פירערשאפט מיטן פארזעצן צו שטיצן ניו יארק אלץ  באדאנק גאווערנער האקול פאר זייער א

די ערשטע סטעיט אינעם לאנד צו זיין פריינטליך פאר עלטערע מענטשן דורך די ערפאלגרייכע  
  שותפות'ן." 

  
(  Division of Veterans' Servicesניו יארק סטעיט אפטיילונג פון וועטעראנען'ס סערוויסעס ) 

"טראץ די שטרויכלונגען און  דירעקטאר דזשָאועל עווענס האט געזאגט,  עקזעקיוטיוו דעּפיוטי
, בלייבט ניו יארק איבערגעגעבן צו דינען די מיט  19-שוועריגקייטן אונטערגעשטעלט דורך קאוויד

אייגנארטיגע באדערפענישן און זיי צושטעלן די מעגליכקייטן צו בלייבן זעלבסטשטענדיג און פארמישט 
טוישנדע געלעגנהייט פאר די מענטשן זיך צו  -יוניטיס. די געלטער שטעלן צו א לעבנסאין זייערע קאמ

פארעלטערן אין זייערע קאמיוניטיס מיט כבוד און ווירדע. איך טוה אפלאדירן גאווערנער האקול פאר איר  
  אנטשלאסענע שטיצע פאר די אונטערנעמונג וועלכע וועט ארבעטן צו פארבעסערן די געזונטהייט און

און עלטער און רופן ניו יארק   65פראצענט פון וועטעראנען וועלכע זענען פון   50וואוילזיין פון די איבער 
  זייער היים." 

  
  

,  2021( אין אפריל Request for Proposalsהאט ארויסגעגעבן א פארלאנג פאר פארשלאגן ) OMHדי 
איינלאדענענדיג בארעכטיגטע אפליקאנטן צו אנטוויקלען און אריינגעבן פלענער צו שטיצן עלטערע ניו  

פאנדעמיע וועלכע   19-יארקער אין קאמיוניטיס וועלכע זענען שווער באטראפן געווארן דורך די קאוויד
ט צוליב גייסטישע געזונטהייט,  פארמעסטן זיך מיט שוועריגקייטן צו לעבן זעלבסטשטענדיגערהיי

  פארבינדענע זארגן.-דראגס/אלקאהאל/א.ד.ג. באנוץ אדער עלטער
  

-OMHדי פראגראמען וועלן העלפן עלטערע מענטשן זיך צו פארעלטערן אינדערהיים, אדער אין 
די פינאנצירונג קען    עשטיצטע האוזינג אדער אין אנדערע לאקאלע האוזינג פאר עלטערע מענטשן.ג
ענוצט ווערן צו פארברייטערן אדער פארבעסערן עקזיסטירנדע פראגראמען אדער צו אנטוויקלען נייע  ג

  פראגראמען וועלכע קומען נאך אלע פראגראם פאדערונגען.
  

  די אויסגעוועהלטע פראגראמען רעכענען אריין:
  



   ניו יארק סיטי
 

  סערוויס פראגראם פאר עלטערע מענטשן
  

 Metropolitanארבעטנדיג בשותפות מיט די מעטראּפאליטען צענטער פאר גייסטישע געזונטהייט )
Center for Mental Health( און מיט די ניו יארק סיטי דעּפארטמענט פאר עלטערע מענטשן )New 

York City Department for the Aging )—   זענען די ציהלן פון סערוויס פראגראם פאר עלטערע
( צו שטיצן דאס זיך פארעלטערן אינדערהיים  Service Program for Older People, SPOPמענטשן )

רע מענטשן וועלכע ווערן אפגעשיקט פריצייטיג צו אן אנשטאלט דורכן  און רעדוצירן די צאל עלטע 
פסיכאלאגישע   –צושטעלן סערוויסעס אריינגעבויט אין די קאמיוניטי פארבינדן צו אלגעמיינע געזונטהייט 

בשעת'ן  – וואוילזיין, מעדיצינישע קעיר און באהאנדלונג פאר דראג/אלקאהאל/א.ד.ג. באנוץ קראנקייטן 
עסירן קאנקרעטע באדערפענישן דורך קעיס מענעדזשמענט סערוויסעס, היים העלט קעיר,  אויך אדר

- געזעלשאפטליכע געלעגנהייטן, מאלצייטן, קליינע היים ענדערונגען און פארבינדונגען מיט קאמיוניטי
עלטערע מענטשן יעדע יאר, א   240די פראגראמען זענען ערווארטעט צו דינען  באזירטע פראגראמען.

אין לויף פון די גאנצע גרענט צייט אפשניט, און צו צושטעלן נאך אויפקלערונג און   2,700הכל פון  סך
מענטשן יעדע יאר דורך אירע צוויי שותפות'ן, איינס וועלכע ברענגט ברייטע   300אנקומען צו 

קאנקרעטע ַאוטּפעישענט דראג/אלקאהאל/א.ד.ג. באנוץ באהאנדלונג ערפארונג צום טיש און די אנדערע 
   סערוויסעס צו שטיצן דאס זיך פארעלטערן אינדערהיים.

 
Samuel Field YM&YWHA  

  
Samuel Field YM&YWHA  גייט אריין אין א שותפות מיטRego Park Counseling   און מיט די ניו

יארק סיטי דעּפארטמענט פאר עלטערע מענטשן צו טרעפן עלטערע מענטשן און זיי פאראינטערעסירן צו  
זיך פארבינדן מיט מענטשן   נעמען טעסטס אין זייערע היים קאמיוניטיס און זיי פארבינדן מיט סערוויסעס.

רויסן פון די אפיסעס זענען די פונקטן אויף  און זיי צושטעלן סערוויסעס אינדערהיים און אין פלעצער אינד
וועלכע דער פראגראם קאנצעטרירט זיך, און עס רעכנט אריין דאס אפשאצונג פון אויפפירונג געזונטהייט,  
פיזישע געזונטהייט און סערוויסעס באדערפענישן פאר עלטערע מענטשן און אזוי אויך באדערפענישן אין  

א פערזענליכע צוגעפאסטע קעיר   ביז היינט נישט נאכגעקומען געווארן.אנדערע הינזיכטן וועלכע זענען 
פלאן וועט ווערן געשאפן פאר יעדן קליענט, און צייטווייליגע קעיר און קעיר קאארדינאציע וועלן  

קַאונסעלינג, אריינרעכענענדיג   צוגעשטעלט ווערן ביז אלע פלאנירטע סערוויסעס ווערן אויפגעשטעלט.
און פסיכיאטרישע קעיר פאר איינצלנע מענטשן אדער פאר פאמיליעס, ווערט  פסיכאטעראפיע 

  . Rego Park counseling servicesאון דורך  Samuel Fieldצוגעשטעלט דורך 
  

  דזשעמעיקע שפיטאל
  

( גייט אריין אין א שותפות מיט  Jamaica Hospital Medical Centerדי דזשעמעיקע שפיטאל )
( און מיט די ניו יארק סיטי דעפארטמענט  Flushing Hospital Medical Centerפלָאשינג שפיטאל )

  דזשעמעיקע שותפות צו שטיצן דאס זיך פארעלטערן אינדערהיים פאר עלטערע מענטשן מיט די 
(Jamaica Partnership to Support Aging in Place.)  

פונעם פראיעקט זענען צו פארמינערן אומבאהאדלטע גייסטישע געזונטהייט און  די ציהלן  
דראג/אלקאהאל/א.ד.ג. באנוץ קראנקייטן צווישן מענטשן וועלכע זענען אין געפאר דערפון; פארמינערן  

רעגלמעסיגע באזוכן אין די עמערדזשענסי רּום; פארמינערן שלעכטע געוואוינהייטן וועלכע ביישטייערן צו  
אדן צו די גייסטישע געזונט; פארמערן אנטיילנעמונג; און פארמינערן באדערפענישן וועלכע זענען ביז  ש

די שותפות   היינט נישט נאכגעקומען געווארן וועלכע שטאמען פון קולטורישע און שפראך שטרויכלונגען.
מענטשן דורכאויס די גרענט צייט אפשניט, מיט פלָאשינג צושטעלנדיג  360איז ערווארטעט צו דינען  

מעדיצין אדיקשען שטיצע סערוויסעס, -דראג/אלקאהאל/א.ד.ג. באנוץ קראנקייטן באהאנדלונג און טעלע



-לידער איבער נישטאון די דעּפארטמענט פאר עלטערע מענטשן טרענירנדיג מעדיצינישע שטאב מיטג
מעדיצינישע שטיצע פאר עלטערע מענטשן און פארבינדן מעדיצינישע צענטער איינגעשטעלטע מיט 

  אגענטור סערוויסעס ּפראוויידערס.
  

Ohel Childrens Home and Family Services  
  

רטמענט פאר  און מיט די ניו יארק סיטי דעּפא LSA Recovery Incאריינגייענדיג אין א שותפות מיט 
)פראיעקט רעדל( צו צושטעלן ברייטע   Project WHEEL'ס Ohelעלטערע מענטשן, איז די ציהל פון 

גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס און פארבינדן עלטערע מענטשן מיט א פולע רייע פון סערוויסעס כדי זיי  
זיי פלאנירן צו איינפירן א מאדעל מיט א צענטער  זאלן קענען ערפאלגרייך זיך פארעלטערן אינדערהיים. 

"( וואו זייער מאנשאפט וועלכע קומען פון פארשידענע פעלדער וועלן  hub and spokeאון אסאך צווייגן )" 
זיך פארבינדן און ארבעטן צוזאמען מיט עלטערע מענטשן און טעסטס ווערנדיג דורכגעפירט אויפן שטח  

 NORCSפלאנירטע -NYCDFTAנדיג אן אנוועזנהייט אויפן ארט אין איבער די רַאקעוועיס, אנהאלט
האוזינג )דאס זענען  NYCHA)געגנטער מיט אסאך עלטערע מענטשן(, עלטערע מענטשן צענטערן און 

  LSAגייסטישע געזונטהייט קליניקס און  OHELדי צווייגן פון דעם מאדעל( פירנדיג צו די 
טן קליניקס )די צענטער פון דעם מאדעל( פאר ווייטערדיגע  דראג/אלקאהאל/א.ד.ג. באנוץ קראנקיי

סערוויסעס און שטיצנדע   NYCDFTAאונטערזוכונג/באהאנדלונג, און אזוי אויך פארבינדונג צו 
  טעכנאלאגיעס.

  
   הָאדסאן וואלי

 
  ארענדזש קאונטי דעּפארטמענט פון גייסטישע געזונטהייט

  
ארענדזש קאונטי'ס שותפות פראיעקט צו שטיצן דאס זיך פארעלטערן אינדערהיים רופט זיך די  

Enhanced WELCOME Orange Geriatric Initiative  פארבעסערטע ווארעמע ארענדזש קאונטי(
ן רעכנט אריין די ארענדזש קאונטי דעּפארטמענט פון  ( אוWOGIאונטערנעמונג פאר עלטערע מענטשן, 

 Catholic Charities of ,(Orange County Department of Mental Healthגייסטישע געזונטהייט )
Orange and Sullivan Counties  און די ארענדזש קאונטי דעּפארטמענט פאר עלטערע מענטשן

(Orange County Office for the Aging.)   נוצנדיג א מאדעל וואו מענטשן גייען אריבער א פאמיליע
"(, ציהלן די פארבעסערטע Gatekeeperדאקטאר צו געשיקט ווערן פאר ספעציאליזירטע קעיר )" 

פראיעקט צו דינען די וועלכע האבן ביז היינט נישט באקומען גענוג סערוויסעס דורכן פארמערן  
ינערן פארמיידליכע באזוכן אין עמערדזשענסי רּום אדער סטאביליזאציע אין די קאמיוניטי און פארמ

שפיטאל און דארפן אריינגעלייגט ווערן אין נוירסינג היימער; שטיצן עלטערע מענטשן צו פארבעסערן  
זייער וואוילזיין און פונקציאנירונג כדי זיי זאלן זיך קענען פארעלטערן אינדערהיים; און פארבעסערן דאס  

גיע צו בעסער דינען די באפעלקערונג פאר וועם דער פראגראם איז געווידמעט  באנוץ מיט טעכנאלא
דורכן שאפן אן אינפראסטראקטור צו צופאסן מענטשן מיט די סערוויסעס און שטיצע באזירט אויף זייערע  

  אייגנארטיגע אפגעשאצטע באדערפענישן.
  

   לאנג איילענד
 

Central Nassau Guidance & Counseling Services  
  

Central Nassau Guidance & Counseling Services   גייט אריין אין א שותפות ממיט די פאמיליע
( און מיט די נעסאו קאונטי אפיס פאר  Family & Children's Associationאון קינדער'ס פארבאנד )

  Link-Age( פאר דאס וואס זיי רופן זייער  Nassau County Office for the Agingעלטערע מענטשן )
זייערע ציהלן זענען צו אריינבויען רוקעוודיגע פארבינדונג און סערוויס   )פארבינדט עלטער( פראיעקט.



דעליווערי אין זייערע אגענטורן; טרעפן און פאראינטערעסירן עלטערע מענטשן; אויסגעפונען די  
יפישע באדערפענישן פון יעדע עלטערע מענטש מיט וועם זיי טרעפן זיך אן; נוצן טעכנאלאגיע צו  ספעצ

העלפן עלטערע מענטשן און זייערע פאמיליעס/געהילפן צו איבערקומען אפטע שטערונגען מיטן צוקומען  
ענטשן אין ענליכע  צו קעיר און צו סערוויסעס; און אויסנוצן ברייטע פינאנצירונג און שטיצע פון אנדערע מ

באוועגליכע    אומשטענדן צו אדרעסירן באדערפענישן וועלכע זענען נישט נאכגעקומען געווארן. 
באהאנדלונג פאר גייסטישע געזונטהייט און אנדערע קראנקייטן וועלכע קומען דערמיט און באוועגליכע  

ורירן הויפטזעכליך אין  די זאכן פיג  —געציהלטע פארבינדונג צו טרעפן איינזאמע עלטערע מענטשן 
  זייערע פלענער.

  
אינפארמאציע איבער אלע פון די פראגראמען פאר עלטערע מענטשן וועלכע ווערן געאפפערט דורך די  

OMH  דא  איז דא צו געפונען.  
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