
 
 גאווערנאר קעטי האקול    12/30/2021אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 
 

מיליאן דאלער אין אינוועסטירונג פאר  240גאווערנער האקול אנאנסירט היסטארישע סומע פון נאך 
   סקולס וועלכע סערווירן קינדער מיט דיסַאּביליטיס

      
סקול און סקול קינדער ספעציעלע עדיוקעשען ּפרָאוויידערס וועט שטייגן מיט -פינאנצירונג פאר ּפרי

 פראצענט   15
   

 פאר מיטלען-הילפס באזארגן צו פעקל לעגיסלאטיווע גרויסע אונטער אויך שרייבט גאווערנער
    ּפרָאוויידערס ויסעססערו סָאושעל פאר און פאמיליעס זייערע פאר ,אומפעאיגקייטן מיט סטודענטן

      
  240 נאך פון  סומע היסטארישע א אריינצורעכענען  פלענער געמאלדן היינט האט האקול קעטי גאווערנער

  מיט קינדער סערווירן  וועלכע שולעס פריוואטע באשטעטיגטע פאר אינוועסטירונג אין דאלער מיליאן
 אויך האט האקול גאווערנער בודזשעט. וטיוועקזעקי 2023-2022 אויפקומענדע איר  אין אומפעאיגקייטן

  מיט  סטודענטן פאר שטיצע און מיטלען-הילפס העכערן צו  לעגיסלאציע פון פעקעדזש א אונטערגעשריבן
     ּפרָאוויידערס. סערוויסעס סָאושעל און פאמיליעס זייערע אומפעאיגקייטן,

      
״די היסטארישע אינוועסטירונג אין סקולס וואס סערווירן סטודענטן מיט דיסַאּביליטיס, אינאיינעם מיט פיר  

ּבילס וואס איר שרייב אונטער אלס געזעץ, וועט פיל אויסמאכן אין די לעבנס פון סטודענטן, פאמיליעס,  
״דורכאויס מיין צייט אין אפיס   אגט.האט גאווערנער האקול געזאון סקולס אין יעדן ווינקל פון ניו יארק,״ 

מיטלען  -האב איך געמאכט א פריאריטעט אויסצוהערן דער דיסַאּביליטי קאמיוניטי און צושטעלן די הילפס
און שטיצע וואס זיי נויטיגן זיך אויף צו קענען בליען. מענטשן מיט דיסַאּביליטיס האבן מיין פארשפרעכונג:  

 שטענדיג שטיין ביי אייער זייט און קעמפן פאר אייך.״  אלס אייער גאווערנער וועל איך 
     

  יאר סקול 2022-2021  דער פאר באשטעטיגט צופאסונג קאסט-לעבנס עגפראצענטי-4 די נאכפאלגנדיג
- לעבנס א נאך אויטאריזירן בודזשעט דער פון דיוויזיע סטעיט יארק  ניו דער וועט ראטעס, קאסטן שטודיר
  15  איבער פון העכערונג א — יאר סקול 2023-2022 דער פאר אצענטפר   11  פון צופאסונג קאסט

-סקול און סקול-ּפרי  העכערן וועט צופאסונג קאסט-לעבנס 23-2022 דער  יאר.  צוויי איבער פראצענט
  דער  און דאלער, מיליאן 240 איבער מיט פָאנדינג יערליכע  ּפרָאוויידערס עדיוקעשען ספעשעל לטערע

  פון פראצענט 60 אומגעפער פאר קאונטיס און דיסטריקטן סקול פאר צוריקצאלן ך אולטימלי וועט סטעיט
     קאסטן. די
   

  מיט סטודענטן שטיצן צו פעקל לעגיסלאציע א אונטערגעשריבן אויך האט האקול גאווערנער
  סּפעקטרום  אוטיזם דער אז אוועק שטעלט ( 1953S.2911/A.) לעגיסלאציע אומפעאיגקייטן:

  אויססקיצירונג; און בילדונג, אפשפירן, אוטיזם אויף באריכט א צושטעלן זאל קאמיטע ראט גאומארדענונ
  קלאגעס אדרעסירן צו אפיציר  פארהער אומפארטייאישע אן באשטימט ( 7614S.6682/A.) לעגיסלאציע

S.1662)- לעגיסלאציע אומפעאיגקייטן; מיט סטודענטן פאר פראצעס יורידישער געהעריגער א איבער
A)-B/A.3523 מיט איינקלאנג אין יארק  ניו אין לייסענסער פסיכאלאג-אויפפיר פון נושא  דער מאכט  



  פריצייטיגע  פאר  פינאנצירונג באזארגט (5339A/A-.5560S.) סלאציעלעגי  און סטעיטס; אנדערע
   אומפעאיגקייטן.  מיט קינדער קליינע  פאר בילדונג אינטערווענץ

   
שטעלט אוועק אז דער אוטיזם סּפעקטרום אומארדענונג ראט קאמיטע   ( S.2911/A.1953)לעגיסלאציע 

דער באריכט וועט    וועט איבערגעבן א באריכט אויף אוטיזם אפשפירן, בילדונג און אויססקיצירונג.
אפשאצן און איבערקוקן אורזאכן פון אוטיזם אין קינדער ווי אויך ארויסהעלפן העלטקעיר ּפרָאוויידערס און  

     ראפעסיאנעלן מיט אופנים וויאזוי צו בעסער העלפן די וועלכע ווערן דיאגנאזירט מיט אוטיזם.בילדונג פ
     

״אויב וויסן איז דער האלבער קאמף, דאן פארלירן מיר  סענאטאר קעווין עס. פארקער האט געזאגט, 
דעם קריג קעגן אוטיזם אין אונזער גרויסן סטעיט. דער אויססקיצירונג ּביל איז אן ערשטע טריט אין  

צוריקדרייען דער רעדל. איך שטאלציר מיך צו האבן אויסגעשריבן דעם וויכטיגן געזעץ צו פאדערן פון דעם  
רדענונג ראט קאמיטע איבערצוגעבן א באריכט אויף אוטיזם אפשפירן, בילדונג,  אוטיזם סּפעקטרום אומא

און אויססקיצירונג. דער באריכט וועט אפשאצן און איבערקוקן אורזאכן פון אוטיזם אין קינדער ווי אויך  
ן די  ארויסהעלפן העלטקעיר ּפרָאוויידערס און בילדונג פראפעסיאנעלן מיט אופנים וויאזוי צו בעסער העלפ

וועלכע ווערן דיאגנאזירט מיט אוטיזם. איך דאנק דער גאווערנער פאר׳ן זיך מיטטיילן אין דער  
 אונטערנעמונג צו שטיצן פאמיליעס וואס לעבן מיט אוטיזם.״  

     
״אין ניו יארק סטעיט איז אוטיזם געווארן  מיטגליד קאטאלינע קרוז האט געזאגט, -אסעמבלי

. עס איז קלאר אז מיר דארפן אפצייכענען און  1996נדע ראטעס זינט דיאגנאזירט אין באאומרואיג
נאכשפירן די צאל אוטיזם פעלער כדי צו אקוראטע באשטימען מעגליכע פאקטארן אויף די גורמים פון  
אוטיזם אין קינדער. דער געזעץ שאפט אז דער אוטיזם סּפעקטרום אומארדענונג ראט קאמיטע וועט  

מיט מוזן האבן דעם וויכטיגן    יף אוטיזם אפשפירן, בילדונג און אויססקיצירונג. איבערגעבן א באריכט או
יסוד פאר ניו יארק סטעיט צו אידענטיפיצירן אוטיזם פארשפרייטקייט ראטעס און צו פארברייטערן  

ע  אוניווערסאלע אונטערזוכונג, ווי אויך ארויסהעלפן דאקטוירים און בילדונג פראפעסיאנעלן מיט פריצייטיג
אונטערזוכונגען, אינטערווענץ און באהאנדלונג. איך וויל דאנקען די אדוואקאטן און פאמיליעס פאר זייער  
שווערע ארבעט אויף דעם ּביל, סענאטאר פארקער פאר זיין צוזאמענארבעט און, צום לעצט, גאווערנער  

סערן די לעבנס פון  האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דער גאר נויטיגער שטיקל לעגיסלאציע, צו פארבע
    קינדער איבער׳ן סטעיט.״

     
  פארהער אומפארטייאישע אן באשטימען תיכף צו פראצעס א שאפט ( 7614S.6682/A.) לעגיסלאציע

  אויב עדיוקעשען ספעשעל אין פראצעס יורידישע געהעריגע פון קלאגעס אויף פסק׳ענען  צו  (IHO) אפיציר
  די פון   איינע דורך קלאגע א איינגעבן דאס פון  טעג 196 אינערהאלב געווארן  באשטימט נישט איינס איז

  אין סעססערווי די  באקומען סטודענטן עדיוקעשען ספעשעל אז פארזיכערן וועט לעגיסלאציע די עלטערן.
  פון פעלער  פילע   אופן.  צייטליכן א אויף — געזעץ  לויט׳ן פארלאנגט ווערן וואס  און — זיך  נויטיגן זיי וואס

  סיטי  יארק ניו קלעימס; די הערן צו  ׳סIHO  פון באשטימונג קיין  אן יארן געשלעפט זיך האבן סארט די
  עדיוקעשען  סטעיט דער  און סיטי יארק ניו פעלער. אזעלכע טויזנטער עטליכע פון ּבעקלָאג א איצט האט

  די און פעלער,  די הערן  צו  ׳סIHO מער אויפצונעמען פלאנירן אנגהויבן לעצטנס האבן דעפארטמענט
  קיין  אן סערוויסעס  נויטיגע באקומען סטודענטן און עלטערן אז פארזיכערן ווייטער  וועט לעגיסלאציע

    אפהאלט.
     

״ניו יארק סיטי האט בהחלט געפעלט טויזנטער סקול קינדער   זאגט,סענאטאר דזשאן סי. ליו האט גע
מיט ספעציעלע באדערפענישן וועלכע זענען נישט צוגעשטעלט געווארן פאסיגע בילדונג סערוויסעס און  

וועמענס פאמיליעס זענען דורכגעגאנגען אומדערטרעגליכע ביוראקראטישע און פינאנציעל נסיונות. דער 
NYC ון עדיוקעשען האט שוין יארן צוריקגעצויגן אויף זייער צוזזאג צו פארבעסערן  דעפארטמענט פ

זייערע פראצעסן ווי אפגעמאכט מיט לעגיסלאטיווע פירער, וועלכע האבן אולטימליך געמאכט נויטיג די  
לעגיסלאציע. א ריזיגן דאנק אייך גאווערנער האקול פאר אונטערשרייבן דעם ּביל אלס געזעץ און פאר 



טיג פארבעסערן די בילדונג פון קינד וועלכע זענען שוין צופיל יארן אויסגעהאנגען געווארן אן קיין הילף  ריכ
 .״  NYCDOEאיןו די הענט פון דער 

     
״איך בין דערפריידט אז גאווערנער קעטי האקול   מיטגליד מייקל בענעדעטא האט געזאגט,-אסעמבלי

אר סטודענטן מיט אומפעאיגקייטן אדער זייערע פאמיליע  שרייבט אונטער מיין ּביל וועא ערלויבט פ
מיטגלידער איינצוגעבן א פארלאנג פאר אן אומפארטייאישע פארהער אפיציר אין ענינים וואס זענען  

פארבינדן מיט אידענטיפיצירן, אפשאצן אדער בילדונגס פלאצירן. אויפ׳ן איינפירן דער לעגיסלאציע וועט  
NYS פובליצירן רעגולאציעס דייטליך ערקלערן די פארקירצערטע צייט   עדיוקעשען דעפארטמענט

פאר עלטערן וועלכע זוכן אן   IHOאפשניט אין וועלכן א פארארדענונגען וועט דערלאנגט ווערן דורך א 
 פארשנעלערטע פארארדענונגען פאר פארלייכטערונג.״  

     
אנאליסט לייסענסער אין ניו יארק  -מאכט דאס ארויסגעבן אויפפיר (S.1662-B/A.3523-A)לעגיסלאציע 

אנאליסטן צו -אין גלייכן מיט אנדערע סטעיטס. דער איצטיגער געזעץ ערלויבט נאר פאר אויפפיר
באהאנדלען אוטיזם און אוטיזם סּפעקטרום אומארדענונגען, אויסשליסליך. די לעגיסלאציע וועט  

געזונטהייט אומשטענדן  -צו ערלויבן פאר באהאנדלונג פון אויפפירונגאוועקנעמען די באגרעניצונג, 
אויסגערעכנט אין דער דיאגנאסטישע און סטאטיסטישע האנטביכל פון גייסטישע אומארדענונגען, אדער  

     אן ענליכן סיסטעם.
  

- ״טראצדעם וואס יעדע סטעיט ערלויבט אויפפיר סענאטאר דזשעימס סקאופיס האט געזאגט,
סטן צו פראקטיצירן אויף א ברייטן פארנעם זייערע פעאיגקייטן, האט אבער ניו יארק שוין פון לאנג אנאלי

אן איינגעצוימט די פראפעסיאנעלן, און אפגעהאלטן קינדער און פערזאנען מיט אומפעאיגקייטן פון  
אויסשטיין  בענעפיטן פון די איינפלוסרייכע באהאנדלונג. פאר די וועלכע זענען אנגעשטרענגט מיט 

פארשידענע ערליי גייסטישע געזונט אדער אנטוויקלונג דיאגנאזן, וועט דער לעגיסלאציע אינגאנצן ענדערן  
׳ס, פאמיליעס, און קאלעגעס וועלכע האבן ABAדי אומשטענדן. איך בין דאנקבאר פאר די פילע  

- עט פירער סטוערטגעארבעט אומערמידליך צו זען דעם ּביל דורכגעפירט, אריינגערעכנט מאיאריט
סטאוקס און סענאטאר מאניאן. צום לעצט, זענען מיר שולדיג א  -קוזינס, מאיאריטעט פירער פעאפלעס

חוב פון דאנקבארשאפט צו גאווערנער האקול פאר שטיצן די וויכטיגע לעגיסלאציע און איר  
 אנטשלאסנקייט צו העלפן קינדער מיט דיסַאּביליטיס.״ 

     
״איך לויב גאווערנער האקול פאר  סטאוקס האט געזאגט, -יסטאל די. פעאפלעסמיטגליד קר-אסעמבלי

( אין ניו  ABAאנערקענען אז עס איז שוין צייט צו אפדעיט׳ען די צוגאנג פון אנווענדליכע אויפפיר אנאליז )
יארק סטעיט. די לעגיסלאציע פירט דער פראפעסיע פאראויס און גלייך מיט אנדערע סטעיטס אין דעם  

אנאליסטן. פערזאנען וועלכע וואוינען מיט א ברייטע ריי  -ד וועלכע גיבן לייסענסער פאר אויפפירלאנ
. אין  ABAאומשטענדן וועלן באלד קענען אויסניצן דער געלעגענהייט פון די איבערצייגטע בענעפיטן פון  

אנאליסטן אין ניו  -ירצוגאב וועט דער לעגיסלאציע העלפן מיט די שווערע מאנגל אין גע׳לייסענס׳טע אויפפ
 וועט האבן צוטריט צו דער נויטיגער פראקטיק.״    ABAיארק און פארזיכערן אז יעדער וואס דארף 

     
  פאר בילדונג אינטערווענץ פריצייטיגע פאר פינאנצירונג באזארגט (5339A/A-.5560S.) לעגיסלאציע

  צו פינאנצירונג אויסטיילן פאר סיסטעם דעם  פארגלעטיגט עס אומפעאיגקייטן.  מיט קינדער קליינע
  פאר באזארגט ווערן צו  סערוויסעס אינטערווענץ פריצייטיגע מער פאר ערמעגליכט און מוניציפאליטעטן,

    קינדער.
     

״איך בין זייער דאנקבאר פאר גאווערנער האקול מעלניק האט געזאגט, -אטאר עליידזשע רייכליןסענ
פאר אונטערשרייבן דעם קריטישן ּביל וואס איז א געווינס פאר פאמיליעס און קינדער, פאר פריצייטיגע  

׳געדעקטע  צאלער. דורך שאפן א פריצייטיגע אינטערווענץ -אינטערווענץ באזארגער, און פאר שטייער
  EIפינאנצירן אן אקאונט פאר -לעבנס אפשאצונג׳ און פארלאנגט אינשורענס קאמפאניס צו פאראויס



סערוויסעס וועט דער נייער געזעץ פארזיכערן אז פיצלעך און קליינע קינדער באקומען די באהאנדלונגען  
ארן מיליאנען דאלארען פאר ניו יארק  אין וואס זיי נויטיגן זיך צו לערנען און וואקסן ווי פריער, און וועט שפ

 צאלער.״ -שטייער
     

״דער נייער געזעץ איז א ריזיגע טריט פאראויס אין  מיטגליד איימי אר. פאולין האט געזאגט, -אסעמבלי
רעפארמירן און פארשטערקערן דעם סטעיט׳ס פריצייטיגע אינטערווענץ פראגראם כדי אז מער קינדער  

קענען באקומען די הילף אין וואס זיי נויטיגן זיך, ווען זיי נויטיגן זיך דערין. עס וועט פארזיכערן אז  
שורער וועלן ביישטייערן זייער יושר׳דיגע חלק צו דעם פריצייטיגע  קאמערציעלע געזונטהייט אינ

אינטערווענץ פראגראם און וועט פארזיכערן גוטע אפוטרופוס׳שאפט פון סטעיט און ארטיגע שטייער  
דאלארען. איך וויל דאנקען גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט אויף דעם נושא און פאר 

ס וועט ערמעגליכן פאר פריצייטיגע אינטערווענץ ּפרָאוויידערס צו פאקוסירן  אונטערשרייבן לעגיסלאציע ווא
 וויכטיגע סערוויסעס וואס זיי שטעלן צו פאר קינדער און פאמיליעס.״ -אויף די קריטיש
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