
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/2/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 
 

גאווערנער האקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו פארבעסערן פאציענט ערפארונג אין  
 הייבאמשאפט געבורט צענטערס  

  
מאכט גלאטיגער די לייסענסשאפט פראצעס פאר אקרעדיטירטע   S.1414A/A.259לעגיסלאציע  

   הייבאמשאפט געבורט צענטערס
  
וואס   S.1414A/A.259שרייבן לעגיסלאציע  גאווערנער קעטי האקול האט אנאנסירט דאס אונטער

אוועקשטעלן, און אפערירן  פארזיכערט אז רעגולאציעס וואס זענען גילטיג איבער לייסענסינג, 
הייבאמשאפט געבורט צענטערס זענען אין איינקלאנג מיט דער הייבאמשאפט פראקטיק געזעץ אדער די  
סטאנדארטן פון נאציאנאלע אקרעדיטירונג קערפערשאפטן וועלכע ספעציאליזירן זיך אין הייבאמשאפט  

 געבורט צענטערס.  
  

״פאר די וועלכע געבוירן קומט זיך צו קענען אויסוועהלן פאר זיך אליין דער בעסטער אנטשטאלט  
״שוין צו לאנג וואס הייבאמשאפט צענטערס זענען  האט גאווערנער האקול געזאגט.דערפאר,״  

אויסגעשטאנען אומנויטיגע מניעות אויף געעפנט צו ווערן, וואס האט צוגעברענגט דערצו אז אזעלכע  
ערטער זענען גאר ווייניג געווען לענגאויס אונזער סטעיט. איך בין שטאלץ אונטערצושרייבן לעגיסלאציע  
אויף אוועקצונעמען די מניעות און געבן פאר ניו יארקער וועלכע ברענגען נייע קינדער אויף דער וועלט א  

  ברייטע ריי אפציעס אויף ווי זיי וועלן ליפערן.״

  
וועט באזארגן א גלאטיגער פראצעס פאר אן אפערירונג סערטיפיקאט  S.1414A/A.259לעגיסלאציע  

אנטשטאלט פאר א הייבאמשאפט געבורט צענטער וואס איז אקרעדיטירט דורך אן   28אלס אן ארטיקל 
 אנערקענטער אקרעדיטירונג ארגאניזאציע.  

  
״דורך גלאטיגער מאכן דעם פראצעס אין וועלכע געבורט  סענאטאר גוסטאווא ריווערא האט געזאגט, 

צענטערס ווערן אוועקגעשטעלט און אפערירן אין ניו יארק טוען מיר אקטיוו ארבעטן אויף צוריקצודרייען 
ליכקייט צו אונזער סטעיט׳ס געפערליכע מוטערליכע טויטפאל קריזיס. עס איז אונזער פאראנטווארט

פארזיכערן א טראגעדיגע פרויען, איבערהויפט פרויען פון קאליר וועלכע האבן היסטאריש געליטן 
באדייטנדע אומגלייכקייטן און איינפאכע מעדיצינישע ראסיזם, באקומען די פראפעסיאנעלע און זיכערע 

קול פאר אונטערשרייבן דעם מוטערליכע אויפפאסונג וואס קומט זיך זיי. איך וויל דאנקען גאווערנער הא
וויכטיגן ּביל אלס געזעץ אזוי ווי איך גלייב שטארק אז די הייבאמשאפט צענטערס וועלן ערמעגליכן פאר  

  עהרע.״-פרויען צו געבוירן מיט זעלבסט
  

״הייבאמשאפט איז א גוט איינגעפירטער , מיטגליד ריטשערד גאטפריעד האט געזאגט-אסעמבלי 
געפירטע געבורט  -עסיע אין ניו יארק, מיט א לאנגע רעקארד פון ערפאלג. הייבאםגע׳לייסענס׳טע פראפ

באזירטע געבורט אין א שטיצנדע סביבה. אויספארשונגען צייגן אז די  -צענטערס הייבן אונטער וואוילזיין
אנטשטאלטן האבן ווייניגער קימפעט אינדוקציעס, אויסגעצייכנטע זיכערהייט רעקארדס, און  

כע עלטערן באהעפטונג תוצאות. דער ּביל וועט פארבעסערן צוטריט צו די אנטשטאלטן אין א  ערפאלגריי



רעגולירטע סביבה. איך דאנק די פילע הייבאמשאפט שטיצער, גאווערנער האקול, סענאט ּביל  -פאסיג
דעם  ספאנסירער גוסטאווא ריווערא, און אסעמבלי סּפיקער קארל היעסטי פאר זייער הילף אין איינפירן 

  ּביל אלס געזעץ.״
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