
 
 גאווערנער קעטי האוקול   2/18/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול אנאנסירט גרויסע אינוועסטירונגען צו פארבעסערן פסיכיאטארישע שטיצע פאר  
       מענטשן אין קריזיס  

      
מיליאן דאלער צו העכערן פינאנצירונג פאר אינפעישענט פסיכיאטארישע   27.5אריינגערעכנט 

      שפיטאל בעטן
      

      מיליאן דאלער פאר רעקרוטירן פסיכיאטארן און פסיכיאטארישע נורס פראקטיצירער 9
      

  מאכן  וועלכע מענטשן  פלאצירן צו  בעטן האוזינג אונטערהאלט 500 נאך  פאר דאלער  מיליאן 12.5
       היימלאזיגקייט  מיט

     
יגע פלאן צו פארבעסערן  ביליאן דאלערד 10אינוועסטירונגען בויען אויף גאווערנער האוקול׳ס 

מיליאן דאלערדיגע העכערונג פאר קאמיוניטי   577העלטקעיר סיסטעם, אריינגערעכנט א  
      גייסטישער געזונטהייט פראגראמען און סערוויסעס 

        
גאווערנער קעטי האוקול, ביי א צוזאמענקונפט מיט ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס, האט אנאנסירט  

ועסטירונגען צו העלפן פארבעסערן צוטריט צו שארפע גייסטישע געזונטהייט באהאנדלונג און  גרויסע אינו
שפיטאל פסיכיאטארישע בעטן לענגאויס ניו יארק סטעיט. די איניציאטיוון זענען א טייל פון א פלאן צו  

ע מאכן  באזארגן די נויטיגע שטיצע און סערוויסעס פאר מענטשן מיט ערנסטע גייסטישע קרענק וועלכ 
מיליאן דאלער יערליך צו   27.5מיט היימלאזיגקייט, ווי אויך אין קריזיס. די אינוועסטירונגען רעכענען אריין 

מיליאן דאלער פאר רעקרוטירן  9העכערן פינאנצירונג פאר אינפעישענט פסיכיאטאריש בעטן; 
 500פאר נאך  מיליאן דאלער  12.5פסיכיאטארן און פסיכיאטארישע נורס פראקטיצירער; און 

אונטערהאלט האוזינג בעטן צו פלאצירן מענטשן וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט אין זייערע 
      קאמיוניטיס.

      

- ״פאר צו לאנג האט אונזער גייסטישע געזונטהייט באהאנדלונג סיסטעם געליטן פון אונטער
אינוועסטירונג, און דער פאנדעמיע האט נאר שווערער געמאכט אומשטענדן פאר ניו יארקער מיט 

האט גאווערנער האקול  ערנסטע גייסטישע געזונטהייט וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט,״ 
שטאלציר מיך צו שטיין מיט מעיאר אדאמס און מיטטיילן אונזערע באמיאונגען צו שטיצן  ״איך  .געזאגט

גייסטישע געזונטהייט באהאנדלונג סערוויסעס פאר די וועלכע עס פעלט סטאבילע האוזינג, און ברענגען  
די   —מיר מוזן ארבעטן אינאיינעם צו האלטן אונזערע סָאבוועיס   מער פסיכיאטארישע בעטן ָאנליין.
זיכער פאר אלע פארער, און צו באקומען הילף און סערוויסעס פאר די  —לעבנסקראפט פון ניו יארק סיטי 

   .״וועלכע נויטיגן זיך דערין

       
״גאווערנער האוקול׳ס  אפיס פון גייסטישער געזונטהייט קאמיסיאנערין דר. ען סוליווען האט געזאגט, 

פארגעשלאגענע בודזשעט און די איניציאטיוון וואס זי פירט איין זענען באמת היסטאריש און וועלן גאר  
פארשטערקערן דער גייסטישער געזונטהייט באהאנדלונג זיכערהייט נעץ אין ניו יארק. די אקציעס וועלכע  



זי נעמט מיט מעיאר אדאמס, וועט העלפן  זי מעלדט אויס היינט, און די צוזאמארבעט צוגאנג וואס
געשווינד און עפעקטיוו צושטעלן סערוויסעס פאר מענטשן וועלכע מאכן מיט א גייסטישער געזונטהייט 

     קריזיס.״
      

איין גורם פון דער מאנגל אין פסיכיאטארישע בעטן אין ניו יארק סיטי און לענגאויס דעם סטעיט איז  
נידעריגערע מעדיקעיד צוריקצאל פאר אינפעישענט פסיכיאטארישע באהאנדלונג אין פארגלייך צו 

די יעצטיגע   מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג וועט העכערן 27.5מעדיצינישע / סּורדזשיקעל בעטן. די 
פראצענט און וועט העלפן צוריק ברענגען פאר   20מעדיקעיד פאר פסיכיאטארישע בעטן מיט 

     אין ניו יארק סיטי. 600פסיכיאטאריש באניץ, אריינגערעכנט איבער 
      

א צווייטע שוועריגקייט מיט צוריקשטעלן פסיכיאטארישע בעטן איז דער מאנגל פון פסיכיאטארן און 
מיליאן דאלער   9רישע נורס פראקטיצירער איבער׳ן לאנד. גאווערנער האוקול פארשפרעכט פסיכיאטא

יערליך אוועקצושטעלן א הלוואה פארגעבונג פראגראם צו רעקרוטירן די גייסטישע געזונטהייט 
     באזירטער גייסטישע געזונט ארבעטסקראפט.-פראקטיצירער אין דער קאמיוניטי

     
אונטערהאלט האוזינג בעטן וועט העלפן  500מיליאן דאלער יערליך פאר נאך  12.5 די אינוועסטירונג פון

ערטער פאר סטאבילע -געשווינדער אריבערפירן מענטשן אין קריזיס פון די גאסן, סָאבוועיס און שוץ
מיטלען אין דער צייט וואס דער  - הָאוזינג. די איינהייטן וועלן צוגעבן פאר׳ן סטעיט די נויטיגע הילפס

גאווערנער׳ס זיכערע אפציעס שטיצע מאנשאפטן וועלן גרייט זיין אין פרילינג. די צוגעגעבענע איינהייטן 
  25איינהייטן פון אונטערהאלט האוזינג אנאנסירט אין דעם גאווערנער׳ס  10,000וועלן דערגאנצען די 

     ביליאן דאלערדיגע הָאוזינג פלאן. 
     

ביליאן דאלערדיגע פלאן צו פארבעסערן די   10אויף דער גאווערנער׳ס די אינוועסטירונגען וועלן בויען 
מיליאן  577העלטקעיר סיסטעם און פארגעשלאגענע בודזשעט, וועלכע עס נעמט אריין א היסטארישע 

וויכטיגע קאמיוניטי גייסטישע געזונטהייט  -פראצענט( העכערונג פאר קריטיש 17.2דאלערדיגע ) 
      די בודזשעט איניציאטיוון נעמען אריין: פראגראמען און סערוויסעס.

     

מאנשאפטן וועלכס באשטייט   SOSנייע  20מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אויסצוארבעטן  21 •
-איינס ארויסזוך-אויף-פון גייסטישער געזונטהייט ספעציאליסטן דורכצופירן דירעקטע איינס

     באמיאונגען מיט ניו יארקער וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט
 10,000 אפהיטן און שאפן צו פארשפרעכונג א מיט פלאן הָאוזינג דאלערדיגע ביליאן 25 דער •

    היימלאזיגקייט פארמיידן  צו יאר פינף  קומענדע די איבער האוזינג אונטערהאלט וןפ יוניטס
  צופאסונג  קאסט-לעבנס  פראצענטיגע 5.4 היסטארישע א  דורך  אינוועסטירונגען ארבעטסקראפט •

(COLA) 3,000 ביז  באנוסן  אנהאלטונג  און ּפרָאוויידערס געזונטהייט גייסטישער קאמיוניטי פאר 
    דאלער 

  מיליאן 60 אויף שטייגן וועט וועלכס 2023 יאר -פינאנץ  פאר אינוועסטירונג דאלערדיגע  מיליאן 35 •
  לאנד גאנצן איבער׳ן איינפירן  דאס   פאר יארק ניו מאכן  גרייט צו 2024 יאר-פינאנץ  אין דאלער 

  דורך  סיסטעם, האטליין קריזיס געזונטהייט-אויפפירונג און אפהאלט  מארד-זעלבסט 8-8-9 דעם
    קאפאציטעט. צענטער קָאל  פון פארברייטערונג דער  פאר צושטעלן

  
״ווען עס קומט צו גייסטישע געזונט, שטייט אויס ניו יארק  סענאטאר סאמרא ברוק האט געזאגט, 

סטעיט א קריזיס, אין וועלכן פילע לעבנס זענען פארלוירן געווארן און פילע אנדערע זענען נאך אין 
קענען נישט מער איגנארירן דעם קריזיס אדער דאס לייזן דורך ארעסטירונגען, און  ערנסטע געפאר. מיר  

באזירטע לייזונגען אין דעם סענאט ווי -צוליב דעם האב איך געשטיצט איבערצייגטע באהאנדלונג 



אונטערהאלט האוזינג, וועלכס פארזיכערט אז די באהאנדלונגס באדערפענישן פון אונזער היימלאזע  
וערן נאכגעקומען און אז באהאנדלונג איז צוטריטליך. נאך צענדליגע יארן פארמאכן פאמיליעס ו

אינפעישענט בעטן אפילו מיט׳ן אויפשטייג אין נויטיגקייט, איז גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט א  
געוואונשענע צוריקדריי, און איך בין געמוטיגט דורך די היינטיגע באדייטנדע אינוועסטירונגען צו 

רבעסערן פסיכיאטאריש שטיצע פאר מענטשן אין קריזיס. בשעת מיר ארבעטן ווייטער אויף א סטעיט  פא
בודזשעט וועלכס אדרעסירט אויספירליך אונזערע פאמיליעס נויטבאדערפענישן, האף איך פארצוזעצן  

יט באהאנדלונג  ווייטער צו בויען אויף די אינוועסטירונגען אינאיינעם צו אדרעסירן די גייסטישע געזונטהי
     ״באדערפענישן אין וועלכע ניו יארקער נויטיגן זיך און וועלכע זענען נאכנישט נאכגעקומען.

      
״איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול פאר די ריזיגע  מיטגליד איילין גונטער האט געזאגט, -אסעמבלי 

אינוועסטירונגען וואס זי מאכט אין גייסטישע געזונטהייט. מיר דארפן די שטיצע היינט מער פון אלעמאל.  
דער מאנגל אין שטיצע פאר גייסטישע געזונטהייט באהאנדלונג אין עם סטעיט האט געפירט צו א קריזיס. 

ין יארן און עס פריידט מיך אז דער סטעיט טוט ענדליך אויפטרעטן צו  מיר האבן עס געזאגט שו
 פארזיכערן אז שטיצע און סערוויסעס זענען גרייט צו באקומען.״ 

  

״מיר קענען זיך נישט מאכן ווי אומוויסנד בשעת  ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט, 
קריזיס. מיר קענען נישט ווייטער אננעמען א סיסטעם וואס  בירגער זענען אין - אונזערע ניו יארקער מיט

ערטער אין אונזערע סָאבוועיס, געבליבן אן קיין שום ארט זיך  -צווינגט אונזערע איינוואוינער צו זוכן שוץ
אהינצודרייען. עס וועט נישט אזוי פארבלייבן אין ניו יארק סיטי. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האוקול  

צוזאמארבעטשאפט אזוי ווי מיר פירן דעם וועג מיט מיטגעפיל, עמפאטיע און שטיצע אינאיינעם.    פאר איר
די אינוועסטירונגען אין גייסטישער געזונטהייט וועלן גיין צו די וועלכע נייטיגן זיך דאס מערסטע דערין און  

   העלפן ברענגען היימען פאר אונזערע היימלאזע ניו יארקער.״
  

״פארבעסערן ניו יארק סיטי׳ס גייסטישער געזונטהייט גליד לינדע לי האט געזאגט, קאונסיל מיט
באהאנדלונג סיסטעם מוז זיך אנהויבן מיט העלפן די מערסט אויסגעשטעלטע פון צווישן אונז צו באקומען 

צו  באהאנדלונג. איך אפלאדיר די אונטערנעמונגען אנאנסירט דורך גאווערנער האוקול און מעיאר אדאמס 
העכערן פינאנצירונג פאר אונטערהאלט און סטאבילע הָאוזינג ווי אויך באהאנדלונגען פאר ניו יארקער אין 

דרינגענדע נויט פון גייסטישער געזונטהייט הילף. די אינוועסטירונגען וועלן העלפן ניו יארקער 
ון העלפן פארבעסערן דעם  אראפגענומען געווארן פון די גאסן, אריין אין הָאוזינג און באהאנדלונג, א

    ּפייּפליין פאר פראקטיצירער וועלכע זענען אין דרינגענדע נויט אין אונזער שטאט׳ס גאסן.״

  
###     
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