
 
 גאווערנער קעטי האוקול   2/20/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

אמעריקאנע קאמיוניטי  -גאווערנער האוקול אנאנסירט פינאנצירונג ארויסצוהעלפן אזיאנע
 ארגאניזאציעס לענגאויס ניו יארק סטעיט  

    
מיליאן דאלער   6.8( וועט באקומען א סך הכל פון AAFדער אזיאנער אמעריקאנער פעדערעישען )

 אניזאציעס  קאמיוניטי ארג 59אין פינאנצירונג צו ווערן דירעקטירט צו 
    

מיליאן   1אמעריקאנע קינדער און פאמיליעס וועלן באקומען איבער -די קאאליציע פאר אזיאנע 
דאלער, צוזאמארבעטן מיט א ריי ארגאניזאציעס צו פארשטערקערן יוגנט און יונגע ערוואקסענע  

 אמעריקאנע קאמיוניטיס  -סערוויסעס צו צילן אויף אזיאנע 
    

דאלער צו העלפן   700,000( וועט באקומען CPCונסיל )אמעריקאנער פלאנירונג קא-דער כינעזיש 
איינקונפט קאמיוניטיס אין ניו יארק  -אמעריקאנע, אימיגראנט און נידעריגע -באקרעפטיגן אזיאנע 

 סיטי  
    

מיליאן דאלער איז געווארן אויסגעטיילט פאר   10גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז 
אמעריקאנע קאמיוניטיס וועלכע זענען  -ארגאניזאציעס צוצושטעלן סערוויסעס צו אזיאנע 

די פינאנצירונג, אלאקירט אין   פאנדעמיע. 19-אומפראפארציאנעל אפעקטירט געווארן דורך דער קָאוויד
  באזירטע גרופעס דורך דער-בודזשעט, וועט אויסגעטיילט ווערן צו קאמיוניטי 22-2021יאר -עם פינאנץד

אמעריקאנע קינדער און - (, די קאאליציע פאר אזיאנעAAFאזיאנער אמעריקאנער פעדערעישען )
( ווי אויך אנדערע  CPCאמעריקאנער פלאנירונג קאונסיל )-( און דער כינעזישCACFפאמיליעס )

ארגאניזאציעס. עס וועט זיין א פאקוס אויף קאמיוניטי פראגראמען און צושטעלער וועלכע ברענגען  
דאס וועט   אמעריקאנע קאמיוניטיס.- סערוויסעס און שטיצע פראגראמען דירעקט צו ניו יארק׳ס אזיאנע 

אמעריקאנע קאמיוניטי אין ניו יארק סטעיט -רעסטער אינוועסטירונג אין דער אזיאנע זיין דער ג
 היסטאריע.  

    
פאנדעמיע האט געהאט א דערשלאגננדע ווירקונג אויף אזוי פיל פארוואונדליכע און   19-״די קָאוויד

- י אזיאנע״ד האט גאווערנער האקול געזאגט.באזייטיגטע קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק סטעיט,״ 
אמעריקאנע קאמיוניטי איז געווען ספעציעל שווער באטראפן, נישט נאר דורך דעם וויירוס, נאר אויך  

מיליאן דאלער אין פינאנצירונג, שיקן  10דורך אן אויפשטייג אין האסע און געוואלדפארברעכנס. מיט די 
לן ווייטער שטיין אייניג מיט  מיר א שטארקע מעסעדזש אז האסע האט נישט קיין היים דא, און מיר ווע

אמעריקאנער קאמיוניטי. מיין אדמיניסטראציע איז  - אונזערע שוועסטער און ברודער אין דער אזיאנער
פאקוסירט אויף ווייטער העלפן קאמיוניטיס וועלכע זענען צו לאנג פארגעסן געווארן, נישט נאר  -לעיסער

  עמיע, נאר אויך אויף פילע יארן אין דער צוקונפט.״אין דער צייט וואס מיר ערהוילן זיך פון דער פאנד
  

מיליאן דאלער אין   6.8( וועט באקומען א סך הכל פון  AAFדער אזיאנער אמעריקאנער פעדערעישען )
פינאנצירונג געצילט אויף צו פארשטערקערן די קאמיוניטי שטיצע אנגעבאטן דורך א נעץ פון  

לוצימדיגע אויפשטייג אין פארלאנג פאר סערוויסעס צוליב דער  ארגאניזאציעס וועלכע האבן צוגעזען א פ



קאמיוניטי ארגאניזאציעס אויסגערעכנט אונטן   59וועט דירעקטירן די פינאנצירונג פאר  AAFפאנדעמיע. 
וועלכע שטעלן צו דירעקט סערוויסעס, קעיס מענעדזשמענט און גייסטישע געזונט שטיצע וועלכע  

ער לענגאויס ניו יארק סטעיט. אין צוגאב טוט דער ניו יארק סטעיט אסעמבלי  סערווירן אזיאנע ניו יארק 
ארגאניזאציעס וועלכע סערווירן א   40מיליאן דאלער אין לעגיסלאטיווע הילף צו נאך  1.4דירעקטירן 

 : AAFדי פאלגענדע ארגאניזאציעס וועלן באקומען הילף פון  ברייטע ריי קאמיוניטיס אין ניו יארק. 

  יס פָאר קידס׳׳א ּפלע •

   אקאדעמיע פון מעדיצינישע און פובליק געזונטהייט סערוויסעס •

  אדיהקאר פאר מענטשן רעכט און סאציעלע יוסטיץ •

  אמעריקאנע אסאסיעשען פון ניו יארק-אראבישע •

  אמעריקאנע פאמיליע שטיצע צענטער-אראבישע •

  אמעריקאנע קונסט פארבאנד-אזיאנע •

  אמעריקאנע קאמיוניטי באפולמעכטיגונג-אזיאנע •

   אמעריקאנע לעגאלע פארטיידיגונג און בילדונג פָאנד-אזיאנע •

   אמעריקאנע פאר גלייכבארעכטיגקייט-אזיאנע •

   אינזלענדע אמעריקאנע פובליק אנגעלעגנהייטן-אזיאנע פאציפישע •

  ׳ברידזשעס פרָאם בָארדערס׳ •

   אמעריקאנע אסאסיעשען-ברוקלין כינעזיש •

  ברוקלין קאמיוניטי פארבעסערונג אסאסיעשען •

   בירמאנישע קאמיוניטי סערוויסעס •

  קאריביען גלייכבארעכטיגקייט פראיעקט •

  ג און אוואנסירונג פון נייע אמעריקאנעצענטער פאר די איינגלידערונ •

   טשאיא קאמיוניטי אנטוויקלונג קארפארעישען •

   LDCטשיינעטאון צוזאמארבעטשאפט  •

   YMCAטשיינעטאון  •

  IPAאמעריקאנע  -כינעזיש •

  אמעריקאנע סָאושעל סערוויסעס צענטער-כינעזיש •

  כינעזישע קאנסאלידירטע בענעווָאלענט אסאסיעשען •

  יווע אסאסיעשעןכינעזישע פראגרעס •

  אמעריקאנע פאמיליע פאראיין פאר גייסטישע געזונט-כינעזיש •

• CMP   

  קאונסיל פון מענטשן ארגאניזאציע •

  דאמאיאן מיגראנטישע ארבעטער אסאסיעשען •

  ׳דיסיס רייזינג ָאּפ ענד מּוווינג׳ •

   ׳גַארדען ָאוו הָאוּפ׳ •

   מאדיסאן הויז -האמילטאן •

   האומקרעסט קאמיוניטי סערוויסעס •

  אימיגראנט סָאושעל סערוויסעס •

  אינדיע היים •

  דזשאהאדזשי שוועסטער •

  אמעריקאנע אסאסיעשען פון ניו יארק-יאפאנעזיש •

  אמעריקאנע סָאושעל סערוויסעס צענטער-יאפאנעזיש •

  קערען סאסייעטי פון באפעלאו •

   קארעִיש אמעריקאנע פאמיליע סערוויס צענטער •

  רעִיש קאמיוניטי סערוויסעס פון מעטראפאליטען ניו יארקקא •

  ׳לאאל׳ ניו יארק סיטי •



  ׳מעקאנג׳ צענטער ניו יארק סיטי •

  מידטָאון יוטיקע קאמיוניטי צענטער •

   מיגראנטישע צענטער •

  מינקווָאן צענטער •

   ׳רעפיּודזשיס העלּפינג רעפיּודזשיס׳ •

   ׳סאקהי׳ פאר דרום אזיאנע פרויען •

  ניו יארק סיטי׳סַאּפנַא׳   •

  סיק קאאליציע •

   דרום אזיאנע קאונסיל פאר סאושעל סערוויס •

   דרום אזיאנע יוגנט אקציע •

  ׳טּורנינג ּפוינט׳ פאר פרויען און פאמיליעס •

   פאראייניגטע כינעזישע אסאסיעשען פון ברוקלין •

   (NYAWC׳וואמענקיינד׳ )פריער  •

   פרויען פאר אפגאניסטאנע פרויען •

• YWCA פון קווינס   

    
מיליאן דאלער,   1אמעריקאנע קינדער און פאמיליעס וועלן באקומען איבער - די קאאליציע פאר אזיאנע 

אריינגערעכנט ׳ַאּפעקס׳ פאר יוגנט, די   —און זיי וועלן צוזאמארבעטן מיט א ריי ארגאניזאציעס  
אמעריקאנע פאר גלייכבארעכטיגקייט, -יצע צענטער, אזיאנעאמעריקאנע פאמיליע שט-אראבישע

קארעִיש אמעריקאנע פאמיליע   אמעריקאנער פלאנירונג קאונסיל, דרום אזיאנע יוגנט אקציע!-כינעזיש
צו   —סערוויס צענטער, מינקווָאן צענטער פאר קאמיוניטי אקציע, און מעקאנג ניו יארק סיטי 

אמעריקאנע קאמיוניטיס -ואקסענע סערוויסעס וועלכע צילן אזיאנע פארשטערקערן יוגנט און יונגע ערו
 דורך פאקוסירן אויף סאציעלע עמאציאנעלע און גייסטישע וואוילזיין. 

    
(, א סָאושעל סערוויסעס ארגאניזאציע וועלכס CPCאמעריקאנער פלאנירונג קאונסיל )- דער כינעזיש

דאלער צו העלפן באקרעפטיגן  700,000מען באלד שאפט פאזיטיווע סאציעלע ענדערונגען, וועט באקו
איינקונפט קאמיוניטיס אין ניו יארק סיטי דורך  -אמעריקאנע, אימיגראנטן, און נידעריגע-אזיאנע

מיטלען און געלעגנהייטן נויטיג אויף צו  -פארזיכערן אז זיי האבן גלייכבארעכטיגטע צוטריט צו די הילפס
צוגעפאסטע קאמיוניטי -פעאיגע, שפראך-׳ס קולטורעלCPCיצן בליען.  די פינאנצירונג וועלן שט

אייגנשאפטן פון געזונטהייט פאר  - סערוויסעס און פראגראמען צו פארבעסערן די סאציעל אנטשיידונג
דורך דער אונטערנעמונג, וועלן זיי  קינדער, יוגנט, סטודענטן, פאמיליעס און עלטערע מענטשן.

מיטלען, פארברייטערן ארבעטסקראפט סערוויס,  - הילפספארברייטערן פובליק צוטריט צו 
 פארשטערקערן ארומנעמיגע קעיס פארוואלטונג און פארברייטערן פריצייטיגע קינדהייט אנטוויקלונג.  

    
קאמיוניטי איז געווען דער צילברעט פון האסע,   AAPI״דער סענאטאר דזשאן ליו האט געזאגט, 

ביגאטישקייט און געוואלדטאטן אן קיין רחמנות במשך די לעצטע צוויי יאר, און מיר נויטיגן זיך דרינגענד  
אורזאך פון די אנגרייפן. טראצדעם וואס מיר זענען  -מיטלען וועלכע וועלן אדרעסירן די גרונט -אין הילפס

מיליאן דאלערדיגע בודזשעט אלאקירונג, טוט ווייטער  10יינפירן די פאראיעריגע דאנקבאר צו זען דאס א
אמעריקאנע, און מיט דעם דער נויט פאר מער  -אנהאלטן אומגעשטערט דער אנגרייף קעגן אזיאנע 

מיטלען. מיר מוזן אדרעסירן א ריי געברויכן, ווי קאמיוניטי זיכערהייט, סערוויסעס פאר יוגנט און -הילפס
 AAPIערע מענטשן, גייסטישער געזונטהייט שטיצע פאר אזיאנע ניו יארקער, און דאס איינפירן  עלט

    קוריקולום אין פובליק סקולס.״
    

אמעריקאנע קאמיוניטיס שטייען -״אונזערע אזיאנע ליין ניוא האט געזאגט,-מיטגליד יוה-אסעמבלי 
יר שרעקן זיך. מיר זענען אויפגערעגט. דאס  אזיאנע האסע און געוואלדטאט. מ- אויס א קריזיס פון אנטי

ניו  AAPIמערסטע האבן מיר געבעטן אונזער רעגירונג ווירקליכע, ממשות׳דיגע הילף צו פארזיכערן 



יארקער קענען זיך שפירן אפגעהיטן אין זייער אייגן שטאט. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר  
אמעריקאנע קאמיוניטי ארגאניזאציעס וועלכע  -די אזיאנע נויטיגע פינאנצירונג צו-אויסטיילן די העכסט

ארבעטן יעדן טאג צו באקעמפן האסע און אפהאלטן געוואלדטאטן. דאס זענען גוטע ערשטע טריט,  
-אבער מיר קענען און מוזן טון בעסער. איך מוטיג מיינע קאלעגעס אין אלבאני צו שטיצן נאך הילפס

 נויטיגט זיך אזוי דרינגענד.״   מיטלען אין וואס אונזער קאמיוניטי
    

  ען יו האט געזאגט,- עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער אזיאנער אמעריקאנער פעדערעישען דזשאו
-״מיר דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר אינוועסטירונג און אנטשלאסנקייט אין צושטעלן די הילפס

מיט   ניטי נויטיגט זיך היינט מער פון אלעמאל.אמעריקאנע קאמיו- מיטלען אין וועלכע ניו יארק׳ס אזיאנע 
די טראגעדיעס וואס אונזער קאמיוניטי האט מיטגעמאכט זינט אנהויב פאנדעמיע, און נאך פיינליכער אין  

אמעריקאנע פול מיט פחד פאר זייער אייגענע  - לויף פון לעצטע עטליכע חדשים, זענען פילע אזיאנע
היימען. גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט ווייזט אז אונזער קול  לעבנס ביים ארויסטרעטן פון זייערע 

גייט נישט אומדערהערט בשעת מיר בעטן שטיצע אויף איבערצוקומען די טראומא. די היינטיגע מעלדונג  
איז דער אנהויב פון פילע ארבעט געטון צו ווערן, און מיר קוקן ארויס צו ארבעטן מיט דער גאווערנער און  

אמעריקאנע קאמיוניטי איז -טאט ערוויילטע באאמטע צו פארזיכערן אז ניו יארק׳ס אזיאנע סטעיט און ש 
 מיטלען אויף זיך צו קענען ספראווען ביז נאך דעם קריזיס.״ -באשיצט און ווערט געגעבן די הילפס

     
ע פאר  אניטא גונדאנא און וואנעסא לעאונג, איינע פון די עקזעקיוטיוו דירעקטארן פון דער קאאליצי

אמעריקאנע  -״די קאאליציע פאר אזיאנע  אמעריקאנע קינדער און פאמיליעס, האט געזאגט,- אזיאנע
קינדער און פאמיליעס איז גאר דאנקבאר פאר דער גאווערנער׳ס אפיס פאר זייער שטיצע פון אונזער  

נעלע געברויכן געשטימטע יוגנט פראגראמען צו אדרעסירן די סאציעלע און עמאציא-אינאווירנדע ערהוילן
פון אונזערע   8מיט  CACFפון אונזערע יוגנטליכע. דורך די קריזיס אינטערווענץ פינאנצירונג, האבן 

-ארגאניזאציעס צוזאמגעארבעט אויף אויסצוארבעטן א קוריקולום צו שטיצן יונגע מענטשן׳ס זעלבסט
ראפט. מיר שעצן אונזער  ק- זיניגקייט, קאמיוניטי פארבינדונגען און צוגעבינדנקייט און זעלבסט

צוזאמארבעט מיט דעם סטעיט און מיר קוקן ארויס מיטצוטיילן די פאזיטיווער ווירקונג וואס די 
 פינאנצירונג ברענגט.״  

    
  אמעריקאנע פלאנירונג קאונסיל וועין האו האט געזאגט, -פון דער כינעזיש CEOפרעזידענט און 

וויכטיגע פינאנצירונג צו  - ״מיר ווילן דאנקען די גאווערנער׳ס אפיס און סטעיט לעגיסלאטארן פאר קריטיש
אזיאנע  -אינזלענדע קאמיוניטי. די אויפשטייג אין אנטי -אמעריקאנע און פאציפישע- שטיצן די אזיאנע

האבן  געוואלדטאט און האסע אינאיינעם מיט די עקאנאמישע חורבנות פון דער פאנדעמיע
סערווירט איבער  CPCאיבערגעלאזט אונזער קאמיוניטי אין א קריזיס. אין דעם פארלאפענעם יאר האט 

ניו יארקער אין יעדן עלטער און הינטערגרונד דורך אונזערע עסענשעל סערוויסעס,   125,000
אקומען די  קוקט ארויס אויף צו ב CPCפינאנציעלע הילף און פאנדעמיע פארלייכטערונג באמיאונגען. 

פינאנצירונג פון דעם סטעיט צו ווייטער אדרעסירן אונזער קאמיוניטי מיטגלידער׳ס געזונטהייט,  
 עקאנאמישע און זיכערהייט געברויכן.״ 
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