
 
 גאווערנער קעטי האקול  3/2/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  
באזירטע  -גאווערנער האקול אנאנסירט פינאנצירונג פאר נאך נייע ווירקזאמע קאמיוניטי 

  באהאנדלונג מאנשאפטן
  

מיליאן דאלאר דא צו באקומען פאר אסערטיווע קאמיוניטי באהאנדלונג מאנשאפטן וועלכע   14
  שטעלן צו סערוויסעס פאר מענטשן פאר וועלכע טראדיציאנאלע סערוויסעס העלפן נישט קיין סאך

  
  
יז דא  מיליאן דאלאר אין יערליכע פינאנצירונג א 14גאווערנער קעטי האקול האט אנאנסירט אז מער פון 

 ,Assertive Community Treatmentנייע אסערטיווע קאמיוניטי באהאנדלונג ) 14צו באקומען פאר  
ACT .מאנשאפטן ארום די סטעיט )ACT באזירטע גייסטישע  -איז א נייע און גאר ווירקזאמע קאמיוניטי

ון זענען נישט  געזונטהייט פראגראם וואס דינט מענטשן וועלכע האבן ערנסטע גייסטישע קראנקייטן א
געווען סוקסעספול ביים מיטארבעטן מיט די טראדיציאנאלע גייסטישע געזונטהייט באהאנדלונג און 

  ריהעביליטעישען סיסטעם.
  

"א הויפט פריאריטעט פאר מיין אדמיניסטראציע איז דאס פארבעסערן די סטעיט'ס העלטקעיר סיסטעם 
האט גאווערנער  און פארזיכערן אז יעדער ניו יארקער קען באקומען די סערוויסעס וואס זיי דארפן", 

ועלכע האבן  מאנשאפטן וועם מיר פינאנצירן וועלן העלפן שוואכערע מענטשן ו ACT"די האקול געזאגט. 
אפט שוועריגקייטן צו מיטארבעטן און זיין אין פארבינדונג, און זיי וועלן זיי צושטעלן די פאסיגע קעיר און  

סערוויסעס. איך בין איבערגעגעבן צו העלפן יעדן ניו יארקער צו באקומען די קעיר וואס עס קומט זיך זיי,  
און אריין אין זיכערערע און געזונטערע בשעת'ן העלפן מענטשן צו זיך ארויסזעהן פון די גאס 

  אומשטענדן." 
  

( קאמישאנער דר. ען סָאליווען  Office of Mental Health, OMHאפיס פון גייסטישע געזונטהייט )
מאנשאפטן וועלן דינען קאונטיס אין ניו יארק סטעיט וועלכע האבן   ACT"דריי פון די נייע האט געזאגט, 

נישט באקומען די שטאפל פון קעיר אין די פארגאנגענהייט, און דאס איז א באגייסטערנדע אנטוויקלונג  
פראגראם איז איינס פון די מערסט ווירקזאמע פראגראמען אין אונזער סיסטעם פון    ACTפאר אונז. די 

שן וועלכע לעבן מיט ערנסטע גייסטישע קראנקייטן ווען אונזער טראדיציאנאלע סיסטעם קעיר פאר מענט
פון קעיר קומט נישט נאך זייערע באדערפענישן. עס שטעלט צו אן אלטערנאטיוו וואס איז אויפגעוויזן  

  געווארן צו האבן הצלחה מיטן העלפן מענטשן עררייכן זייערע ערהוילונג ציהלן." 
  

פאר  OMH( איז ארויסגעלייגט געווארן דורך די  Request for Proposalsונג )אן איינלאדענ
 OMHאויף די  קערפערשאפטן צו זיך אנטראגן צו צוזאמשטעלן די מאנשאפטן, און עס איז דא צו זעהן 

   וועבזייטל.
  

ָאּפ פינאנצירונג צוגעשטעלט דורך די פעדעראלע -מיליאן דאלאר אין סטַארט 6.3אין צוגאב ווערן  
 Federal Community Mental Healthקאמיוניטי גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס בלַאק גרענט )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fact-14nt%2Findex.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca4408a0cd354284952908d9fc7bd548%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637818431075080821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zr1K3XM1KEoScnnT4Z9UevTjjGkH4R2Ebbyq6kgIyTg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fact-14nt%2Findex.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca4408a0cd354284952908d9fc7bd548%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637818431075080821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zr1K3XM1KEoScnnT4Z9UevTjjGkH4R2Ebbyq6kgIyTg%3D&reserved=0


Services Block Grant[ אונטער די אמעריקאנע רעטונג פלאן געזעץ( )The American Rescue 
Plan Act (P.L. 117-2  אדער די קאראנאווירוס אפרופונג און פארלייכטערונג צוגאבליכע צוטיילונגען ])

-Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act (P.L. 1160געזעץ ]
לע באשטעטיגונג אנדייטנדיג  ּפרָאוויידערס זענען פארלאנגט צו אונטערשרייבן א פעדערא  ([(.260

  אנערקענונג פון די פעדעראלע תקנות און רעגולאציעס אונטער וועלכע די געלטער קענען גענוצט ווערן. 
  

די ראיאנען וועלכע וועלן באקומען סערוויסעס רעכענען אריין די פאלגנדע, די גרעניצן וועלן באשטימט 
  ווערן לויט די באדערפענישן:

   מיטגלידער מאנשאפט דעקנדיג דזשעפערסאן און לּואיס קאונטיס;-48איין  נָארט קאנטרי:     ·
מיטגלידער מאנשאפט דעקנדיג רענסעליער און לָאוער סאראטָאגע  -48הויפטשטאט ראיאן: איין      ·

   קאונטיס;
   מיטגלידער מאנשאפט אין סופאלק קאונטי;-68איין לאנג איילענד:      ·
מיטגלידער מאנשאפטן אין -68מיטגלידער מאנשאפטן אין ברוקלין; דריי  -68ניו יארק סיטי: צוויי       ·

מיטגלידער מאנשאפטן -68מיטגלידער מאנשאפטן אין די בראנקס; און צוויי -68מאנהעטען; דריי  
   אין קווינס;

מיטגלידער מאנשאפט דעקנדיג ליווינגסטאן,  -48איין   און דרום טייל ראיאן:  פינגער לעיקס     ·
  דזשענעסי און נָארטערן סטיּובען קאונטיס

  
נייע קליענטן אין פארשידענע   892מאנשפאטן זענען ערווארטעט צו העלפן א געשאצטע  ACTנייע   14די 

וועגן, אריינרעכענענדיג צו זיך אפגעבן מיט זייערע סימפטאמען, באקומען א דזשאב, פארזיכערן און  
 ACTהאלטן א היים, רעדוצירן דראג באנוץ און אנהאלטן זייערע באציאונגען מיט פאמיליע און פריינט.  

מאנשאפטן קענען ארויסהעלפן מיט די אנטוויקלונג פון א ברייטע רייע פון פעהיגקייטן, אריינרעכענענדיג  
טעגליכע לעבן -איינקויפן גראסעריס, קאכן, רייניגן, פינאנציעלע אחריות, נוצן א באנק און אנדערע טאג

אר אירע קליענטן.  באהאנדלונג און שטיצע פ 24/7פראגראמען שטעלט צו  ACTפעהיגקייטן. די 
סערוויסעס ווערן געווענטליך צוגעשטעלט אין די קאמיוניטי צו העלפן קליענטן צו האנדלען מיט זייערע  

  געלערנטע פעהיגקייטן.-שוועריגקייטן אין זייער עכטע לעבן מיט ניי
  

ACT טיצע  באזירטע פראגראם וואס שטעלט צו באהאנדלונג, ריהעביליטעישען און ש-איז א באווייזן
סערוויסעס פאר מענטשן וועלכע זענען דיאגנאזירט מיט אן ערנסטן גייסטישע קראנקייט און וועמען'ס  

באדערפענישן זענען נישט נאכגעקומען געווארן דורך מער טראדיציאנאלע גייסטישע געזונטהייט  
ג, פסיכאלאגיע, סערוויסעס. באשטייענדיג פון פראפעסיאנאלן פון די פעלדער פון פסיכיאטריע, נוירסינ

מאנשאפטן אין   ACT 108סָאושעל ווָארק, דראג באנוץ און פעהיגקייטן ריהעביליטעישען, זענען יעצט דא 
  ניו יארק סטעיט.

  
קליענטן קענען זיין הויכע באניצער פון עמערדזשענסי און/אדער קריזיס סערוויסעס, האבן מערערע דראג  

  —נען זיך געפונען איזולירט פון קאמיוניטי שטיצע באנוץ קראנקייטן אויף איין מאל און קע
אריינרעכענענדיג פאמיליע. קליענטן קענען אויך זיין אין סכנה פון פארלירן זייער היים, קענען שוין יעצט  

  זיין היימלאז און קענען האבן היסטאריעס פון זיין פארמישט מיט די קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם.
  

קליענטן קומען אן צו גרעסערע רעדוקציעס אין פסיכיאטרישע  ACTאז שטודיעס האבן געוויזן 
האספיטאליזאציע ראטעס און עמערדזשענסי רּום באזוכן, אין צוגאב צו פארמערטע סטאביליטעט מיטן  

איז מער  ACTסערוויסעס. פארשונג האט אויך געוויזן אז  ACTהאבן א היים, נאכן באקומען 
און פאר זייערע פאמיליעס און איז ביליגער פון קעיר אין אן אנשטאלט. צופרידנשטעלנד פאר קליענטן 

גייסטישע געזונטהייט שתדלנות גרופעס, אריינרעכענענדיג די נאציאנאלע פארבאנד אויף גייסטישע  
אלץ א הויפט סערוויס   ACT(, האבן אינדארסירט National Alliance on Mental Illnessגעזונטהייט )

  ענע פאזיטיווע רעזולטאטן.מיט אויפגעוויז



  
מאנשאפט דעם  ACTבאהאנדלונג פלענער ווערן אהערגעשטעלט דורך צוזאמענארבעט צווישן די 

קליענט, באזירט אויף דעם קליענט'ס אינדיווידועלע שטארקייטן, באדערפענישן, שאיפות, ציהלן און  
קולטור. באהאנדלונג פלענער ווערן געענדערט ווי נויטיג דורך אנגייענדע שאצונג און אוועקשטעלן ציהלן.  

ACT ענט'ס פארשריט, ערלויבנדיג די  מאנשאפטן באגעגענען זיך טעגליך צו איבערשמועסן יעדער קלי
מאנשאפט צו פלאנירן אדער שנעלערהייט צוצופאסן די סערוויסעס צו נאכקומען די קליענטן'ס 

  באדערפענישן.
  

מאנשפאטן וועלן שטיצן גאווערנער האקול'ס ברייטע פלאן צו פארבעסערן די העלט קעיר   ACTדי 
סיסטעם און ברענגען סערוויסעס פאר שוואכערע ניו יארקער וועלכע לעבן מיט גייסטישע קראנקייט. די  

  17.2מיליאן דאלארדיגע ) 577גאווערנער'ס פארגעשלאגענע בודזשעט רעכנט אריין א היסטארישע 
צענט( העכערונג פאר קריטיש וויכטיגע קאמיוניטי גייסטישע געזונטהייט פראגראמען און סערוויסעס, פרא

ביליאן דאלארדיגע האוזינג פלאן מיט אן אונטערנעמונג צו שאפן און אויפהאלטן   25און אזוי אויך א 
  מיידן היימלאזיגקייט.יוניטס פון שטיצנדע האוזניג אין לויף פון די קומענדיגע פינף יאר צו פאר   10,000

  אונטערנעמונגען אין די גאווערנער'ס בודזשעט רעכענען אריין:

  

מיליאן דאלאר ווען   21) 2023מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג פאר פיסקאלע יאר  11.3    
 Safe Optionנייע זיכערע אפציע שטיצע ) 20פולשטענדיג אין אפעראציע( צו אנטוויקלען  

Support  מאנשאפטן באשטייענדיג פון גייסטישע געזונטהייט ספעציאליסטן צו דורכפירן )
   דירעקטע פערזענליכע ארבעט מיט ניו יארקער וועלכע גייען אריבער היימלאזיגקייט;

 Cost ofקאסט פון לעבן צופאסונג ) 5.4%ארבעטסקראפט אינוועסטירונגען דורך א היסטארישע     
Living Adjustment, COLA פאר קאמיוניטי גייסטישע געזונטהייט ּפרָאוויידערס און באנוסן )

  , און ;$3,000פארן האלטן ארבייטער פון פארלאזן פון ביז אזויפיל ווי 
מיליאן   60וועלכע וואקסט צו   2023מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג פאר פיסקאלע יאר  35    

-9צו צוגרייטן ניו יארק פאר די עפענונג איבערן גאנצן לאנד פון    2024דאלאר אין פיסקאלע יאר 
, די זעלבסטמארד פארמיידונג און אויפפירונג געזונטהייט קריזיס הַאטליין סיסטעם, דורכן  8-8

   ערמעגליכן די פארברייטערונג פון קָאל צענטער מעגליכקייטן.

  
ערווארטעט צו   OMH, און די 2022, 13אום אפריל  PM 3:30פארשלאגן דארפן אריינגעגעבן ווערן ביז 

  .18ארויסגעבן די געלטער ביז מאי 
  

"די פאנדעמיע האט געלייגט דרוק אויף א גייסטישע  סטעיט סענאטאר סאמרא ברוק האט געזאגט, 
געזונטהייט העלטקעיר סיסטעם וואס האט שוין סיי ווי געארבעט מער פון וואס עס האט געקענט, און  

ג אינעם אונז  דער אינוועסטירונג אין אסערטיווע קאמיוניטי באהאנדלונג מאנשאפטן וועלן גיין א לאנגע ווע
העלפן אנקומען צו מענטשן וועלכע האבן אין די פארגאנגענהייט נישט באקומען גענוג סערוויסעס דורך די  

טראדיציאנאלע סיסטעם. איך קוק ארויס צו ווייטער אינוועסטירן אין קאמיוניטי גייסטישע געזונטהייט  
ר צוגעגרייט צו אדרעסירן די  סערוויסעס אין אונזער סטעיט בודזשעט כדי מיר זאלן זיין בעסע

  באדערפענישן פון אזויפיל ניו יארקע פאמיליעס וועלכע זענען נישט נאכגעקומען געווארן." 
  

"אלץ טשעיר פון די אסעמבלי גייסטישע געזונטהייט  אסעמבלי מיטגליד עילין גאנטער האט געזאגט, 
( האב איך געארבעט מידלאז צו פארמערן צוטריט  Assembly Mental Health Committeeקאמיטע )

מאנשאפטן האבן אן אויפגעוויזענע   ACTצו גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס אין אונזערע קאמיוניטיס. 
י מענטשן וועלכע דארפן דאס די מערסטע. איך וויל באדאנקע היסטאריע פון צושטעלן סערוויסעס צו ד 

גאווערנער האקול פארן אנערקענען די ערנסטע באדערפענישן פון די קאמיוניטי, און איך בין שטאלץ צו 
  שטיצן סיי וועלכע פארברייטערונג." 

  



טישע געזונטהייט  "צו פולשטענדיג אדרעסירן די גייסניו יארק סיטי מעיאר עריק עדעמס האט געזאגט, 
באדערפענישן פון ניו יארקער, מוזן מיר טראנספארמירן אונזער גייסטישע געזונטהייט סיסטעם צו  

אנקומען צו אלע מענטשן וואו אימער זיי זענען. עס איז נישטא איין איינציגע צוגאנג וואס פאסט פאר יעדן  
נוועסטירונג אין אסערטיווע קאמיוניטי  איינעם אין גייסטישע געזונטהייט, און גאווערנער האקול'ס אי

באהאנדלונג מאנשאפטן וועט פארזעצן די וויכטיגע ארבעט פונעם ברענגען די ריכטיגע גייסטישע  
  געזונטהייט סערוויסעס און שטיצע פאר אלע ניו יארקער." 

  

"ניו יארק סיטי דארף קריטישע  ניו יארק סיטי קאונסיל סּפיקער עידריען עדעמס האט געזאגט, 
אינוועסטירונגען אין גייסטישע געזונטהייט קעיר, באזונדערס פאר קאמיוניטיס וועלכע האבן נישט 
ן האבן  באקומען גענוג סערוויסעס אין די פארגאנגענהייט. אסערטיווע קאמיוניטי באהאנדלונג מאנשאפט

זיך אויפגעוויזן צו זיין ווירקזאם אין די באהאנדלונג פון מענטשן מיט ערנסטע גייסטישע געזונטהייט  
פראבלעמען, זיי העלפנדיג אנצוקומען צו סטאביליטעט און סוקסעס. איך באדאנק גאווערנער האקול פאר  

יו יארק סיטי, און איך קוק ארויס  איר אויפמערקזאמקייט פאר גייסטישע געזונטהייט אינוועסטירונגען אין נ
צו פארזעצן צו ארבעטן צוזאמען מיט די סטעיט צו פאראויס שטופן פובליק געזונטהייט און זיכערהייט  

  פאר אלע ניו יארקער." 
  

"אונזער גייסטישע געזונטהייט קריזיס איז ניו יארק סיטי קאונסיל מיטגלידערין לינדע לי האט געזאגט, 
יילווייז צוליב דעם וואס פילע פון אונזערע שכנים מוטשענען זיך מיט ערנסטע גייסטישע  ערגער געווארן ט

קראנקייטן באקומען נישט די פולשטענדיגע ספעקטרום פון קעיר וואס קען זיי העלפן זיך צוריקצושטעלן  
נייע   14אויף די פיס און אנגיין מיט זייערע לעבנס. גאווערנער האקול'ס פארמערטע פינאנצירונג פאר  

אסערטיווע קאמיוניטי באהאנדלונג מאנשאפטן וועט העלפן מענטשן אין וועגן וואס טראדיציאנאלע 
געטריבענע ברייטע  -איז א נייע, באווייזן ACT  גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס קענען פשוט נישט.

לייזונג צו די פראבלעם מיט וועלכע אזויפיל ניו יארקער פארמעסטן זיך, און איך וויל אפלאדירן גאווערנער  
  האקול פאר איר פירערשאפט אויף דעם אנגעלעגנהייט." 

  
בָאורד ָאוו סּוּפערווייזארס פון  טעָאדָאר ט. קוסניערז דזשּוניאר, סּוּפערווייזאר פון מארָאו טַאון און 

"שטיצן גייסטישע געזונטהייט פראגראמען פאר די  סאראטָאגע קאונטי טשעירמאן, האט געזאגט, 
וועלכע זענען אין נויט איז קריטיש פאר זייער אלגעמיינע וואוילזיין. דא אין סאראטָאגע קאונטי האבן מיר  

נטהייט קעיר פון א הויכע קוואליטעט אלץ פריאריטעט,  געלייגט דאס צושטעלן צוטריט צו גייסטישע געזו
נישט נאר דורכאויס די פאנדעמיע, נאר נאך מער דערפון. מיר שטיצן גאווערנער האקול'ס  

איבערגעגעבנקייט צו דאס פארבעסערן די העלטקעיר סיסטעם אין ניו יארק סטעיט, און מיר באגרוסן  
אראטָאגע קאונטי כדי די שוואכסטע מיטגלידער פון  מאנשאפט אין דרום ס  ACTדאס שאפונג פון אן 

  אונזער קאמיוניטי זאלן קענען האבן צוטריט צו די אייגנארטיגע קעיר וואס זיי דארפן." 
  

"מיר אפלאדירן די סטעיט'ס אינוועסטירונג  סטיּובען קאונטי מענעדזשער דזשעק ווילער האט געזאגט, 
אין גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס אין אונזערע  אין שעפערישע מעטאדן צו אדערסירן לעכער

פילע מענטשן שטויסן זיך אן אין שטרויכלונגען ביים צוקומען צו די פאסיגע שטאפלען פון   קאמיוניטיס.
קעיר, באזונדערס אין געביטן פון גייסטישע געזונטהייט, און סטיּובען קאונטי איז דאנקבאר אז נאך  

נזערע געמיינזאמע באמיאונגען צו ברענגען סערוויסעס פאר די איינוואוינער  געלטער וועלן באפעסטיגן או
  וועלכע זענען אין נויט." 

  
"גייסטישע געזונטהייט איז ווייטער פונקט  סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלָאון האט געזאגט, 

אזוי וויכטיג ווי פיזישע געזונטהייט, באזונדערס אזוי ווי מיר זעצן פאר צו האנדלען מיט די פסיכאלאגישע 
פאנדעמיע. די פינאנצירונג וועט העלפן בענעפיטירן די וועלכע מוטשענען זיך   19-ווירקונגען פון די קאוויד

ן און די וועלכע האבן נישט געהאט קיין הצלחה נוצנדיג טראדיציאנאלע גייסטישע מיט גייסטישע קראנקייט 
  געזונטהייט און ריהעביליטעישען סיסטעמען." 



  
"פינאנצירונג אזוי ווי דאס איז ליווינגסטאן קאונטי טשעירמאן דעיוויד ל. לעפעבער האט געזאגט, 

יז א באזארגנדע אנגעלעגנהייט פאר פילע  קריטיש פאר אונזער געגנט. צוטריט צו טראנספארטאציע א
אין צוגאב ציהלט דער מאדעל זיך אפצורופן צו די קליענטן וועלכע וואלטן נישט מיטגעארבעט   מענטשן.

מיט טראדיציאנאלע געווענטליכע העלטקעיר פלעצער, און זיי דארפן סערוויסעס פונקט ווי יעדן איינעם.  
יט פון סערוויסעס איבער די ספעקטרום פון גייסטישע געזונטהייט  די פינאנצירונג וועט ערלויבן גלייכקי 

  פראגראמען." 
   

"די דזשענעסי רָאושעל מ. סטיין, טשעיר פון די דזשענעסי קאונטי לעגיסלאטור, האט געזאגט, 
קאונטי לעגיסלאטור און לאקאלע רעגירונג יוניטס קוקן ארויס צו ארבעטן בשותפות מיט אונזערע 

סערוויסעס. דאס איז א וואונדערבארע געלעגנהייט צו   ACTשכנות'דיגע קאונטיס פאר די אנטוויקלונג פון 
ישע געזונטהייט זארגן כדי זיי זאלן  דינען אונזערע איינוואוינער וועלכע מוטשענען זיך מיט ערנסטע גייסט

מאנשאפט  ACTקענען בליהען אין אונזער קאמיוניטי. איין צוגאבליכע און באדייטנדע בענעפיט פאר 
ּפראוויידערס איז דאס ארבעטן צוזאמען אויף א לאקאלע שטאפל מיט די גייסטישע געזונטהייט  

צו ארויסהעלפן מיטן אריינברענגען די   דעּפארטמענט און די דירעקטאר פון קאמיוניטי סערוויסעס
 שוואכסטע קאמיוניטי מיטגלידער צו וועלכע עס איז די שווערסטע אנצוקועמן צו מיטארבעטן." 

  
"דאס איז נאך גוטע  לערי דאלהאף, טשעירמאן פון די לּואיס קאונטי לעגיסלאטור, האט געזאגט,

וואס וועט פארשטערקערן אונזער אויפפירונג   נייעס פון גאווערנער האקול און נאך אן אונטערנעמונג
מאנשאפטן העלפן מענטשן צו באקומען די באהאנדלונגען וואס זיי דארפן אין   ACTהעלטקעיר סיסטעם. 

זייער קאמיוניטי, און פארמיידן קאסטבארע עמערדזשענסי רּום באזוכן און קריזיס סערוויסעס. מיר  
  אינוועסטירונג אין לּואיס קאונטי'ס העלטקעיר."  באגרוסן און זענען גאר דאנקבאר פאר דעם

  
מאנשאפטן ארבעטן פון די   ACT"  דזשעפערסאן קאונטי טשעירמאן וויליאם דזשאנסאן האט געזאגט,

נאענט מיט מענטשן וועלכע לעבן מיט גייסטישע קראנקייטן און העלפן זיין באקומען די סערוויסעס וואס  
זיי דארפן צו לעבן זעלבסטשטענדיגערהייט, זיכערערהייט און סטאבילערהייט אין זייערע אייגענע  

ן צו זיין ווירקזאם וואס וועט העלפן טייל פון די  קאמיוניטיס. עס איז א פראגראם וואס האט זיך אויפגעוויז
שוואכסטע מענטשן אין דזשעפערסאן קאונטי. איך באדאנק גאווערנער האקול פארן ברענגען די  

  געלטער." 
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