
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/9/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין פעדעראלע פינאנצירונג פאר שטוב   24גאווערנער האוקול אנאנסירט באלד 
 געוואלדטאט און סעקסועלע אנפאל פראגראמען 

  
מיליאן דאלער פאר    16ערטער צו באקומען איבער -געוואלדטאט פראגראמען און שוץ -שטוב 83

 יסעס אין אונטערסערווירטע קאמיוניטיס  קָאוויד טעסטינג און וואקסינאציעס און צו שטיצן סערוו
  

רעיפ קריזיס צענטערס און סעקסועלע אנפאל  50מיליאן דאלער באשטימט אויף צו שטיצן  7.6
 פראגראמען  

  
געוואלדטאט פראגראמען דינען די אויפשטייג אין  -וויכטיגע פינאנצירונג צו העלפן שטוב- קריטיש 

צאל איבערלעבער און פארלייכטערט פרעצעדענטלאזע פינאנצירונג פאדערונגען אנגעברענגט דורך  
 דער פאנדעמיע  

  

  
מיליאן דאלער   24גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט טיילט אויס באלד 

ערטער, סעקסועלע אנפאל  -געוואלדטאט פראגראמען און שוץ-אין פעדעראלע פינאנצירונג צו שטוב
טערן  פראגראמען, און רעיפ קריזיס צענטערס. די פינאנצירונג וועט העלפן די פראגראמען פארבריי

ארטיגע קָאוויד טעסטינג און וואקסינאציע, פארלייכטערן פינאנצירונג פאדערונגען פאראורזאכט  -אויפ׳ן
דורך דער פאנדעמיע, בעסער דערגרייכן אונטערסערווירטע קאמיוניטיס, און שטיצן די לעצטנסדיגע  

 אויפשטייג אין איבערלעבער וואס זוכן הילף.  
  

באזירטע געוואלדטאט,  -ים פאר איבערלעבער פון שטוב און דזשענדער״מיין מוטער האט געעפנט א הי
און דערפאר איז דאס צושטעלן סערוויסעס צו דער אויסגעשטעלטע טייל פון דער באפעלקערונג איז א 

״די פאנדעמיע האט טראגיש  האט גאווערנער האוקול געזאגט.נושא גאר נאענט צו מיין אייגן הארץ,״ 
- באזירטע געוואלדטאט, און די פינאנצירונג איז קריטיש-ייג אין שטוב דזשענדערגעפירט צו אן אויפשט

וויכטיג צו פארזיכערן אז איבערלעבער קענען זיכערערהייט באקומען הילף און די סערוויסעס אין וועלכע  
 זיי נייטיגן זיך.״  

  
געוואלדטאטן און  שטוב געוואלדטאט פראגראמען און צענטערס, פינאנצירט דורך דער פאמיליע  83

מיליאן דאלער אין פינאנצירונג,   16.3סערוויסעס אקט און ׳אמעריקען רעסקיו פלען׳, וועלן באקומען 
וועלכע וועט שטיצן צוטריט צו קָאוויד טעסטינג, וואקסינאציעס און מאביל געזונטהייט איינהייטן. עס וועט  

יסעס פאר קאמיוניטיס אין ווייניגער  געוואלדטאט סערוו-אויך פארשטערקערן טראדיציאנעלע שטוב
אין צוגאב,   באוואוינטע ערטער, קולטורעל ספעציפישע פראגראמען און אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.

מיליאן דאלער צו שטיצן   7.6רעיפ קריזיס צענטערס און סעקסועלע אטאקע פראגראמען  50באקומען 
רן מאסנאמען אפצוהאלטן און לינדערן קָאוויד. דער ניו  זייערע סערוויסעס, און גלייכצייטיג אויך פארבעסע

 יארק סטעיט אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס אדמיניסטרירט די געלטער. 
  



OCFS  ,״די לעצטע זאך אויף וואס שטובקאמיסיאנערין שיעלע דזשעי. ּפול האט געזאגט-
ארפן זארגן איז באשיצן זייער געזונט ווען זיי  אנפאל איבערלעבער זאלן זיך ד-עוואלדטאט און סעקסועלעג

איז זייער צופרידן   OCFSזוכן דרינגענדע סערוויסעס זיך צו היילן און ווייטער צו גיין מיט זייערע לעבנס. 
צו אדמיניסטרירן די געלטער, וועלכס מאכט א באדייטנדע דיפערענץ אין די לעבנס פון איבערלעבער און  

 שפרייטונג פון קָאוויד.״  העלפן פארמיידן די פאר
  

״שטיצן געליטענע פון שטוב געוואלדטאט און סעקסועלע  סענאטאר טשארלס אי. שומער האט געזאגט,
וויכטיגע אויפגאבע, און איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר אינוועסטירן מיט  -אנפאל איז א קריטיש

רשאפט פאר ניו יארק דורך דער אמעריקאנע חכמה געוויסע פון די פעדעראלע געלטער וואס איך האב פא
פארלייכטערונג פלאן פאר די געשעצטע ארגאניזאציעס. אויפ׳ן זעלבן טאג וואס מיר אין קאנגרעס האבן 
ווידער אויטאריזירט דעם געוואלדטאט קעגן פרויען געזעץ, פריידט עס מיך אז די געלטער וועלן געניצט  

פארשפרייטע און אונטערסערווירטע  -קריזיס סערוויסעס אין ווייט געוואלדטאט און רעיפ -ווערן פאר שטוב
 ערטער, און גלייכצייטיג נעמען שריטן אויסצומיידן קָאוויד.״  

  
״ניו יארק׳ס רעיפ קריזיס צענטערס און סעקסועלע  סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד האט געזאגט,

וויכטיגע סערוויסעס  -עבער, באזארגן קריטישאנפאל פראגראמען ארבעטן איבערמידליך צו שטיצן איבערל
ערטער, און מעדיצינישע הילף, אריינגערעכנט קָאוויד טעסטינג  -ווי האטליינס, זיכערהייט פלאנירונג, שוץ

געוואלדטאט, בין איך שטאלץ צו האבן  -און וואקסינען. אינדערמיט פון א באזארגנדע אויפשטייג אין שטוב
מעריקען רעסקיו ּפלען׳ וועלכס האט געהאלפן באזארגן די פינאנצירונג פאר  געקעמפט דורכצופירן דעם ׳א  

נייטיגע ארגאניזאציעס. איך וועל ווייטער קעמפן אהיימצוברענגען פעדעראלע מיטלען צו  -די העכסט
 שטיצן איבערלעבער און באקעמפן סעקסועלע געוואלדטאט אין ניו יארק סטעיט.״  

  
״עס פריידט מיך שטארק צו זען אז די געלטער גייען   האט געזאגט,קאנגרעסמאן דזשעראלד נאדלער 

אנפאל פראגראמען אין ניו יארק. די פראגראמען העלפן  -געוואלדטאט און סעקסועלע-פאר שטוב
וויכטיגע פינאנצירונג וועט פארזיכערן אז די פראגראמען  -טויזנטער ניו יארקער יעדעס יאר און די קריטיש

מיטלען פאר איבערלעבער. עס פריידט מיך  - רן אנצובאטן שטיצע און הילפסקענען פארגעזעצט ווע
מיליאן דאלער וועלן גיין קיין ניו יארק סיטי. איך דאנק גאווערנער האוקול  4איבערהויפט צו זען אז איבער 

 פאר איר פירערשאפט אויף דעם און איך קוק ארויס פארצוזעצן די ארבעט מיט איר אין דעם צוקונפט.״  
  

״שטוב געוואלדטאט אפעקטירט פאמיליעס לענגאויס  קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט האט געזאגט, 
מיין דיסטריקט און אין קאמיוניטיס לענגאויס אונזער סטעיט. איך לויב גאווערנער האוקול אויף די  

היינטיגע מעלדונג צו אלאקירן די פעדעראלע געלטער, וועלכע איך האב געהאלפן שאפן אין קאנגרעס, צו  
טוב געוואלדטאטן און סעקסועלע אנפאל פראגראמען לענגאויס ניו מיטלען פאר ש-באזארגן נאך הילפס

יארק. די אויפשטייג אין נויט פאר די סערוויסעס איז געווען א טראגישע זייטיגע ווירקונג פון דער  
פאנדעמיע, און מיר מוזן פארזעצן ווייטער אונזער ארבעט אין שטיצן די איבערגעגעבענע ארגאניזאציעס 

באהאנדלונג פאר געליטענע, איבערלעבער און פאמיליעס. די געלטער וועלן העלפן  וועלכע באזארגן 
פארלייכטערן די פינאנציעלע פאדערונגען וועלכע די פראגראמען האבן געשפירט אין לעצטערע יארן אויף  

  19-אויסצוציען די וויכטיגע ארבעט וואס זיי טוען, אריינגערעכנט די פארברייטערטע צוטריט צו קָאוויד
 אפהאלטונג דורך וואקסינאציעס, טעסט ערטער און העלטקעיר פאר די וועלכע זענען אין נויט.״  

  
מיליאן דאלער אין פעדעראלע געלטער פון די   24״מיט  קאנגרעסמאן מאנדעיר דזשאונס האט געזאגט,

וועלכס איך  ׳פאמיליע געוואלדטאט אפהאלט און סערוויסעס אקט׳ און דער ׳אמעריקאנער רעטונגס פלאן׳,
נויטיגע  -בין שטאלץ צו האבן געהאלפן דורכפירן אין קאנגרעס, טוט גאווערנער האוקול אויסטיילן העכסט

אנפאל איבערלעבער דורכאויס ניו יארק סטעיט. עס איז  -געוואלדטאט און סעקסועלע-שטיצע פאר שטוב
ר׳ן גאנצן לאנד, און איבערהויפט  נישט קיין שום ספק אז געוואלדטאט קעגן פרויען איז א עפידעמיע איבע

פאנדעמיע האבן מיר געזען אן אויפשטייג אין איבערלעבער וועלכע זוכן הילף.   19-אין לויף פון דער קָאוויד



נייטיגע סערוויסעס צו  -פון באזארגן קָאוויד טעסטינג און וואקסינאציעס ביז פארברייטערן העכסט
וויכטיג אויף צו באשיצן  -יס וועלן די געלטער זיין קריטישאיבערלעבער אין אונטערסערווירטע קאמיוניט

 איבערלעבער און ברענגען אונז איין טריט נאענטער צו ענדיגן די עפידעמיע איינמאל פאר אלעמאל.״  
  

   ּפרָאוויידער פינאנצירונג צוטיילונג לויט׳ן ראיאן:
  

   דאלער 2,354,675 קאפיטאל ראיאן: •
   דאלער 1,828,638 צענטראל ניו יארק: •
   דאלער 2,410,368 פינגער לעיקס: •
   דאלער 2,321,091 לאנג איילענד: •

   דאלער 2,859,754 הודסאן:-מיטל •
   דאלער 1,368,411 מאוהאק וואלי: •

   דאלער 1,283,045 נארט קאנטרי: •

   דאלער 4,492,056 ניו יארק סיטי: •
   דאלער 1,337,656.00 סאוטערן טיער: •
   דאלער 2,828,350 מערב ניו יארק: •

  דאלער  821,700מערערע ראיאנען*:  •

איין ּפרָאוויידער באקומט סיי רעיפ קריזיס צענטער און סעקסועלע אנפאל געלטער אין איין אויסטיילונג  
 קאונטיס אין דריי עקאנאמישע ראיאנען.   11וועלכע דעקט 

  
רוויס ּפרָאוויידערס באריכטעט אן געוואלדטאט סע-אין דער פאנדעמיע׳ס צווייטע יאר, האבן שטוב

אויפשטייגנדע צאל איבערלעבער וועלכע בעטן הילף, ווי אויך אן אויפשטייג אין די ערנסטקייט פון די  
-די פאנדעמיע האט אויך געשאפן פרעצעדענטלאזע פינאנציעלע שוועריגקייטן צו שטובעוולות. 

ט. אין צוגאב צו פארשטערקערן קָאוויד  געוואלדטאט סערוויס ּפרָאוויידערס לענגאויס דעם סטעי
געלטער ארויסהעלפן מיט ארבעטסקראפט סטאביליזאציע און פארזיכערן  סערוויסעס וועלן די פעדעראלע 

 אנגעהאלטענע סערוויסעס פאר איבערלעבער. 
  

די פינאנצירונג פאר סעקסועלע אנפאל פראגראמען און רעיפ קריזיס צענטערס שטיצט די געברויכן פון  
איבערלעבער באטראפן דורך דער פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי און שטיצט די אנגעהאלטנקייט פון  

טועלע / רעמָאוט  סערוויסעס אין ארטיגע קאמיוניטיס. עס וועט העלפן פראגראמען אריבערצוגיין צו וויר
סערוויסעס און העלפן דעקן די אויסגאבן פון סופלייס צו רעדוצירן די ריזיקע פון ווערן אנגעשטעקט און  

וויירוס. פינאנצירונג קען אויך געניצט ווערן פאר ארבעטסקראפט  19-פארשפרייטן דעם קָאוויד
 סטאביליטעט אדער פארברייטערונג.  

  
פהאלטן שטוב געוואלדטאט עקזעקיוטיוו דירעקטארין קעלי אווענס  ניו יארק סטעיט אפיס פאר א

טוט ווייטער אפעקטירן איבערלעבער פון שטוב און סעקסועלע געוואלדטאטן   19-״קָאווידהאט געזאגט, 
וועלכע מאכן מיט איזאלאציע, שרעק און פינאנציעלע דרוק וועלכס איז נאר ערגער געווארן דורך דער  

סעקסועלע געוואלדטאטן פראגראמען וועלן יעצט האבן נאך געלטער צו שטיצן אלע   פאנדעמיע. שטוב און
פארבינדענע געברויכן. די געלטער זענען אויך איינשטימיג מיט דער האוקול  -איבערלעבער מיט קָאוויד

אדמיניסטראציע׳ס איניציאטיוון צו פארברייטערן שטוב און סעקסועלע געוואלדטאטן סערוויסעס צו זיין  
ער קאנצענטרירט אויף איבערלעבער, מער אינפארמירט איבער טראומא און ארבעטן מיט קולטורעלע  מ

 א דאנק אייך, גאווערנער האוקול, פאר פריאריטיזירן איבערלעבער.״  פארשטאנד.
  



 ניו יארק סטעיט אפיס פון איבערלעבער סערוויסעס דירעקטארין עליזאבעט קראנין האט געזאגט,
אז דער פאנדעמיע הא ערגער געמאכט די שוועריגקייטן אויסגעשטאנען דורך  ״עס איז קלאר 

איבערלעבער פון שטוב געוואלדטאטן און סעקסועלע אנפאל בשעת זיי זוכן זיכערהייט און סטאביליטעט  
שטאלצירן מיר זיך צו שטיצן אן אויספירליכע נעטווָארק פון   OVSפאר זיך און זייערע פאמיליעס. ביי 

ן און סערוויסעס צו שטיצן איבערלעבער. איך דאנק גאווערנער האוקול און קאלעגעס פון  פראגראמע
וויכטיגע שטיצע  -שוועסטער סטעיט אגענטורן פאר זייער איבערגעגעבנקייט צו פארזיכערן אז די קריטיש

 איז גרייט געמאכט פאר ווען אימער און וואו אימער עס זאל נויטיג זיין.״  
  

ניו יארק סטעיט קאאליציע קעגן שטוב געוואלדטאט עקזעקיוטיוו דירעקטארין קאני ניעל האט 
געוואלדטאט אקטיוויסטן האבן באריכטעט באדייטנדע אויפשטייגונגען אין די פארלאנג -״שטובגעזאגט, 

ר׳ס פאר סערוויסעס ווי אויך אויפרעגנדע אויפשטייגונגען אין די קאמפליצירטקייט פון איבערלעבע
  OCFSדורכלעבענישן זינט דער פאנדעמיע האט זיך אנגעהויבן. מיר דאנקען גאווערנער האוקול און 

געוואלדטאט -פאר׳ן גרייט מאכן די פינאנצירונג פאר שטיצן די עמערדזשענסי געברויכן פון שטוב
איבערלעבער און זייערע קינדער, שטערקער מאכן זייער זיכערהייט און אלגעמיינע וואוילזיין, און שטעלן  

   ט.״צום ערשט ארבעטסקראפט סטאביליזאציע ביי וואקאטיר פראגראמען לענגאויס דעם סטעי
  

ניו יארק סטעיט קאאליציע קעגן סעקסועלע אנפאל עקזעקיוטיוו דירעקטאר דזשאען זענאני האט  
דורכאויס די גאר   OCFS״מיר זענען דאנקבאר פאר די שטיצע פון גאווערנער האוקול און  געזאגט,

י. איבערלעבער שווערע צייטן פאר סעקסועלע אנפאל איבערלעבער און די אקטיוויסטן וועלכע סערווירן זי
מיטלען וועלן  -געברויכן שטייגן איבער די פעאיגקייטן פון אונזערע פראגראמען. די צוגעגעבענע הילפס

 אויסמאכן פאר די וועלכע פרובירן זיך צו היילן פון סעקסועלע געוואלדטאטן און אנדערע עוולות.״  
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