
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সু্কলগুবলর জর্ে মার্বিক স্বাস্থ্ে বরম্বিাি ন হকম্বের জর্ে 2.5 বমবলয়র্ 

মাবকনর্ ডলার ত বিল হ াষণা করম্বলর্  

  

ত বিলটি বেশু ও পবরিারিমূ ম্বক তাম্বের প্রম্বয়াজর্ীয় আচরণগত স্বাস্থ্েম্বিিা হপম্বত 

িা ায্ে করার জর্ে গভর্ নম্বরর উম্বেোগ ও প্রস্তাির্ার লো তাবলকার িি নম্বেষ িংম্বয্াজর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে সু্ককলর জর্য মার্থিক্ স্বাস্থ্য থরকিাি ন ও 

প্রথিক্ষণ ক্াথরগথর ি ায়তা হক্ন্দ্র (Mental Health Resource and Training Technical 

Assistance Center for Schools) ততথর ও িমি নকর্র জর্য পাাঁচ বছর হময়াকে 2.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার উপলভয িাক্কব। হক্ন্দ্রটি থর্উ ইয়ক্ন হেকির িক্ল িরক্াথর হবিরক্াথর সু্কলকক্ িমি নর্ 

ক্রকব, K-12 স্বাস্থ্য পাঠ্যিূচীর অংি থ কিকব মার্থিক্ স্বাস্থ্য থিক্ষা প্রোকর্ ি ায়তা ক্রকব।  

  

"ম ামারী িক্ল থর্উ ইয়ক্নবািীর জর্য জীবর্ ক্টঠ্র্ ক্করকছ, োর মকযয ক্মবয়িীরাও আকছ োরা 

গত েুই বছকর অকর্ক্ থক্ছু ি য ক্করকছ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "ত থবলটি এটি থর্শ্চিত 

ক্রকত িা ােয ক্রকব োকত থর্উ ইয়কক্নর সু্কলগুথল এক্টি বয়ি উপকোগী পাঠ্যিূথচ থেকয় 

আমাকের িন্তার্কের মার্থিক্ স্বাকস্থ্যর বযাপাকর থিক্ষাোর্ ক্রকত পাকর ো ভয় ও ক্লঙ্ক ক্মাকব 

এবং থিশুকেরকক্ তাকের থপতামাতা, হক্য়ারথগভার বা থিক্ষক্কের িাকি তাকের হেকক্াকর্া উকেগ 

থর্কয় ক্িা বলকত উৎিাথ ত ক্রকব।"  

  

হমন্টাল হ লি অবিম্বির (Office of Mental Health, OMH) কবমের্ার ডাাঃ অোর্ 

িাবলভার্ িম্বলর্, "থিশু ও ক্মবয়িীকের মার্থিক্ স্বাস্থ্য থিক্ষা ও হিবা প্রোকর্র হক্ষকে থর্উ 

ইয়ক্ন হেকির িীষ ন অবস্থ্াকর্ আকছ। এমর্থক্ OMH পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকি 1,000টির হবথি 

সু্কলথভথিক্ মার্থিক্ স্বাস্থ্য থিথর্কক্র লাইকিন্স থেকয়কছ, ো থিশু ও পথরবারিমূক র জর্য 

মার্থিক্ স্বাস্থ্য হিবার উপলভযতা বৃশ্চি ক্করকছ। থক্ন্তু আমাকেরকক্ আমাকের িন্তার্কের এটিও 

হিখাকত  কব হে মার্থিক্ স্বাস্থ্য িারীথরক্ স্বাকস্থ্যর মকতাই গুরুত্বপূণ ন, এবং তাকের প্রশ্ন ক্রকত বা 

প্রকয়াজর্  কল িা ােয চাইকত ভয় পাওয়া উথচত র্া। থরকিাি ন হক্ন্দ্র আমাকের সু্কলগুথলকক্ িক্ল 

থিশু ও তাকের পথরবারকক্ এই মূলযবার্ থিক্ষা প্রোকর্ িা ােয ক্রকব।"  

  

সু্ককল মার্থিক্ স্বাস্থ্য থিক্ষা থিশুকের মার্থিক্ স্বাকস্থ্যর উপলথি উন্নত ক্রার মাযযকম তাকের 

িাথব নক্ স্বাকস্থ্য এক্টি ইথতবাচক্ প্রভাব হেলার িুকোগ প্রোর্ ক্রকব। িামথিক্ এই পন্থার ক্লঙ্ক 



হ্রাি ও মার্থিক্ স্বাস্থ্য ও িুস্থ্তা ক্ম নক্াণ্ডকক্ স্বাভাথবক্ ক্রার ক্ষমতা আকছ এবং এছাড়াও এটি 

িা ােয চাওয়ার আচরণ প্রচার ক্রকত পাকর।  

  

সু্ককলর জর্য মার্থিক্ স্বাস্থ্য থরকিাি ন প্রথিক্ষণ ক্াথরগথর ি ায়তা হক্ন্দ্র িক্ল থর্উ ওয়াক্ন হেি 

িরক্াথর ও হবিরক্াথর সু্কলকক্ আবথিযক্ মার্থিক্ স্বাস্থ্য থর্কেনির্া থেকত িা ােয ক্রকব এবং 

সু্কলগুথলকক্ থবষয়বস্তু িম্পকক্ন জাথর্কয় এবং পাঠ্যিূথচকত মার্থিক্ স্বাস্থ্য অন্তভুনক্ত ক্রার বযাপাকর 

ি ায়তা ক্রকব।  

  

প্রস্তাবর্ার অরু্করাকযর বযাপাকর আকরা তিয উপলভয আকছ এখাকর্ OMH-র ওকয়বিাইকি।  

  

গভর্ নকরর হ াষণা  কলা থর্উ ইয়কক্নর ক্মবয়িীরা োকত তাকের প্রকয়াজর্ীয় মার্থিক্ স্বাস্থ্য হিবা 

পায় তা থর্শ্চিত ক্রকত িব নকিষ উকেযাগ। তার িম্প্রথত প্রক্াথিত থর্ব না ী বাকজি থিশুকের 

মার্থিক্ স্বাস্থ্য হিবায় বযাপক্ থবথর্কয়াগ ক্কর, োর মকযয রকয়কছ:  

  

হকাবভড হিম্বক পুর্রুদ্ধাম্বর সু্কল কম নিূবচ: হক্াথভড হিকক্ পুর্রুিাকর সু্কল ক্ম নিূথচর 

(Recover from COVID School Program, RECOVS) জর্য েুই বছর হময়াকে 100 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলাকরর হবথি থবথর্কয়াগ, এক্টি র্তুর্ হেি মযাথচং ত থবল ততথর ক্রকত ো িব নাথযক্ চাথ োি  

সু্কল হজলাগুথলকক্ অিাথযক্ার প্রোর্ ক্রকব ও ি ায়তা ক্রকব। ত থবল মার্থিক্ স্বাস্থ্য 

হপিাোরকের থর্কয়াগ িমি নর্ ক্রকব এবং সু্কলথভথিক্ মার্থিক্ স্বাস্থ্য হিবা িম্প্রিাথরত ক্রকব। 

এছাড়াও এটি িীষ্মক্ালীর্ থিক্ষা িম্প্রিারণ, সু্কল পরবতী, িম্প্রিাথরত-থের্ এবং িম্প্রিাথরত-

বছর ক্ম নিূথচগুথলর অি নায়র্ ক্রকব োকত থিক্ষািীরা এক্াকডথমক্ ক্ষথত পুথষকয় থর্কত পাকর।  

  

হ লবেম্বেপিথর্ব না ী বাকজি ত থবল 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার বৃশ্চি ক্রকব। হ লথেকেপি 

(HealthyStep) থিশু থবকিষজ্ঞকের এক্টি থিশুর িারীথরক্ স্বাকস্থ্য তাকের মকর্াকোগ িম্প্রিাথরত 

ক্কর হিখাকর্ থিশুর িামাশ্চজক্-আকবথগক্ এবং আচরণগত স্বাস্থ্য অন্তভুনক্ত ক্রকত িা ােয ক্কর 

এবং পাথরবাথরক্ িম্পক্ন িমি নকর্ িা ােয ক্কর। হ লথে হেপি থিশু ও পাথরবাথরক্ থবক্াকি 

অথভজ্ঞতাি  এক্জর্ মার্থিক্ স্বাস্থ্য হপিাোর োরা পথরচাথলত  য় হে পথরবার ও তাকের থিশু 

থবকিষকজ্ঞর িাকি ক্াজ ক্কর প্রািথমক্ হক্য়ার হিটিংকয় মার্থিক্ স্বাস্থ্য ও ট্রমা-ইর্েম নড হক্য়ার 

প্রোর্ ক্কর।  

  

বেশুর হ লি প্লাি িীমা: 2023 অি নবছকর থর্ব না ী বাকজকি 11 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার রকয়কছ 

(2024 অি নবছকর বৃশ্চি হপকয় 44 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার  কব), থিশুর হ লি প্লাি (Child Health 

Plus) হবথর্থেকির িাকি হমথডকক্ইড (Medicaid) হবথর্থেিকক্ হজািবি ক্কর থিশুকের 

আচরণগত স্বাস্থ্য হিবার উপলভযতা বৃশ্চি ক্রার জর্য, োর মকযয রকয়কছ মার্থিক্ স্বাস্থ্য ও মােক্ 

বযব ার হিবা, বাথড় ও িম্প্রোয়থভথিক্ হিবা, মারাত্মক্ মার্থিক্ হরাকগ আক্রান্ত বযশ্চক্তকের জর্য 

প্রমাণথভথিক্ থচথক্ৎিা, এবং ক্মবয়িীকের জর্য আবাথিক্ পুর্ব নাির্।  

  

ট্রমা-ইর্িম নড হকয়ার হর্িওয়াকন: গভর্ নকরর বাকজকি 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার রকয়কছ 

হর্িওয়াক্নটি িম্প্রিারণ ক্রার জর্য এবং হক্াথভড-19 ম ামারীি  থিশুকের ট্রমা থেকত পাকর 

এমর্ অথভজ্ঞতার হক্ষকে থবকিষাথয়ত থচথক্ৎিা প্রোর্ ক্রার জর্য।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fmh-train%2Fmh_train_tac_rfp.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C023384189a3146e87fe108da05ea19f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828800391945247%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1hGvrFofbRKOwHeol4Fcrund%2FgG8H5N3gH5UPzQLrxM%3D&reserved=0


  

বেশু এিং পবরিাম্বরর বচবকৎিা ও িমি নর্ হিিা:থর্ব না ী বাকজি এই ক্ম নিূথচর ত থবল 8 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার বৃশ্চি ক্কর। থিশু এবং পথরবাকরর থচথক্ৎিা ও িমি নর্ হিবা (Children and 

Family Treatment and Support Services, CFTSS) অকর্ক্ যরকর্র হিবাোর্ ক্কর, োর মকযয 

রকয়কছ ক্মবয়িী ও পথরবারকের িমক্ক্ষ িমি নর্ এবং মর্স্তাশ্চিক্ পুর্ব নাির্, এবং এটি হরাগ 

থর্ণ নকয়র পূকব নই থিশু ও ক্মবয়িীকের িাকি ক্াজ ক্রকত পাকর, প্রথতকরায ও থচথক্ৎিা উভকয়র 

জর্য স্বতন্ত্র ও িম্প্রোয়থভথিক্ িমি নর্ প্রোর্ ক্রকত পাকর।  

  

িাবিবভবিক িঙ্কি ইন্টারম্বভর্ের্: গভর্ নর হ াক্ল ত থবল বৃশ্চির প্রস্তাবর্া ক্করকছর্ (2022-

23 এ 7.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার; 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার িমূ্পণ ন বাথষ নক্), র্তুর্ বাথড়থভথিক্ 

িঙ্কি ইন্টারকভর্ির্ (Home-Based Crisis Intervention, HBCI) েল ততথর এবং বতনমার্ 

হক্িকলাড বৃশ্চির জর্য োকত প্রথত বছর 2,640 পথরবারকক্ হিবাোর্ ক্রা োয়, ো বতনমাকর্র 

িংখযাকক্ থেগুণ ক্রকব।HBCI িঙ্ককি িাক্া এক্টি পথরবারকক্ তাকের িন্তার্কক্ মার্থিক্ 

 ািপাতাকল ভথতন ক্রার থবক্ল্প থ কিকব স্বল্পকময়াকে, থর্থবড়, বাথড়কতই িঙ্কি ইন্টারকভর্ির্ হিবা 

প্রোর্ ক্কর।  

  

আিাবিক বচবকৎিা িোবিবলটি: েযাথিথলটিগুথল আমাকের িবকিকক্ অি ায় এবং িকব নাচ্চ 

চাথ োেুক্ত থিশুকের হিবাোর্ ক্কর। গভর্ নকরর বাকজি ত থবল উকেখকোগয পথরমাণ বৃশ্চি ক্রকব 

(7.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হেি ত থবকল, মযাথচং হেডাকরল ত থবল োরা 15 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার)।  

  

বরম্বজন্টি হিাম্বডনর (Board of Regents) চোম্বেলর হলোর ডবিউ. ইয়ং জুবর্য়র িম্বলর্, 

"আজকক্র ক্মবয়িীরা হে িমিযার িমু্মখীর্  য় তা র্শ্চজরথব ীর্ এবং িামাল হেওয়ার জর্য 

অর্র্যভাকব ক্টঠ্র্, এবং তাকের মার্থিক্ স্বাকস্থ্য এর প্রভাব থবধ্বংিী। আমাকের সু্কলগুথলকক্ 

থিক্ষািী, থিক্ষক্, এবং পথরবারকক্ মার্থিক্ স্বাস্থ্য থিক্ষা, মার্থিক্ স্বাস্থ্য হপিাোথর িমি নর্, এবং 

িামাশ্চজক্ আকবথগক্ থিক্ষাোকর্ িা ােয ক্রা ম ামারী শুরু  ওয়ার পূকব নই হবাডন ও 

থডপািনকমকন্টর এক্টি অিাথযক্ার থছকলা। এই মার্থিক্ স্বাস্থ্য থরকিাি ন ও ক্াথরগথর ি ায়তা হক্ন্দ্র 

আমাকের সু্কল ও িম্প্রোয়গুথলকত মার্থিক্ স্বাস্থ্য থচথক্ৎিার তবষময হ্রাি ক্রকত িা ােয ক্রকব।"  

  

হেম্বির বেক্ষা কবমের্ার হিটি এ. হরাজা িম্বলর্, "আমাকেরকক্ অবিযই মার্থিক্ স্বাস্থ্যকিবা 

থর্কয় এক্টি িাথব নক্ উপায় থচন্তা ক্রকত  কব ো এক্টি রূপান্তরক্ারী িমূ্পণ ন সু্কল, িমূ্পণ ন থিশু, 

িমূ্পণ ন িম্প্রোয় পন্থাকক্ িমি নর্ ক্রকব। এক্টি সু্ককলর িক্ল থেকক্ থরকিাি ন ও থিক্ষা অন্তভুনক্ত 

ক্রা  কল তা থিক্ষািী ও থিক্ষকক্রা হে চাপ, ট্রমা, এবং উকেকগর মুকখামুথখ  য় তার জর্য 

িাংসৃ্কথতক্ভাকব উপেুক্ত েত্ন ও হিবা প্রোকর্ িা ােয ক্রকব। আথম ত থবলটির জর্য গভর্ নকরর 

ক্াকছ কৃ্তজ্ঞ এবং আমরা ক্থমির্ার িাথলভার্ ও তার ক্মীকের িাকি  থর্ষ্ঠভাকব ক্াজ ক্কর 

োকবা।"  

  

হেি বিম্বর্ির হেবল বি. মায়ার িম্বলর্, "থিক্ষার মাযযকম মার্থিক্ স্বাকস্থ্যর বযাপাকর িকচতর্তা 

বৃশ্চি ক্রকল তা ক্কিাপক্ির্কক্ ক্লুথষত ক্কর র্া এবং থিক্ষািীকের জর্য তাকের প্রকয়াজর্ীয় 

িা ােয চাওয়া ি জতর ক্কর। আমাকের সু্কলগুথলকত মার্থিক্ স্বাস্থ্য পাঠ্যিূথচ উন্নত ক্রকত এই 



ত থবল উপলভয ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ যর্যবাে। ম ামারী আমাকের থিক্ষািীকের জর্য 

থবকিষভাকব ক্টঠ্র্ থছকলা, আমাকেরকক্ তাকের িমি নর্ ক্রার জর্য িম্ভাবয িব থক্ছু ক্রকত  কব।"  

   

হেম্বির বিম্বর্ির িামরা হরাক িম্বলর্, "ম ামারীর িাকি িংথিষ্ট িামাশ্চজক্ এবং আকবথগক্ 

চাপ আমাকের ক্মবয়িীকের বযাপক্ভাকব থবথিত ক্করকছ, এবং স্বাস্থ্য পথরিংখযাকর্র জাতীয় 

হক্ন্দ্র অরু্মার্ ক্করকছ হে শুযু 2020 িাকলই 6,600 থক্কিার ও তরুণ আত্ম তযা ক্করকছ। এক্টি 

সু্ককলর জর্য মার্থিক্ স্বাস্থ্য থরকিাি ন ও প্রথিক্ষণ ক্াথরগথর ি ায়তা হক্ন্দ্র ততথর ক্রার জর্য 

আজকক্র হ াথষত 2.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার িটঠ্ক্ থেকক্ এক্টি যাপ। আিুর্ আমরা 

ক্মবয়িীকের জর্য এই অথত গুরুত্বপূণ ন প্রকয়াজর্ীয় মার্থিক্ স্বাস্থ্য থরকিাকি ন থবথর্কয়াগ অবযা ত 

রাথখ, োর মকযয রকয়কছ হিথল মার্থিক্ স্বাস্থ্য হিবা, ক্ম নক্ষমতা ও িাংসৃ্কথতক্ হোগযতা বৃশ্চি ক্রকত 

আমাকের মার্থিক্ স্বাস্থ্য ক্মীবাথ র্ী বৃশ্চি ক্রা, এবং র্তুর্ 9-8-8 মার্থিক্ স্বাস্থ্য ও মােক্ 

বযব ার িঙ্কি লাইেলাইকর্র মকতা িঙ্কি ইন্টারকভর্ির্ হিবা।"  

  

অোম্বিেবলওমোর্ আইবলর্ গান্থার িম্বলর্, "মার্থিক্ স্বাস্থ্য েত্ন আমাকের িক্ল িম্প্রোকয়র 

জর্য অতযাবিযক্ীয় এবং অযাকিম্বথলকত আমার িময়ক্াকল আথম থর্কজর হচাকখ পে নাপ্ত েত্ন 

প্রোকর্র িমিযাগুথল হেকখথছ। আথম গভর্ নর হ াক্কলর এক্টি মার্থিক্ স্বাস্থ্য থরকিাি ন এবং 

প্রথিক্ষণ হক্ন্দ্র ততথরর জর্য 2.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রোকর্র হ াষণার জর্য তার প্রিংিা 

ক্রথছ। আমরা জাথর্ হে ম ামারী থিশুকের মার্থিক্ স্বাস্থ্যকক্ বযাপক্ভাকব প্রভাথবত ক্করকছ, 

এবং সু্ককল মার্থিক্ স্বাস্থ্য হিবার উপলভযতা অতযাবিযক্ীয়। এক্জর্ র্াি ন ও অযাকিম্বথলওমযার্ 

থ কিকব, আথম িব নো আমার এলাক্ার র্াগথরক্কের জর্য ো হিরা তার জর্য লড়াই ক্করথছ। আথম 

এই ত থবলটি থর্উ ইয়ক্ন হেকির থিশুকের জর্য হেই ইথতবাচক্ প্রভাব থর্কয় আিকব তা হেখকত 

উনু্মখ।"  
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