
 
 גאווערנער קעטי האקול   3/14/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג פאר גייסטישע געזונטהייט  2.5גאווערנער האקול אנאנסירט 
  רעסארסן צענטער פאר סקולס 

  
פינאנצירונג איז לעצט אין לאנגע ליסטע פון גאווערנער'ס אונטערנעמונגען און פארשלאגן צו העלפן  

  זיי דארפן קינדער און פאמיליעס באקומען די אויפפירונג העלט קעיר וואס
  
  

מיליאן דאלאר זענען דא צו באקומען פאר א משך  2.5גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז 
פון פינף יאר צו שאפן און שטיצן א גייסטישע געזונטהייט רעסארס און טרענירונג טעכנישע הילף צענטער 

 Mental Health Resource and Training Technical Assistance Center forפאר סקולס )
Schools די צענטער וועט שטיצן אלע ניו יארק סטעיט פובליק און פריוואטע סקולס און זיי העלפן .)

צושטעלן גייסטישע געזונטהייט חינוך אלץ טייל פון די געזונטהייט מאטעריאלן פון קינדערגארטן ביז 
  'טע קלאס.12

  
"די פאנדעמיע האט פארשווערט דאס לעבן פאר אלע ניו יארקער, אריינרעכענענדיג יונגע מענטשן 

"די   האט גאווערנער האקול געזאגט.וועלכע זענען אזויפיל אריבער אין די פארגאנגענע צוויי יאר", 
ינדער איבער פינאנצירונג וועט העלפן פארזיכערן אז סקולס אין ניו יארק קענען אויסלערנען אונזערע ק 

גייסטישע געזונטהייט מיט מאטעריאלן וואס זענען פאסיג פאר זייער עלטער, פארקלענערנדיג דאס מורא 
האבן און סטיגמעס און ערמוטיגנדיג קינדער צו רעדן צו זייערע עלטערן, די וועלכע גיבן זיך אפ מיט זיי 

  קענען מעגליך האבן." אדער מיט זייערע לערער/ינס איבער סיי וועלכע זארגן וואס זיי
  

OMH   ,ניו יארק איז אלץ געווען א פירער אינעם לאנד ביים קאמישאנער דר. ען סָאליווען האט געזאגט"
האט אין פאקט  OMHצושטעלן גייסטישע געזונטהייט חינוך און סערוויסעס פאר קינדער און יונגווארג. די 

, פארמערנדיג NYSבאזירטע גייסטישע געזונטהייט קליניקס איבער -סקול 1,000לייסענסירט מער פון 
הייט סערוויסעס פאר קינדער און פאמיליעס. אבער מיר מוזן אויך אויסלערנען צוטריט צו גייסטישע געזונט 

אונזערע קינדער אז גייסטישע געזונטהייט איז וויכטיג פונקט ווי פיזישע געזונטהייט, און אז זיי זאלן נישט 
העלפן מורא האבן צו פרעגן פראגעס אדער זיך ווענדן פאר הילף אויב נויטיג. די רעסארס צענטער וועט 

  אונזערע סקולס אויסלערנען די ווערטפולע שיעור פאר אלע קינדער און זייערע פאמיליעס."
  

גייסטישע געזונטהייט ערציאונג אין סקול גיבט די געלעגנהייט צו מאכן א פאזיטיווע ווירקונג אויף די 
ישע געזונטהייט. די אלגעמיינע געזונטהייט פון קינדער דורכן פארבעסערן זייער פארשטאנד פון גייסט

ברייטע צוגאנג האט די מעגליכקייט צו רעדוצירן סטיגמעס און צו מאכן גייסטישע געזונטהייט און וואוילזיין 
   אקטיוויטעטן נארמאל, און עס קען אויך העלפן פארשטערקערן די אויפפירונג צו זיך ווענדן פאר הילף.

  
די גייסטישע געזונטהייט רעסארס און טרענירונג טעכנישע הילף צענטער פאר סקולס וועט העלפן אלע 

ניו יארק סטעיט פובליק און פריוואטע סקולס וואס גיבן איבער פארלאנגטע גייסטישע געזונטהייט קלאסן 



ס אריינגלידעערן און עס וועט העלפן סקולס דורכן ברענגען די אינפארמאציע פאר די אינהאלט און דא
  גייסטישע געזונטהייט אין די געזונטהייט מאטעריאלן.

  
( איז דא צו זעהן Request for Proposalsמער אינפארמאציע איבער די איינלאדענונג פאר פארשלאגן )

  וועבזייטל OMHדא אויף די 
  

די גאווערנער'ס אנאנס איז די לעצטע אונטערנעמונג צו זיכער מאכן אז ניו יארק'ס יונגווארג באקומען די 
גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס וואס זיי דארפן מעגליך. איר לעצטנס ארויסגעגעבענע עקזעקיוטיוו 

  ריינרעכענענדיג:בודזשעט אינוועסטירט אסאך אין קינדער'ס גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס, א
  

  (:Recover from COVID School Program, RECOVSערהוילונג פון קאוויד סקול פראגראם )
מיליאן דאלאר איבער א משך פון צוויי יאר וועט שאפן א נייע סטעיט מעטשינג  100אן אינוועסטירונג פון 

פאנד וואס וועט לייגן אלץ פריאריטעט און ארויסהעלפן סקול דיסטריקטס מיט די מערסטע 
און די באדערפענישן. די געלטער וועלן שטיצן דאס אויפנעמען גייסטישע געזונטהייט פראפעסיאנאלן 

באזירטע גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס. עס וועט אויך פינאנצירן א -פארברייטערונג פון סקול
סקול, פארלענגערטע טאג און פארלענגערטע יאר פראגראמען -פארברייטערונג פון זומער לערנען, נאך 

 צו העלפן שילער/ין מאכן אקאדעמישע פארשריט. 
  

HealthySteps:  מיליאן דאלאר.  10בודזשעט וועט העכערן פינאנצירונג מיט די עקזעקיוטיוו
HealthySteps  געזונטע שריט( העלפט קינדער דאקטוירים פארברייטערן זייער קאנצעטרירונג אויף א(

קינד'ס פיזישע געזונטהייט צו אריינרעכענען אויך געזעלשאפטליכע, עמאציאנאלע און אויפפירונג 
ארבעט דורך א גייסטישע  HealthyStepsצן פאמיליע באציאונגען. געזונטהייט און צו העלפן שטי

געזונטהייט פראפעסיאנאל מיט ערפארונג אין קינדער און פאמיליע אנטוויקלונג וואס ארבעט מיט 
-פאמיליעס און מיט זייערע קינדער דאקטוירים צו צושטעלן גייסטישע געזונטהייט און טראומע 

  יע מעדיצין.אינפארמירטע קעיר אין די פאמיל
  

Child Health Plus Insurance : מיליאן דאלאר פאר  11די עקזעקיוטיוו בודזשעט רעכנט אריין
( צו פארמערן צוטריט צו 2024מיליאן דאלאר אין פיסקאלע יאר  44)וואקסנדיג צו  2023פיסקאלע יאר 

בענעפיטן צוזאמען מיט  Child Health Plusקינדער'ס אויפפירונג געזונטהייט סערוויסעס דורכן גיבן 
-ריינרעכענענדיג גייסטישע געזונטהייט און דראג באנוץ סערוויסעס, הייםמעדיקעיד בענעפיטן, א
באזירטע סערוויסעס, באהאנדלונגען וואס זענען באזירט אויף אויפגעוויזענע -באזירטע און קאמיוניטי

מעטאדן פאר מענטשן וואס זענען דיאגנאזירט מיט ערנסטע גייסטישע קראנקייטן און ריהעביליטעישען 
  אר יונגווארג.אנשטאלטן פ

  
מיליאן דאלאר צו  10די גאווערנער'ס בודזשעט רעכנט אריין אינפארמירטע קעיר נעטווארק: -טראומע

פארברייטערן די נעטווארק און ברענגעט ספעציאליזירטע באהאנדלונגען וועלכע אדרעסירן ערפארונגען 
  פאנדעמיע. 19-ידוואס קענען ברענגען טראומע פאר קינדער, אריינרעכענענדיג די קאוו

  
 Children and Family Treatmentקינדער און פאמיליע באהאנדלונג און שטיצע סערוויסעס )

and Support Services, CFTSS:)  די עקזעקיוטיוו בודזשעט העכערט פינאנצירונג פאר דעם
שטעלט צו א רייע סערוויסעס, אריינרעכענענדיג יונגווארג און  CFTSSמיליאן דאלאר.  8פראגראם מיט 

געזעלשאפטליכע ריהעביליטעישען, און זיי קענען -פאמיליע שטיצע איינער פאר דעם אנדערן און פסיכא
-גווארג בעפאר זיי האבן א דיאגנאזע, צושטעלנדיג צוגעפאסטע און קאמיוניטיארבעטן מיט קינדער און יונ

  באזירטע שטיצע סיי פאר פארמיידונג און סיי פאר באהאנדלונג.
  

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


גאווערנער   (:Home-Based Crisis Intervention, HBCIבאזירטע קריזיס אינטערווענץ )-היים 
מיליאן  10; 2022-23מיליאן דאלאר אין  7.5האקול האט פארגעשלאגן א העכערונג אין פינאנצירונג )

מאנשאפטן און צו פארברייטערן יעצטיגע פעלער  HBCIדאלאר פול יערליך( צו אנטוויקלען נייע 
 יעצטיגע מאס.פאמיליעס יעדעס יאר, טאפלנדיג די  2,640קאפאציטעט צו צושטעלן סערוויסעס פאר 

HBCI טערמיניגע, אינטענסיווע, אינדערהיים קריזיס אינטערווענץ סערוויסעס צו א -שטעלט צו קורץ
פאמיליע אין קריזיס אלץ אן אלטערנאטיווע אפציע צו דארפן אריינלייגן זייער קינד אין א פסיכיאטרישע 

   שפיטאל.
  

די אנשטאלטן דינען אונזערע מערסט וואקלדיגע קינדער מיט די מערסטע  באהאנדלונג אנשטאלטן:
מיליאן דאלאר אין  7.5באדערפענישן. די גאווערנער'ס בודזשעט וועט באדייטנד פארמערן פינאנצירונג )

   מיליאן דאלאר צוזאמען מיט מעטשינג פאנדס פון די פעדעראלע רעגירונג(. 15סטעיט געלטער, 
  

( טשענסעלאר לעסטער וו. יָאנג דזשוניאר האט  Board of Regentsבָאורד ָאוו רידזשענטס )
"די שוועריגקייטן מיט וואס די היינטיגע יונגווארג פארמעסט זיך זענען פרעצעדענטלאז און עס געזאגט, 

איז אייגנארטיג שווער צו האנדלען מיט זיי, און די ווירקונגען אויף זייער גייסטישע געזונטהייט איז גאר 
געזונטהייט שעדליך. העלפן אונזערע סקולס צושטעלן גייסטישע געזונטהייט חינוך, גייסטישע 

פראפעסיאנאלע שטיצע און געזעלשאפטליכע עמאציאנאלע לערנען פאר שילער/ינס, מחנכים/ות און 
פאמיליעס איז געווען א פריאריטעט פאר די בָאורד און די דעּפארטמענט אפילו נאך פון פאר די 

רעדוצירן פאנדעמיע. די גייסטישע געזונטהייט רעסארס און טעכנישע הילף צענטער וועט העלפן 
  אומגלייכקייטן אין די צוטריט צו גייסטישע געזונטהייט באהאדלונג אין אונזערע סקולס און קאמיוניטיס."

  

"מיר מוזן טראכטן איבער גייסטישע סטעיט עדזשּוקעישען קאמישאנער בעטי א. רָאוזע האט געזאגט, 
פארמאטיווע גאנצע סקול, גאנצע געזונטהייט סערוויסעס אויף א ברייטן פארנעם וואס שטיצט א טראנס

קינד, גאנצע קאמיוניטי צוגאנג. אריינגלידערן רעסארן און לערננען אין אלע טיילן פון א סקול העלפט 
צוגעפאסטע קעיר און שטיצע פאר די סטרעס, טראומע און אנגעצויגנקייט מיט וואס -צושטעלן קולטוריש

ך בין דאנקבאר פאר די גאווערנער פאר די פינאנצירונג, שילער/ינס און מחנכים/ות האנדלען צו גלייך. אי
  און מיר וועלן פארזעצן צו ארבעטן פון די נאענט מיט קאמישאנער סָאליווען און אירע איינגעשטעלטע."

  
"פארמערן באקאנטשאפט מיט גייסטישע סטעיט סענאטארשע שעלי ב. מאיער האט געזאגט,  

ס די סטיגמע שמועסן און מאכט דאס גרינגער פאר שילער/ינס צו געזונטהייט דורך די חינוך נעמט ארוי
באקומען די שטיצע וואס זיי דארפן. א דאנק אייך, גאווערנער קעטי האקול, פארן ברענגען די געלטער צו 

פארבעסערן גייסטישע געזונטהייט חינוך מאטעריאלן אין אונזערע סקולס. די פאנדעמיע איז געווען 
  מיר דארפן טוהן אלעס וואס מיר קענען זיי צו שטיצן." —אר אונזערע שילער/ינס באזונדערס שווער פ

   

"די געזעלשאפטליכע און עמאציאנאלע סטרעס סטעיט סענאטארשע סאמרא ברּוקס האט געזאגט, 
פארבינדן מיט די פאנדעמיע איז געווען גאר שווער פאר אונזער יונגווארג, און די נאציאנאלע צענטער 

  6,600( שאצט אז National Center for Health Statisticsפאר געזונטהייט סטאטיסטיקס )
אליין. די היינטיגע  2020ומען דורך זעלבסטמארד אין צענערלינגען און יונגע ערוואקסענע זענען אומגעק 

מיליאן דאלאר צו שאפן א גייסטישע געזונטהייט רעסארס און טרענירונג טעכנישע הילף  2.5אנאנס פון 
צענטער פאר סקולס איז א טריט אין די ריכטיגע ריכטונג. לאמיר פארזעצן צו אינוועסטירן אין קריטיש 

אריינרעכענענדיג  —הייט רעסארסן געווידמעט פאר יונגע מענטשן וויכטיגע גייסטישע געזונט 
גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס, וואקסנדיג אונזער גייסטישע געזונטהייט -אינוועסטירונגען אין טעלעפאן

ארבעט'ס קראפט צו פארמערן קאפאציטעט און קולטוירשע צופאסונג, און קריזיס אינטערווענץ 
  גייסטישע געזונטהייט און דראג אביּוז קריזיס האטליין." 9-8-8ע סערוויסעס ווי די ניי

  



"גייסטישע געזונטהייט קעיר איז קריטיש צו אלע אונזערע אסעמבלי פרוי עילין גָאנטער האט געזאגט, 
קאמיוניטיס, און דורכאויס מיין צייט אין די אסעמבלי האב איך געזעהן ערשטהאנטיג די ראנגלענישן צו 

 2.5צופרידנשטעלנדע קעיר. איך טוה אפלאדירן גאווערנאר קעטי האוקאל פאר די אנאנס פון צושטעלן 
מיליאן דאלאר פאר דאס שאפונג פון א גייסטישע געזונטהייט רעסארס און טרענירונג צענטער. מיר ווייסן 

גייסטישע  אז די פאנדעמיע האט שווער געווירקט אויף קינדער'ס גייסטישע געזונט, און אז צוטריט צו
געזונטהייט סערוויסעס אין סקולס איז קריטיש. אלץ א נוירס און אן אסעמבלי פרוי האב איך שטענדיג 

געקעמפט פאר דאס וואס איז דאס בעסטע פאר מיינע וויילער. איך קוק ארויס צו זעהן די פאזיטיווע 
  טעיט."תוצאות וואס די פינאנצירונג וועט האבן אויף די קינדער פון ניו יארק ס
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