
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/29/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין פינאנצירונג פאר לאנד׳ס ערשטע ׳אסערטיוו   21גאווערנער האוקול מעלדט אויס 
  קאמיוניטי טריטמענט׳ מאנשאפטן געאייגנט פאר קינדער און זייערע פאמיליעס

  
ניו יארק איז ערשטע סטעיט אין לאנד צו ניצן המצאה׳דיגע פראגראם צו העלפן ריזיקירטע 

   עלכע געווענטליכע באהאנדלונג איז נישט געווען גענוג וויררקזאםיוגנטליכע פאר וו
  
  

  15מיליאן דאלער אין פָאנדינג אויסטיילונגען פאר  21גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן 
יוגנט ׳אסערטיוו קאמיוניטי טריטמענט׳ מאנשאפטן. ניו יארק איז דער ערשטער סטעיט אין לאנד  

ער אין עלטער  איינצופירן יוגנטליכע ׳אסערטיוו קאמיוניטי טריטמענט׳ מאנשאפטן, וועלכע סערווירט קינד
און זייערע פאמיליעס, זיי צוצושטעלן סערוויסעס און שטיצע אינדערהיים און אין קאמיוניטי   21ביז   10פון  

איינריכטונגען. די מאנשאפטן ערמעגליכן פאר יוגנטליכע ריזיקירט אויף אריינגענומען צו ווערן אין  
באקומען סערוויסעס בשעת׳ן  רעזידענשעל אדער אינּפעישענט פסיכיאטארישע באהאנדלונג צו

  פארבלייבן מיט זייערע פאמיליעס און זייערע קאמיוניטיס.
  

״ווען ריזיקירטע יונגע מענטשן ליידן פון שוועריגקייטן איז העכסט נויטיג אז פאמיליעס בלייבן 
פאנדעמיע פירט ניו   19- ״אויף די שפירן פון דער קָאוויד האט גאווערנער האוקול געזאגט.פאראייניגט,״ 

געזונטהייט צו יחידים  -יארק דעם וועג אויסצוארבעטן נייע און המצאה׳דיגע וועגן צו געבן אויפפירונג
וועלכע נויטיגן זיך דערין. מיט די הילף פון דעם נייעם פראגראם, וועלן קינדער איבער׳ן סטעיט האבן די  

 בלייבן מיט זייערע פאמיליעס און באקומען די סערוויסעס אין וועלכע זיי נייטיגן זיך.״  מעגליכקייט צו 
  

OMH ,״מיר זענען זייער שטאלץ ביי  קאמיסיאנערין דר. ען סוליווען האט געזאגטOMH   צו זיין די
ערשטע סטעיט גייסטישע געזונטהייט אגענטור אין דעם לאנד צו ענדערן דעם ערפאלגרייכן  

מאנשאפט מוסטער און עס ניצן צו סערווירן יונגע מענטשן און זייערע פאמיליעס. די   ACTסענעם ערוואק
פיאנערישע מאנשאפטן וועלכע מיר פינאנצירן און אנטוויקלען וועלן באזארגן סערוויסעס צו ריזיקירטע  

סקול און אנטוויקלען די   יוגנט ווען און וואו זיי נויטיגן זיך דערין דאס מערסטע, און זיי העלפן בלייבן אין
  פעאיגקייטן וועלכע זיי קענען ניצן צו פירן סוקסעספולע און זעלבסטשטענדיגע לעבנס.״

  
״ווען אונזערע יוגנטליכע ליידן מיט גייסטישע געזונטהייט   קאנגרעסמאן איוועט קלארק האט געזאגט,

ן באקומען די שטיצע און באהאנדלונג פראבלעמען אן שטייען אויס נאך מניעות וועלכע האלטן זיין אפ פו
אין וועלכע זיי נויטיגן זיך, ליגט אויף אונז, ערוועלטע באאמטע, א פליכט זיכער צו מאכן אז זיי טרעפן די  
ריכטיגע לייזונגען זיי צו העלפן איבערקומען די שוועריגקייטן. ענליך צו מיין ארבעט אלס א הויכראנקיגע 

נדלס קאמיטע ווען איך האב געהאלפן ברענגען דער ׳לאטאניא ריווס  מיטגליד פון דער ענערגיע הא
פרייהייט געזעץ׳, א וויכטיגע שטיקל לעגיסלאציע צו פארבאטן דיסקרימינאציע שריטן קעגן מענטש מיט  

(, די זעלבע מוזן מיר  LTSSטערמיניגע סערוויסעס און שטיצע )-דיסַאביליטיס וועלכע נויטיגן זיך אין לאנג
זיך פאראייניגן איינצופירן עקזיסטירנדע געזעצן און שטערקער מאכן די רעכטן פון ניו יארקער מיט  

דיסַאביליטיס, אריינגערעכנט גייסטישע געזונטהייט אומארדענונגען, אין אן איינריכטונג וואס שטיצט דאס 



אפיס פון   NYSזיך ערהוילן. א דאנק דעם ליפערן פאסיגע באהאנדלונג סערוויסעס און שטיצט דאס 
גייסטישע געזונט און גאווערנער האוקול׳ס אנטשלאסנקייט צו העלפן אונזערע יוגנטליכע און זייערע  

פאמיליעס איבערצוקומען די שוועריגקייטן אין באקומען די ריכטיגע גייסטישע געזונט באהאנדלונג, ווערט 
ונג איבער פינאנצירונג, וועלכע איך האב מיט׳ן גאנצן הארץ דער פליכט ערפילט. די היינטיגע מעלד

געשטיצט, וועט באזארגן אונזער סטעיט׳ס רעוואלוציאנערישע יוגנט ׳אסערטיוו קאמיוניטי טריטמענט׳  
מיטלען אין וועלכע זיי נייטיגן זיך צו העלפן אונזערע קינדער געזונט ביי זיך  -מאנשאפטן מיט די הילפס

 אין זייער קאמיוניטי.״  אינדערהיים, און 
  

״די פאנדעמיע האט אפגעקאסט א ריזיג־הויכע פרייז אויפ׳ן   קאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געזאגט,
גייסטישן געזונט פון אומצאליגע מענטשן, און ווייניג האבן געשפירט דעם לאסט מער ווי אונזערע קינדער.  

וקט צו פארזיכערן אז מיר שטיצן אונזערע  פון דעם סאמע אנהייב פון דעם קריזיס, האב איך געדר
קינדער, יונגע ערוואקסענע און אלע אמעריקאנע, און איך שטאלציר מיך צו האבן געהאלפן פארשאפן די  

פראגראמען צו באזארגן די    FMAPבלָאק גרענט און  CMHSנויטיגע פינאנצירונג פאר דעם -העכסט
ישאפט צו פארשטיין און אדרעסירן די באהאלטענע הילף. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר טרי 

 קאסטן פון דעם קריזיס און באזארגן שטיצע צו אונזערע קאמיוניטיס.״  
  

״די יוגנט ׳אסערטיוו קאמיוניטי טריטמענט׳ מאנשאפטן האבן  קאנגרעספרוי קאטלין רייס האט געזאגט,
ם פאר ריזיקירטע יוגנט. איך שטאלציר  די פאטענציעל צו זיין א וויכטיגע אלטערנאטיווע שטיצע סיסטע

מיך אז ניו יארק אינוועסטירט אין די סארט אינאווירנדע אויפפאסונג פאר קינדער און זייערע פאמיליעס,  
און אז מיר האלטן אין איין ווייטער פארברייטערן צוטריט צו גייסטישע געזונט סערוויסעס לענגאויס דעם  

 סטעיט.״  
  

״איך לויב גאווערנער האוקול אויף די היינטיגע   ספיילאט האט געזאגט,קאנגרעסמאן עדריאנא ע 
מיליאן דאלער פאר קאמיוניטי באהאנדלונג מאנשאפטן צו ווייטער ציען אונזער   21מעלדונג צו אלאקירן 

ארבעט צו אדרעסירן די גייסטישע געזונט פון קינדער און זייערע פאמיליעס. קאמיוניטי באהאנדלונג 
נויטיגע שטאנדטייל פון אונזער ארבעט צו פארברייטערן צוטריט און  -ענען א העכסטמאנשאפטן ז

מיטלען, און דאס אנטוויקלען די יוגנט ׳אסערטיוו קאמיוניטי  -סערוויסעס צו גייסטישע געזונטהייט הילפס
ע  טריטמענט׳ וועלן באזארגער העלפן מערן די אלגעמיינע צוטריט צו אינטענסיווע און איינציגווייז

 טעגליך ווי נויטיג.״  -וויכטיגע שטיצע צו קינדער און זייערע פאמיליעס טאג-סערוויסעס צו באזארגן קריטיש
  

״איך בין שוין פון שטענדיג אן געווען   אלבאני קאונטי עקזעקיוטיוו דעניעל פי. מעקאוי האט געזאגט,
ע פילע איינוואוינער שטייען אויס  אנטשלאסן צו אדרעסירן די גייסטישע געזונטהייט שוועריגקייטן וועלכ

טאג טעגליך, אבער קָאוויד האט געשאפן א נייע גייסטישע געזונטהייט קריזיס, איבערהויפט פאר  
אונזערע קינדער וועלכע זענען איזאלירט געווען אין די וויכטיגסטע צייטן פון זייער אנטוויקלונג. די  

א וויכטיגער שטאנדטייל פון די סערוויסעס וועלכע   ׳אסערטיוו קאמיוניטי טריטמענט׳ מאנשאפטן זענען
מיר באזארגן, און זיי פארברייטערן צו אונזער יוגנט איז א גרויסן זיג. מיר מוזן שטענדיג זוכן נייע  

געלעגנהייטן וועלכע פארבעסערן לעבנס, און איך לויב גאווערנער האוקול פאר איר פירערשאפט אין זיין  
צו אנפירן דעם איניציאטיוו וואס וועט אדרעסירן די ספעציעלע ענינים פון די    דעם ערשטן אין דעם לאנד

 איצטיגע צייטן.״  
  

״פארברייטערן גייסטישע געזונטהייט  ברום קאונטי עקזעקיוטיוו דזשעיסאן גארנאר האט געזאגט,
סערוויסעס פאר אונזער קאמיוניטי איז אן אנגייענדע פריאריטעט פאר ברום קאונטי און ארטיגע  

מאנשאפטן קומען אין א צייט ווען דער נויט איז געווארן פיל מער דרינגענד   ACTּפרָאוויידערס. די יוגנט  
ענגט אויף אונזערע איינוואוינער. די קינדער׳ס היים איז א  מיט די תוצאות וואס דער פאנדעמיע האט געבר

גרויסער צוזאמארבעטער אויף דער אונטערנעמונג און איך שעץ די גאווערנער׳ס אנטשלאסנקייט אונז צו 
 העלפן באזארגן גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס אין נייע און המצאה׳דיגע וועגן.״  



  
״אינוועסטירן אין גייסטישע   ען מעקמעהאן האט געזאגט,אנאנדאגא קאונטי עקזעקיוטיוו ריי

געזונטהייט סערוויסעס פאר אונזערע יוגנטליכע איז וויכטיגער ווי אלעמאל אין דער צייט וואס מיר  
פאנדעמיע. די ניי אויסגעטיילטע פינאנצירונג וועט גיין א   19-ארבעטן אויף זיך צו ערהוילן פון דער קָאוויד

דער באמיאונג. אנאנדאגא קאונטי האט דאס געמאכט א הויפט פריאריטעט און עס פריידט  ווייטן וועג אין 
אונז אז אונזערע סטעיט צוזאמארבעטער טוען דאס זעלבע. מיט דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר  

 אנטשלאסנקייט צו דעם וויכטיגן נושא.״  
  

״מענטשן מיט גייסטישע   זאגט,אראנדזש קאונטי עקזעקיוטיוו סטיווען עם. ניוהאוז האט גע
געזונטהייט פראבלעמען קענען אפטמאל זיך שפירן איינזאם און איזאלירט. זיי דארפן וויסן אז  

מיטלען זענען פאראן און די וויכטיגע פינאנצירונג קען העלפן ראטעווען לעבנס. -פארשידענע ערליי הילפס
וועלן   ACTבאוואוסטזיניגקייט און פראגראמען ווי גייסטישע געזונט איז א וויכטיגע העלטקעיר נושא און  

 זיין א טובה פאר די יעניגע וואס נויטיגן זיך אין הילף און זייערע פאמיליעס.״  
  

״די יוגנט ׳אסערטיוו קאמיוניטי טריטמענט׳   מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו אדאם בעללא האט געזאגט,
טער צו די קינדער און פאמיליעס וועלן נויטיגן זיך  נייטיגע סערוויסעס נאענ -מאנשאפטן ברענגט העכסט

אין זיי און וועלן העלפן פארזיכערן אז מער ריזיקירטע יוגנטליכע האבן צוטריט צו די באהאנדלונג, 
מיטלען אין וועלכע זיי נייטיגן זיך צו פארוואלטן קריזיסן, שאפן זיכערע  - פראפעסיאנעלן און שטיצע

ת. איך דאנק הילסייד פאמיליע פון אגענטורן פאר באזארגן די וויכטיגע  פלעצער און פארבעסערן תוצאו
באהאנדלונג צו מאנראו קאונטי פאמיליעס און איך דאנק גאווערנער קעטי  -געזונטהייט-אויפפירעכטס

 האוקול פאר איר אינוועסטירונג אין דעם המצאה׳דיגן פראגראם.״  
  

״אניידע קאונטי פריידט זיך צו זיין א טייל   אט געזאגט,אניידע קאונטי עקזעקיוטיוו אנטאני פיסענטע ה
. אויף כדי צו באשיצן אונזערע קינדער כדי אז  ICANפון דעם צוזאמארבעט מיט די סטעיט ניו יארק און 

זיי פאלן נישט צווישן די שפאלטענעס, טוט דער פראגראם באזארגן די נויטיגע זיכערהייט נעץ. א דאנק  
 וויכטיגן נושא.״  -ל פאר אייער פירערשאפט אויף דעם וויכטיגן און קריטישאייך גאווערנער האוקו

  
״סופאלק קאונטי פריידט זיך צו קענען   סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון האט געזאגט,

האלטן דעם ערשטן יוגנט ׳אסערטיוו קאמיוניטי טריטמענט׳ מאנשאפט אינ׳ם סטעיט ניו יארק. בשעת מיר  
געזונטהייט סערוויסעס פאר אונזערע -שטרעבן צו באזארגן און פארבעסערן צוטריט צו אויפפירעכטס

גנהייטן און זוכן צו פירן אלס א מוסטער. דער אייגנארטיגער  איינוואוינער, טוען מיר ארומנעמען נייע געלע
געביטליכע מאנשאפט צוגאנג צו ברענגען  -מאנשאפט וועט באזארגן א מולטי ACTסטרוקטור פון דעם  

גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס צו די יוגנט און זייערע פאמיליעס דורך א קאמיוניטי / היים באזירטע  
 מוסטער.״  

  
״אונזערע יוגנטליכע זענען   טער קאונטי עקזעקיוטיוו דזשארדזש לעטימער האט געזאגט,וועסטשעס

פאנדעמיע, און דאס איז נאך א מיטל   19-אויסגעשטאנען אומגלויבליכע שוועריגקייטן צוליב דער קָאוויד
זיי צו העלפן טרעפן זייער שטאנד, זיי צו העלפן בלייבן אין סקול און ווייטער אנגיין צו פירן פראדוקטיווע  

אפלאדיר דעם גאווערנער פאר איר פירערשאפט אין באזארגן   און ערפאלגרייכע ערוואקסענע לעבנס. איך
געזונטהייט  -המצאה׳דיגע וועגן צו העלפן ריזיקירטע יוגנטליכע האבן צוטריט צו אויפפירעכטס

באהאנדלונג. די דאלארען היינט אויסגעמאלדן וועט זיין א גרויסע טובה פאר קינדער און פאמיליעס  
 ן ניו יארק סטעיט.״ לענגאויס וועסטשעסטער קאונטי או

  
  סקענעקטעדי קאונטי לעגיסלאטור און פארזיצער אנטאני דזשאסענסקי האט געזאגט,

״סקענעקטעדי קאונטי איז דאנקבאר צו קענען אנבאטן דעם המצאה׳דיגן סערוויסעס צו אונזער לאנד׳ס 
נָארטערן  מאנשאפט, אין צוזאמארבעט מיט ׳ ACTמערסט אויסגעשטעלטע יוגנטליכע. דער יוגנט  



ריווערס׳, וועט באזארגן אינטענסיווע קלינישע סערוויסעס פאר יוגנט וועלכע זענען ארויסגעלאזט געווארן  
פון אינפעישענט האספיטאליזאציעס אדער באהאנדלונג צענטערס, אדער שטייען אויס אריינגענומען צו  

ע אינטערעס צו האלטן אונזערע ווערן אין אזעלכע אינסטאנצן. עס איז אין אונזער קאמיוניטי׳ס בעסט
יוגנט זיכער אינדערהיים, אין סקול און אין דער קאמיוניטי. מיר קוקן ארויס מיט חשק צו האבן דעם  

 ווערדפולן סערוויס אין סקענעקטעדי קאונטי.״  
  

״נאכקומען די   פארזיצערין פון דעם ניאגארא קאונטי לעגיסלאטור רעבעקא ווידיש געזאגט,
נויטבאדערפענישן פון יוגנט קען זיין א שווערע פארמעסט. איך אפלאדיר ניו יארק סטעיט   פסיכיאטארישע

מאנשאפטן צו אדרעסירן דער נויט. איך גלייב שטארק אז האלטן יוגנטליכע  ACTפאר אויספרובירן יוגנט 
באטן די  אין ערטער וואס זענען זיי מערסט באקאנט און צו גלייכצייטיג באקומען באהאנדלונג, טוט אנ

 בעסטע שאנס פאר סוקסעס.״ 
  

מיליאן דאלער אין פינאנצירונג איז יערליך און וועט באזארגן דורך סטעיט הילף און מעדיקעיד   15באלד 
ָאּפ פינאנצירונג פון די פעדעראלע רעגירונג  -מיליאן דאלער איז איינמאליגע סטַארט 6צוריקצאלונגען, און 

טע פארברייטערונג פון די קאמיוניטי גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס  באגרעניצ-באזארגט דורך די צייט
(CMHS( בלָאק גרענט און פעדעראלע מעדיצינישע הילף פראצענט )FMAP פראגראמען. נאך פָאנדינג )

פאר די פראגראמען איז אלאקירט געווארן אונטער די ׳קאראנעווירוס אפרוף און פארלייכטערונג  
   (.ARPA( און דער ׳אמעריקען רעסקיו פלען׳ )CRRSAAנג געזעץ׳ )סופלעמענטאלע אלאקירו

  
( מאנשאפט באזארגער זענען נָאנּפרָאפיט אגענטורן  ACTיוגנט ׳אסערטיוו קאמיוניטי טריטמענט׳ )

וועלכע האבן ערפארונג מיט באזארגן גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס צו מענטשן מיט ערנסטע 
געביטליך  -מאנשאפטן, וועלכע זענען מולטי ACTגייסטישע צושטערטקייט. זיי וועלן שאפן און אויפזען די 

כנט פסיכיאטארן, נורס פראקטיצירער, גייסטישע געזונטהייט מיט פראפעסיאנעלע שטאב אריינגערע
  קליניקער און פריינט אדוואקאטן.

  
CEO  פון דעם ׳דזשּואיש בָאורד פון פאמיליע און קינדער׳ס סערוויסעס׳ דר. דזשעפרי ברענער האט

נייטיג  -עכסטאינוועסטירן אין ניו יארק סטעיט׳ס גייסטישע געזונטהייט ארבעטסקראפט איז הגעזאגט, ״
געזונט צו האלטן יוגנטליכע און פאמיליעס אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט. דער ׳דזשּואיש בָאורד׳  
אפלאדירט גאווערנער האוקול׳ס שטיצע פון יוגנט ׳אסערטיוו קאמיוניטי טריטמענט׳ מאנשאפטן, וועלכע  

טע סערוויסעס צו יוגנט פאר וועלכע די  באזיר-וועלן אונז ערמעגליכן צו באזארגן המצאה׳דיגע, באווייז 
טראדיציאנעלע גייסטישע געזונטהייט באהאנדלונגען זענען נישט געווען ווירקזאם. באזארגן אינטענסיווע,  

קאארדינירטע סערוויסעס צו יוגנט און פאמיליעס אין די קאמיוניטיס וואו זיי וואוינען טוט אנבאטן א 
 וילונג.״  בייגזאמע און מעכטיגע וועג צו ערה

  
פראגראם איז  ACT״דער יוגנט  מעריע קריסטאלי האט געזאגט, CEOהילסייד פרעזידענט און 

ספעציפיש געצילט צו אדרעסירן אייגנארטיגע שוועריגקייטן וואס עס האבן אויסצושטיין יוגנטליכע און  
יגע פאקוס אויף  פאמיליעס ביי א ספעציעל הייקעלע צייט אין זייערע לעבנס. עס האלט אויס א פאס

באזירטע הילף, וועלכע איז שטענדיג דער אידעאל. הילסייד שטאלצירט זיך צו  -פאמיליעס און היים
ארבעטן מיט אונזערע קאלעגעס, קאונטי און סטעיט צוזאמארבעטער צו באזארגן דעם המצאה׳דיגן  

 סטע נויטיג.״  סערוויס וועלכע וועט ליפערן הילף און שטיצע וואו און ווען עס איז דאס מער
  

״׳סירקעיר׳ האט דעם כבוד צו   עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳סירקעיר׳ סקאט עבנער האט געזאגט,
מוסטער איז א  ACTמאנשאפט אין אנאנדאגא קאונטי. דער  ACTבאקומען פינאנצירונג פאר א יוגנט 

יעס מיט קאמפליצירטע  נויטיגע צוגאב צו די ריי אויפפאסונג סערוויסעס נויטיג אויסצוהאלטן פאמיל
געברויכן אויף צו זיין סוקסעספול אין די קאמיוניטי און אפהאלטן ווייטערדיגע שטערונגען צום געזונט פון  

באזירטע צוגאנג -פאמיליעס דורך פארמיידן אינסטיטוציאנעלע אויפפאסונג. דאס עטאבלירן א מאנשאפט



יטי איז נויטיג צו בעסער זיך פארבינדן מיט  צו אויפפאסונג געליפערט אינעווייניג אין דער קאמיונ
וועט מאכן אונזער  ACTפאמיליעס פון פארשידענע ערליי הינטערגרונדן און דורכלעבענישן. יוגנט 

קאמיוניטי שטערקער און עס ערמעגליכן צו קענען בעסער שטיצן יוגנט און פאמיליעס וועלכע מאכן מיט  
 ט פראבלעמען.״  געזונטהיי-שוועריגקייטןמיט אויפפירעכטס

  
״מיר זענען גאר   ׳הָאוּפ פָאר יּוט׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר דר. דעיוויד העגארטי האט געזאגט,

שטארק דערפריידט אנצוהויבן אונזערע קינדער׳ס ׳אסערטיוו קאמיוניטי טריטמענט׳ מאנשאפט דעם 
באקומען גרונטליכע  וואך. די פאנדעמיע האט שווער געמאכט פאר פילע קינדער און פאמיליעס צו 

מאנשאפט וועט העלפן ברענגען סערוויסעס אריין   ACTגייסטישע געזונטהייט באהאנדלונג און אונזער 
 אין די היימען פון אנגעשטרענגטע פאמיליעס.״  

  
CEO  ,פון ׳נָארטערן ריווערס׳ פאמיליע פון סערוויסעס וויליאם טי. געטמאן דזשר. האט געזאגט

ערנער האוקול פאר איר בליק און פירערשאפט אין אויספלאסטערן דעם וועג פאר  ״מיר סאלוטירן גאוו
איינפלוסרייכע, באווירקנדע פראגראמען וועלכע וועלן מאכן א ריכטיגע דיפערענץ אין די לעבנס פון  

האט באוויזן צו זיין ווירקזאם אין העלפן   ACTקינדער און פאמיליעס לענגאויס דעם סטעיט. ערוואקסענע 
וואקסענע זיך צו לערנען צו לעבן מיט ערפאלג מיט פסיכיאטארישע אנגעשטרענגטקייטן און מיר  ער

וועט העלפן קינדער מיט    ACTשטאלצירן זיך צו האבן געווען א טייל פון איר איינפירן; איצט וועט יוגנט 
קסעס און גלייכצייטיג  ענליכע שוועריגקייטן אין דעם קאפיטאל ראיאן און ווייטער ארום אויף צו עררייכן סו

בלייבן אינעווייניג אין זייערע היימען און קאמיוניטיס אינאיינעם מיט זייערע פאמיליעס, פריינט און שטיצע  
 סיסטעמען.״  

  
CEO  פוןCN  ,״די קריטישאנווייזונג און באראטונג סערוויסעס דזשעפרי פרידמאן האט געזאגט -

נייטיגע  -ויכטיגע פינאנצירונג וועט פארזיכערן אז קינדער און זייערע פאמיליעס האבן צוטריט צו העכסטו
יטי  גייסטישע געזונטהייט באהאנדלונג און קריזיס אפרוף סערוויסעס אין א צייט וואס אונזער קאמיונ

ליידט פון די גייסטישע פרייז פון דער פאנדעמיע. זינט דער גאווערנער איז אריין אין אמט האט זיך  
פריאריטיזירט גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס אין דעם סטעיט ניו יארק. מיר זענען דאנקבאר פאר 

ער קאמיוניטי׳ס קינדער  גאווערנער האוקול פאר איר אנטשלאסנקייט צו די גייסטישע וואוילזיין פון אונז
 אריינגערעכנט די וועלכע זענען די מערסטע אומבאהאלפן.״  —

  
CEO ,״דער קינדער היים   קינדער היים ווייאמינג קאנפערענץ דזשארדזש דערמאדי האט געזאגט

-שטאלצירט זיך צו זיין א שטאנדטייל פון דעם היסטארישן שפרונג פאראויס אין באזארגן הויכע
  ACTקאסט גייסטישע געזונטהייט באהאנדלונג פאר קינדער און פאמיליעס. יוגנט -עסיגעקוואליטעט מ

מאנשאפטן וועלן ארבעטן מיט פאמיליעס און קאמיוניטיס צו זיכער מאכן אז קינדער׳ס גייסטישע  
ע,  געזונטהייט געברויכן ווערן אדרעסירט און יוגנטליכע זענען צוגעשטעלט די פעאיגקייטן צו פירן פרייליכ

געזונטע און סיפוק׳דיגע לעבנס. מיר אפלאדירן גאווערנער האוקול׳ס דרייסטע שריטן צו שטיצן קינדער  
 און מיר ווייסן אז ברום קאונטי פאמיליעס וועלן געניסן.״ 

  
פון ׳קינד און פאמיליע סערוויסעס׳ עליזאבעט מעקּפַארטלענד האט געזאגט,   CEOפרעזידענט און 

״׳קינד און פאמיליע סערוויסעס׳ איז באגייסטערט צו קענען ארבעטן אין צוזאמענארבעט מיט ערי און  
רעטנדע אינטערווענץ פאר קינדער און זייערע פאמיליעס. מיר  -ניאגארא קאונטיס צו באזארגן די לעבנס

וויכטיגע נויט צו סטאביליזירן די גייסטישע געזונט פון קינדער אז זיי זאלן קענען  -נען די קריטישאנערקע
  150בליען אין זייער היימען און סקולס און רעדוצירן העכערע שטאפלען אינטערווענץ און פלאצירונג. שוין 

ן ווייטער דאס צו טון  געארבעט שטערקער צו מאכן פאמיליעס, און מיר וועלן פארזעצ C&FSיארן האט 
 .״  ACTדורך היסטארישע פראגראמען ווי יוגנט 

  



CEO  און עקזעקיוטיוו דירעקטאר פוןICAN ,״פרעצעדענטלאזע צייטן    סטיווען בולגער האט געזאגט
, אפלאדירן ניו יארק סטעיט פאר אינוועסטירן אין  ICANפאדערן פרעצעדענטלאזע לייזונגען. מיר, ביי 

מיטלען, אונזערע קינדער. קינדער און זייערע פאמיליעס היינט  -אונזער סטעיט׳ס טייערסטע הילפס
שטייען אויס שוועריגקייטן וועלכע טראדיציאנעלע סערוויסעס זענען נישט אויסגעריכטעט צו אדרעסירן. די  

ו קאמיוניטי טריטמענט׳ מוסטער איז די ריכטיגע אינטערווענץ אין די  המצאה׳דיגע קינדער׳ס ׳אסערטיו
 ״.ריכטיגע צייט און וועלן פארזיכערן אז אפילו די מערסט אומבאהאלפענע

  
פון ׳קינד און פאמיליע סערוויסעס׳ עליזאבעט מעקּפַארטלענד האט געזאגט,   CEOפרעזידענט און 

טערט צו קענען ארבעטן אין צוזאמענארבעט מיט ערי און  ״׳קינד און פאמיליע סערוויסעס׳ איז באגייס
רעטנדע אינטערווענץ פאר קינדער און זייערע פאמיליעס. מיר  -ניאגארא קאונטיס צו באזארגן די לעבנס

וויכטיגע נויט צו סטאביליזירן די גייסטישע געזונט פון קינדער אז זיי זאלן קענען  -אנערקענען די קריטיש
  150ימען און סקולס און רעדוצירן העכערע שטאפלען אינטערווענץ און פלאצירונג. שוין בליען אין זייער הי

געארבעט שטערקער צו מאכן פאמיליעס, און מיר וועלן פארזעצן ווייטער דאס צו טון   C&FSיארן האט 
 .״  ACTדורך היסטארישע פראגראמען ווי יוגנט 

  
מאנשאפטן ליפערן אינטענסיווע, העכסט   ACTדורך ניצן א פאראייניגטע צוגאנג קענען יוגנט  

קאארדינירטע, איינציגווייזע סערוויסעס און געניטע טעראפיוטישע אינטערווענץ צו פארזיכערן אז דער  
קינד און זייער פאמיליע האבן די סארט באהאנדלונגען און סערוויסעס וועלכע קענען שטיצן זייער  

ייגזאם נאכצוקומען די איינציגווייזע, ענדערנדע געברויכן פון דעם  ערהוילונג. זיי זענען גאר אפרופנד און ב
   טעג א וואך. 7שעה א טאג,  24קינד און פאמיליע, און זיי טוען אנבאטן שטיצע 

  
אפיס פון גייסטישע געזונט צו   NYSפארטרעט א פארשפרעכונג דורך דער  ACTדי אנטוויקלונג פון יוגנט  

העכערן צוטריט צו סערוויסעס אין די היים און קאמיוניטי פאר קינדער און יוגנט מיט גייסטישע  
געזונטהייט פראבלעמען און זייערע פאמיליעס. אזוי ווי די מאנשאפטן הייבן אן צו באהאנדלען קליענטן, 

פארעמט א וועגווייזער קאמיטע פון פארשער,  אפשאצן זייער ווירקזאמקייט, און האט גע  OMHוועט 
   קליניקער און פאמיליע און יוגנט צוזאמארבעטער צו פירן דער אפשאצונג און רעפינירן דעם מוסטער.

  
   מאנשאפטן לויט׳ן ראיאן רעכענען אריין: ACTיוגנט 

  
   קאפיטאל ראיאן:

פאזיציעס    36און סקענעקטעדי קאונטיס, פארסאנ׳ס קינד און פאמיליע צענטערס, סערווירנדיג אלבאני 
   מאנשאפט

  
   צענטראל ניו יארק:

  פאזיציעס מאנשאפט 48אנאנדאגא קעיס פארוואלטונג, סערווירנדיג אנאנדאגא קאונטי, 
 פאזיציעס מאנשאפט    36הילסייד, סערווירנדיג טשענאנגא און קארטלענד קאונטיס, 

  
  פינגער לעיקס:

   פאזיציעס מאנשאפט 48הילסייד, סערווירנדיג מאנראו קאונטי, 
  

   לאנג איילענד:
  פאזיציעס מאנשאפט 48צענטראל נעסאוי קאונטי, 

  פאזיציעס מאנשאפט 36׳הָאוּפ פָאר יּוט׳, סערווירנדיג סופאלק קאונטי,  
   

   הודסאן:-מיטל
MHA  ,פאזיציעס מאנשאפט 48וועסטשעסטער, סערווירנדיג וועסטשעסטער קאונטי  



  
  ניו יארק סיטי:

  פאזיציעס מאנשאפט 48קינד צענטער פון ניו יארק, סערווירנדיג מאנהעטען,  
פאזיציעס    36יש בָאורד׳ פון פאמיליע און קינדער סערוויסעס, סערווירנדיג סטעטען איילענד, ׳דזשּוא

   מאנשאפט
  פאזיציעס מאנשאפט  36׳דזשּואיש בָאורד׳ פון פאמיליע און קינדער סערוויסעס, סערווירנדיג קווינס, 

  פאזיציעס מאנשאפט  36נקס, ׳דזשּואיש בָאורד׳ פון פאמיליע און קינדער סערוויסעס, סערווירנדיג ברא
JCCA ,פאזיציעס מאנשאפט 48, סערווירנדיג ברוקלין  

  
   סאוטערן טיער:

  פאזיציעס מאנשאפט 48קינדער היים פון ווייאמינג, סערווירנדיג ברום קאונטי,  
  

   מערב ניו יארק:
  פאזיציעס מאנשאפט 48קינד און פאמיליע סערוויסעס, סערווירנדיג ערי און ניאגארא קאונטיס, 

   
 מאוהאק וואלי:  

פאזיציעס   48(, סערווירנדיג אניידע קאונטי, ICANאינטעגרירטע קאמיוניטי אלטערנאטיוון נעטווָארק )
 מאנשאפט  

  
OMH   וועט באלד ארויסגעבן א פארבעטונג פאר פארשלאגן אויסצוארבעטן נאך פינף מאנשאפטן וועלכע

  וועט סערווירן קינדער און פאמיליעס אין די פאלגענדע קאונטיס:
  

   קאפיטאל ראיאן:
  איין מאנשאפט צו סערווירן ווארען, וואשינגטאן און סאראטאגע קאונטיס

  
   הודסאן:-מיטל

   איין מאנשאפט צו סערווירן אראנדזש קאונטי
   

 מאוהאק וואלי:  
 איין מאנשאפט צו סערווירן פולטאן און מאנטגאמערי קאונטיס 

   
  פינגער לעיקס:

  , וועין, סענעקע און יעיטס קאונטיסאיין מאנשאפט צו סערווירן אנטעריאו
  

  סאוטערן טיער
   איין מאנשאפט צו סערווירן סטובען און טשעמונג קאונטיס

  
  ### 
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