
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/10/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג צו שטיצן   35וועגווייזיגע -גאווערנער האוקול אנאנסירט לאנד
     אבארציע באזארגער אין ניו יארק 

      
ניו יארק פירט דעם לאנד מיט גרויסע אינוועסטירונג דירעקט צו שטיצן אבארציע באזארגער אין  

     ׳ דורך הויכע געריכט פארברייטערונג פאר׳ן איבערקערן ׳רָאו ווי. וועיד
      

מיליאן דאלער צו פארברייטערן אבארציע באזארגער פעאיגקייטן און פארזיכערן   25פארארדענט 
     צוטריט פאר פאציענטן וועלכע זוכן אבארציע באהאנדלונג אין ניו יארק 

      
באזארגער און    מיליאן דאלער פאר סעקיוריטי גרענטס צוצושטעלן זיכערהייט פאר 10שטעלט אוועק 

    פאציענטן
    

סטעיט וועט אנהייבן אויסטיילן פינאנצירונג פאר באזארגער באצייטנס פאר ערווארטעטע הויכע  
    געריכט אנטשיידונג אין ׳דאבס ווי. דזשעקסאן׳  

      
     

מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג  35פירנדע -גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן א לאנד
דירעקט צו שטיצן אבארציע באזארגער אין פארברייטערונג פונ׳ם איבערקערן ׳רָאו ווי. וועיד׳.  גאווערנער  

רדיגע ׳אבארציע  מיליאן דאלע 25האוקול האט פארארדענט פאר׳ן העלט דעפארטמענט צו שאפן א  
באזארגער שטיצע פָאנד׳ פאר אבארציע באזארגער אויף צו סיי פארברייטערן קאפאציטעט און סיי 

פארזיכערן צוטריט פאר פאציענטן וועלכע זוכן אבארציע באהאנדלונג אין ניו יארק. די גאווערנער האט  
פאר צוטריט צו סעקיוריטי  מיליאן דאלער פאר פרוכפער געזונטהייט צענטערס  10אויך אויסגעמאלדן 

גרענטס דורך דער אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס צוצושטעלן זיכערהייט פאר די באזארגער  
      וועלכע פירן אויס די נויטיגע באהאנדלונגען.

      
״ניו יארק איז פון אלעמאל געווען ביים סאמע פארנט פון דעם קאמף פאר אבארציע רעכטן, און אלס די  

האט  ערשטע פרוי גאווערנער פון ניו יארקער, וועל איך נישט צולאזן מיר זאלן גיין אויף צוריקצווועגס,״ 
רק אן מקום מיקלט פאר  ״איך וועל נישט אויפהערן קעמפן צו מאכן ניו יא גאווערנער האוקול געזאגט.

אלע וועלכע נייטיגן זיך אין באהאנדלונג און א בלופרינט פאר אנדערע סטעיטס נאכצומאכן. אויף צו 
ווירקליך גאראנטירן אז יעדער וואס דארף אן אבארציע קען באקומען איינס אין ניו יארק סטעיט, מוזן מיר 

און באשיצונגען וואס זיי נייטיגן זיך. די   זיכער מאכן אז באזארגער האבן די מיטלען, קאפאציטעט,
מיטלען אין די הענט פון קליניקס וועלכע  -היסטארישע פינאנצירונג וועט זען עס זאל אנקומען שטיצע

אפצוהיטן צוטריט צו אבארציע אין אונזער סטעיט און זיין א ביישפיל  —נייטיגן זיך אין אונזער הילף 
    ן. פאר׳ן רעשט פון דעם לאנד נאכצומאכ

      
     ׳אבארציע באזארגער שטיצע פָאנד׳

      



מיליאן דאלער   25גאווערנער האוקול האט היינט פארארדענט פאר׳ן העלט דעפארטמענט צו באשטימען 
צו שאפן דעם סטעיט׳ס ערשטן אבארציע באזארגער פָאנד און דעם לאנד׳ס גרעסטן פָאנד פון די סארט.  

געבן א פארשנעלערטער אפליקאציע פאר סיי גרענט און סיי דער העלט דעפארטמענט וועט ארויס
צוריקצאל פארלאנגען פון באזארגער, און וועט אנהויבן אויסטיילן געלטער צו באזארגער באצייטנס  

     בעפאר אן ענדגילטיגער הויכע געריכט אנטשיידונג. 
      

      סעקיוריטי גרענטס פאר פרוכפער העלט צענטערס
      

אוקול האט אויך פארארדענט פאר׳ן אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס צו  גאווערנער ה
מיליאן דאלער אין פינאנצירונג פאר זיכערהייט און סעקיוריטי קאפיטאל גרענטס פאר   10אדמיניסטרירן 

  אבארציע באזארגער און פרוכפער העלט צענטערס אויף צו מערן זיכערהייט פאר זייערע איינריכטונגען
א פארבעט פאר פארשלאגן צו   און זען סיי פאציענטן און סיי שטאב מיטגלידער בלייבן אפגעהיטן.

ערמעגליכן פאר ארגאניזאציעס זיך אנצוווענדן איז ערווארטעט ארויסגעגעבן צו ווערן איידער דער הויכע 
וועט זיין לויט׳ן   אפליקאציע פאר די נייע פינאנצירונג געריכט אנטשיידונג וועט ארויסגעגעבן ווערן.

מוסטער פון גאווערנער האוקול׳ס ׳באשיצן קאמיוניטיס קעגן האס פארברעכנס׳ פראגראם, וועלכס  
באזארגט גרענטס צו פארשטערקערן זיכערהייט און אפגעהיטנקייט ביי געביידעס באזיצט אדער  

ליב זייער פראפיט ארגאניזאציעס איינגעשטעלט אויף האסע פארברעכנס צו-אפערירט דורך נאן 
      אידעאלאגיע, גלויבנס, אדער מיסיעס.  

    
-אונטער גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט, האט ניו יארק גענומען שריטן צוצושטעלן צוטריט צו הויכע

פריער דעם יאר   אריינגערעכנט אבארציע סערוויסעס. —קוואליטעט, צוגענגליכע פרוכפער העלטקעיר 
גילטיג באשטימט רעגולאציעס אויסצוגלייכן ניו יארקער געזעצן מיט האט דער העלט דעפארטמענט ענד

קלינישע סטאנדארטן אויף אפצושאפן מניעות אויף צוצושטעלן סערוויסעס, אריינגערעכנט אבארציע דורך  
מעדיצין )דורכ׳ן אינטערנעט(, און האט פאריגע וואך ארויסגעשיקט אנווייזונגען צו באזארגער בנוגע  -טעלע

די גאווערנער האט אויך צוזאמגעברענגט אן   עגאלע רעכטן צוצושטעלן אבארציע סערוויסעס.זייערע ל
אבארציע צוטריט ארבעט גרופע, זיך צו טרעפן רעגלמעסיג מיט פאציענטן, באזארגער און שתדלנים אויף 

ינגעשטעלט  צו געבן הדרכה אויף סטעיט ּפָאליסיס און זיך אפרופן צו בפועל׳דיגע געברויכן, און האט ארי
אין געזעץ א פאדערונג פאר העלט אינשורענס צו דעקן אבארציע סערוויסעס אן קיין עקסטערע קאסטן  

      אינ׳ם סטעיט בודזשעט.
    

״אבארציע רעכטן זענען  ניו יארק סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,
יארק וועט אלעמאל צושטעלן זיכערע צוטריט צו   איינגעקריצט אין ניו יארק סטעיט געזעץ, און ניו

אבארציעס פאר אלע וועלכע נייטיגן זיך דערין. אין דער צייט פון דער בעפארשטייענדן איבערקער, וועלן  
מיר, א דאנק גאווערנער האוקול, נישט פארמינערן די פונדאמענטאלע געזונטהייט רעכטן, נאר נאך מער  

וועגווייזיגן פָאנד און העכערע מאס  -פארמערן. דורך דעם לאנד  פארברייטערן, פארשטערקערן און
מיטלען דירעקט צו די באזארגער וועלכע שטעלן צו  -שטיצע, זעען מיר עס זאל אנקומען די שטיצע

 —און וועלן קומען  —באהאנדלונג פאר ניו יארקער וועלכע זוכן אבארציעס און די וועלכע זענען געקומען 
    צו זוכן די באהאנדלונג.״ קיין ניו יארק אויף

    
אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס קאמיסיאנערין ראזעננע ראסאדא האט געזאגט, 

״גאווערנער האוקול איז אנטשלאסן צו פארזיכערן אז ניו יארק סטעיט, א נאציאנאלע פירער אין דער  
יצן א פרוי׳ס רעכט זיך אויסצווועלן פאר  פרויען׳ס רעכטן באוועגונג, טוט אלצדינג וואס מעגליך צו באש

זיך. מיר ווייסן אז פאמיליע פלאנירונג ארגאניזאציעס וועלכע שטעלן צו צוגענגליכע און רעגלמעסיגע  
געזונטהייט באהאנדלונג ווערן אפטמאל נאכגעלאקערט צוליב דעם וואס זיי טוען אויך אנבאטן פרוכפער 

גרענטס וועלן העלפן פארשטערקערן די זיכערהייט פון שטאב  געזונטהייט סערוויסעס. די זיכערהייט 
    מיטגלידער און די וועלכע קומען פאר באהאנדלונג ביי די ארגאניזאציעס.״



    
״רעכטן זענען בפועל נאר   קאזינס האט געזאגט,-סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט

סענסיטיווע פרוכפער באהאנדלונג. אזוי - יטאזעלכע וועלכע איר האט צוטריט דערצו, איבערהויפט פאר צי
טשָאויס קאמף איבער׳ן לאנד, מוזן מיר פארזיכערן -ווי ניו יארק שטייט ביים סאמע פארנט פון דעם ּפראָ 

אז די סערוויסעס זענען פאסיג געשטיצט כדי אז קיינער ווערט נישט אויסגעשלאסן פון באהאנדלונג צוליב 
אב צו שריטן פריער גענומען דורך דער סענאט מאיאריטעט אנגעשטרענגטע מיטלען. אין צוג

פעאיגקייט קעגן סיי -אוועקצושטעלן ׳רָאו ווי. וועיד׳  אלס סטעיט געזעץ, אונז צו געבן די ווידערשטאנד
אקטיוו אונטערהייבן אונזער פרוכפער העלטקעיר -וואספארא הויכע געריכט באשלוס, טוען מיר פרא

    זיי קענען זיך אפגעבן מיט סיי וואספארא אנפלייץ פון פאציענטן.״ סעקטאר און פארזיכערן אז 
    

״ניו יארק איז געווען דער ערשטער סטעיט איינצופירן אסעמבלי סּפיקער קארל היעסטי האט געזאגט, 
, בלויז דריי יאר איידער ׳רָאו ווי. וועיד׳  האט  1970געזעצן אפצוהיטן פרויען׳ס פרוכפער געזונטהייט אין  

עס הויכע געריכט אונז מעגליך  -יאר שפעטער, וועט דער יו 50נגעבאטן פעדעראלע באשיצונג. איבער א
צוריקשלעפן אויף צוריקצווועגס, און דראען פרויען׳ס צוטריט צו פאמיליע פלאנירונג סערוויסעס.  פרויען  

אנזאגן וואס זיי מעגן טון   וועלן נישט באהאנדלט ווערן ווי בירגער פון צווייטן ראנק פאר וועמען מען קען
מיט זייערע אייגענע קערפערס דא אין ניו יארק. מיינע אסעמבלי קאלעגעס און איך זענען שטאלץ זיך  

קוזינס אונטערצוהייבן די -אנצושליסן מיט גאווערנער האוקול און סענאט מאיאריטעט פירער סטוערד
ו מאכן אז זיי האבן די פעאיגקייטן מיטלען פאר באזארגער אין דעם סטעיט אויף זיכער צ-שטיצע

   נייטיגע געזונטהייט געברויכן פון די וועלכע זיי סערווירן.״-נאכצוקומען די העכסט
    

״אלס פארזיצערין פון דער סענאט שטייענדע  סטעיט סענאטארקע קארדעל קליער האט געזאגט, 
מיליאן  25ר איר ערשטע קאמיטע אויף פרויען׳ס אנגעלעגנהייטן, לויב איך דער גאווערנער פא

דאלערדיגע פארשפרעכונג צו שטיצן דעם פרוכפער פרייהייט און יושר'דיגקייט פראגראם. איך 
פארשפרעך צו ארבעטן אומערמידליך מיט אלע מיינע קאלעגעס צו בויען אויך די פינאנצירונג און 

נטורעם פאר פרויען׳ס געזונטהייט דורכפירן א ברייטע ריי בילס אויף צו פארזיכערן אז ניו יארק איז א שיי
   און פרוכפער פרייהייט.״

    
דזשארדזשאנא   CEO׳ּפלענד ּפערענטהּוד עמפייער סטעיט עקטס׳ צווישנצייטיגע פרעזידענט און  

אס איז א היסטארישע און וויכטיגע אינוועסטירונג אין דעם אבארציע האנסאן האט געזאגט, ״ד
באזארגער נעץ וועלכע וועט געניצט ווערן צו פארברייטערן קאפאציטעט אויף צוצושטעלן אויפפאסונג  

לענגאויס אונזער סטעיט און ווייטער אפהיטן די זיכערהייט פון אונזערע פאציענטן, באזארגער, און שטאב  
אויסגעצויגענעם קאמף, מיט ענדערנדע פאדערונגען אויפ׳ן -מיר ווייסן דאס וועט זיין א לאנג  מיטגלידער.

וועג. אינאיינעם מוזן טון אלצדינג וואס מיר קענען צו פארזיכערן אז ניו יארק בלייבט א שיינטורעם פאר  
האנדלונג. די  קערפערליכע אויטאנאמיע, פרוכפער רעכטן און פרייהייט אויף צוטריט צו אבארציע בא

וויכטיג און די אינוועסטירונג גאר א  -גאווערנער׳ס פירערשאפט ביי דעם שפיץ מאמענט איז קריטיש
נייטיגע. מיר קוקן ארויס פארצוזעצן ווייטער אונזער ארבעט מיט דער גאווערנער און דער לעגיסלאטור  

ו יארק צו אלע וועלכע נייטיגן זיך  אויף צו פארברייטערן צוגענגליכקייט פאר אבארציע באהאנדלונג אין ני
    דערין, אפגעזען ווער זיי זענען, וואו זיי וואוינען צי וויפיל געלט זיי מאכן.״

    
נאציאנאלע אנטשטאלט פאר פרוכפער געזונטהייט אקציע פָאנד פרעזידענטקע אנדרעא מילער  

״ווען וועלט וואלט געווען וועלט, וואלט קיינער נישט געדארפט פארלאזן זייערע  האט געזאגט, 
מט קאמיוניטיס אויף צו באקומען צוטריט צו אבארציע באהאנדלונג. אבער אזוי ווי דער הויכער געריכט רוי

אפ דעם וועג פאר סטעיטס צו פארבאטן אבארציע, רישען מיר זיך אז מענטשן איבער׳ן לאנד וועלן זיך 
מיליאן דאלערדיגע באשטימונג, נעמט גאווערנער   25קערן קיין ניו יארק פאר באהאנדלונג. מיט די 

ברייטערן באזארגער  האוקול א הויפט טריט אויף צו פארזיכערן אז אונזער סטעיט איז גרייט אויף צו פאר
קאפאציטעט און קלינישע זיכערהייט לענגאויס דעם סטעיט. אין צוגאב צו דער געלט באשטימונג, וועלן  



מיר פארזעצן ווייטער צו ארבעטן אינאיינעם מיט דער לעגיסלאטור אויף צו שאפן געלטער אויף זיכער צו 
ניו יארק קען דאס טון אן קיין פינאנציעלע  מאכן אז יעדער איינער וואס זוכט אבארציע באהאנדלונג אין 

    מניעות.״
    

מישעל קעיסי האט   CEO׳ּפלענד ּפערענטהּוד׳ פון צענטראל און מערב ניו יארק פרעזידענטקע און 
״אלס אן אבארציע באזארגער, טוט א צייטליכער איינשפריץ פון געלטער זיכער מאכן אז מיר  געזאגט, 

טעט אויף נאכצוקומען די חובת השעה. היינט שטייען מיר אויס פילע  קענען העכערן אונזער קאפאצי
נסיונות אין נאכקומען די געברויכן אין אונזערע קאמיוניטיס, און דער נויט וועט נאר וואקסן ווילאנג  

סטעיטס איבער׳ן לאנד טוען שווער איינצוימען אדער פארבאטן אבארציע צוטריט. מיר זענען אין א קאמף 
מאכן אז יעדער האט די מאכט צו קאנטראלירן זייערע אייגענע קערפערס, לעבנס, און צוקונפטן. זיכער צו 

מיר גלייבן אז אייער קערפער איז אייער אייגנס. בלויז איר אליין זענט דער וואס קאנטראלירט אייערע  
ן שום געריכט  פערזענליכע מעדיצינישע באשלוסן. קיין שום פאליטיקאנטן, קיין שום פארבאטן, און קיי

פסק טאר נישט קיינמאל שטערן אייער פעאיגקייט צו באקומען אן אבארציע. אלס א צוטרויליכע 
באזארגער פון אבארציע אויפפאסונג, ווילן מיר זיכער מאכן הויכע קוואליטעט און באצייטנסדיגע  

פן מאכן דער אויפגאבע  באהאנדלונג איז צו באקומען פאר אלע וועלכע זוכן עס. די פינאנצירונג וועט העל
    א ווירקליכקייט.״

    
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דעם ניו יארק ציווילע פרייהייטן יוניאן דָאנע ליבערמאן האט געזאגט,  

״אונזער סטעיט האט ערשט געעפנט אירע טויערן צו די וועלכע נייטיגן זיך אין אבארציע באהאנדלונג מיט 
ריי יאר איידער דער געריכט האט גע׳פסק׳ענט אין ׳רָאו ווי. וועיד׳. אזוי ווי יאר צוריק, און ד-פינף צענדליג 

פעדעראלע פרוכפער רעכטן ווערן אויסגעראטן און סטעיטס האלטן אן ווייטער דאס פארבאטן צוטריט,  
וועט ניו יארק בלייבן א שיינטורעם פאר מענטשן וועלכע נייטיגן זיך אין אבארציע באהאנדלונג 

ביינערי לייט. היינט אין ניו יארק  -רעכנט פרויען, מיידלעך, טרענסדזשענדער מענער און נָאןאריינגע —
אבער   —טוט דער ׳פרוכפער געזונטהייט אקט׳ באשיצן אבארציע אין אונזער פובליק געזונטהייט געזעץ 

ז נאך פאראן  דאס אליין איז נישט גענוג. צו ווירקליך פירן דעם וועג און שאפן באדייטנדע צוטריט, אי
אסאך פאר ניו יארק צו טון, און היינט האט ניו יארק גענומען א נייטיגן שריט אויף בייצושטיין דער חובת  

מיליאן דאלער צו פינאנצירן אבארציע באהאנדלונג. מיר קענען זיך נישט    25השעה דורך צושטעלן 
וועט ארבעטן   NYCLUדערין. דער אפשטעלן ביז אבארציע איז צוטריטליך פאר יעדער וואס נייטיגט זיך 

אומערמידליך צו פארזיכערן אז ניו יארק שאפט באשיצונגען אין אונזער סטעיט קאנסטיטוציע מיט׳ן  
דורכפירן א גלייכבארעכטיגקייט אמענדמענט, אינוועסטירט די נייטיגע געלטער צו ערמעגליכן צוטריט צו  

יגט זיך אין באהאנדלונג ווייסט אז, אין ניו יארק, איז באהאנדלונג, און זיכער מאכן אז סיי ווער עס נייט
    אבארציע אייער רעכט.״

    
אמעריקאנער קָאלעדזש פון אבסטעטריקער און גינעכאלאגן דיסטריקט צוויי דירעקטארין קריסטא  

״דער אמעריקאנער קָאלעדזש פון אבסטעטריקער און גינעכאלאגן  אר. קריסטאקיס האט געזאגט, 
(ACOGדיסטר )  יקט צוויי שטאלצירט זיך צו שטיין מיט גאווערנער האוקול אין די ערוועלטע באאמטע

וועלכע פארשטייען די וויכטיגקייט פון פריאריטיזירן פינאנצירונג פאר אבארציע באהאנדלונג באזארגער,  
ער  ׳ס, דורכאויס דעם קריטישן מאמענט אין די געשיכטע פון אונזער לאנד. זייOB-GYNאריינגערעכנט 

געשווינדע אפרוף און פראאקטיווע שריטן ערפילט באלדיגע געברויכן צו שטיצן צוטריט אין אונזער  
סטעיט. מיר קוקן ארויס אויף נאך מער פראאקטיווע ארבעט און צוזאמארבעט אויף זיכער צו מאכן אז  

    מיר קומען נאך די פאדערונגען פון די אלע וועלכע זוכן אבארציע באהאנדלונג.״
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