
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/13/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין פעדעראלע   30גאווערנער האוקול מעלדט אויס אפליקאציעס איצט אפן פאר  
    קעיר מדבריות- פינאנצירונג צו אדרעסירן טשיילד

       
קעיר פראגראמען אין ערטער מיט א מאנגל  -פינאנצירונג שטיצט פארברייטערן עקזיסטיר טשיילד

     קעיר ערטער- אין טשיילד 
      

- קעיר אין פינאנץ - ביליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אין טשיילד 7פינאנצירונג שטיצט היסטארישע 
     סטעיט בודזשעט 2023אר י

      
      

מיליאן דאלער אין פעדעראלע   30גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן אז א הוספה פון 
- , פאר עקזיסטירנדע טשיילד2022׳סטן, 30 אנגעהויבן אום יוני באקומען צוגרענט פינאנצירונג וועט זיין 

קעיר -קעיר, באקאנט אלס ׳טשיילד-עיר פראגראמען אין ערטער פונ׳ם סטעיט מיט נישט גענוג טשיילדק
קעיר מדבריות -מיליאן דאלערדיגע טשיילד 100מדבריות׳. די געלטער, וועלכע זענען א טיילפון דער 

עפירטן בודזשעט, ווערן צוגעשטעלט דורך דער ׳ַאמעריקען איינג 2022איניציאטיוו באוויליגט אין דעם 
רעסקיו ּפלען׳ אקט און וועט אדמיניסטרירט ווערן דורך דער ניו יארק סטעיט אפיס פון קינדער און  

מיליאן דאלער אין  70האט אויך אויסגעמאלדן די פריערדיגע  גאווערנערפאמיליע סערוויסעס. די 
אפליקאציעס זענען שוין איינגעגעבן   1,100און איבער  11ר אום אפריל פינאנצירונג פאר נייע באזארגע

     געווארן ביז היינט.
     

״אלס א מוטער וועלכע האט אן קיין ברירה געמוזט איבערלאזן איר דזשָאב צוליב א מאנגל אין 
ארבעטער  קעיר מעגליכקייטן פאר ניו יארקער  -קעיר איז דאס אונטערהייבן טשיילד-צוטריטליכע טשיילד

האט גאווערנער האוקול האט פאמיליעס א באמיאונג וואס איז מיר א טיף פערזענליכע נושא,״ 
קעיר, אפגעזען וואו זיי -״פאר אלע עלטערן קומט זיך צוטריט צו הויכע קוואליטעט טשיילד געזאגט.

ל אין  קעיר מאנג-וואוינען, און די פינאנצירונג וועט העלפן אדרעסירן דעם קריטישן טשיילד
-וויכטיגן ציל דער קריטיש-אונטערסערווירטע ערטער. מיין אדמיניסטראציע וועט ווייטער מאכן א הויפט

מיטל פאר ארבעטער פאמיליעס אלס טייל פון אונזערע אלגעמיינע עקאנאמישע -וויכטיגער לעבנס
     ערהוילונג באמיאונגען.״

      
ר באזארגער אין אונטערסערווירט ערטער, און דער  קעי-די גרענטס וועלן העלפן עקזיסטירנדע טשיילד

( וועט האבן צוויי טיילן. דער ערשטער פאקסירט זיך אויף RFAפארבעט פאר אפליקאציעס )
קעיר  -עלטער טשיילד -קעיר צענטערס און סקול -קעיר אין עקזיסטירנדע דעי-פארברייטערן טשיילד

פראגראמען, מיט באנוס פינאנצירונג פאר די סלַאטס ספעציפיש באשטימט פאר פיצעלעך, גאר קליינע  
באנעמט    RFAעציעלע באדערפענישן. דער צווייטער טייל פון דעם קינדער און / אדער קינדער מיט ספ

קעיר  -קעיר אין עקזיסטירנדע קלענערע טשיילד-זיך מיט דאס פארברייטערן ספעציפישע סארטן טשיילד
קעיר פראגראמען -קעיר פראגראמען און גרופע פאמיליע טשיילד-צענטערס, פאמיליע טשיילד

איבערהויפט פאר  —ענע איז קלענער ווי די פולקאמע צאל מעגליך וועמענס איצטיגע צאל איינגשעריב —
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פיצעלעך און גאר קליינע קינדער אדער קינדער מיט ספעציעלע באדערפענישן, אדער אויב דער  
     פראגראם וויל זיך פארברייטערן אויף אריינצורעכענען אומגעווענטליכע שעה׳ן.

      
טערמיניגע פראגראם  -אנטוויקלונג אויסגאבן און קורץ  ערלויבטע אויסגאבן נעמען אריין פראגראם

     אפעראציע אויסגאבן, אריינגערעכנט: 

פערסאנאל אויסגאבן, אריינגערעכנט ּפעירָאל, געהאלטן, ענליכע ארבעטער באצאלונג,   •
     ארבעטער בענעפיטן, רעטייערמענט אויסגאבן און בילדונגס אויסגאבן;

    וואקסינען; 19-באקומען קָאווידשטיצן שטאב אויסגאבן פאר  •

    רענט אדער באצאלן אויף סיי וועלכע מָארטגעדזש און יוטיליטיס אויסגאבן; און •

הוצאות אויף טרענירן און טעכנישע הילף, אריינגערעכנט פראפעסיאנעל אנטוויקלונג, ביזנעס   •
    טרענירונגען און ביזנעס סערוויסעס

      
. גרענט אפליקאציעס וועלן  RFAפאר מער אינפארמאציע איבער דעם  דאבאזארגער קענען דרוקן  

, מיט  2022, 4, און וועלן אנגענומען ווערן ביז אוגוסט 2022׳סטן, 30אנגעהויבן אנגענומען ווערן אום יוני 
     אויסטיילונג מעלדונגען באשטימט אויף סעפטעמבער.

      
צוטריט צו  בודזשעט איז כולל א היסטארישע אינוועסטירונג צו פארברייטערן  2023יאר -דער פינאנץ

קעיר אויף צו שטיצן קינדער און פאמיליעס און העלפן סטימולירן ניו יארק  - הויכע קוואליטעט טשיילד
ביליאן דאלערדיגע   7סטעיט׳ס אנגייענדע עקאנאמישע ערהוילונג. עס אנטהאלט א פרעצעדענטלאזע 

קעיר  -מום פאר טשיילדיעריגע פעריאדע און העכערט דעם איינקונפט מאקסי -אינוועסטירונג אויף א פיר
דאלער   83,250פראצענט פונ׳ם פעדעראלן ארעמקייט שטאפל ) 300אויף  2022שטיצע אין אוגוסט 

און ציעט אויס בארעכטיגקייט צו איבער האלב פון אלע יונגע   —פאר א פאמיליע מיט פיר מיטגלידער(  
     קינדער אין ניו יארק.

      
״די  סעס קאמיסיאנערין שיעלע דזשעי. ּפול האט געזאגט, אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערווי

קעיר באזארגער, וועלכע זענען  -גרענטס טוען ווייטער שטיצן אונזער עקזיסטירנדער באזע פון טשיילד
דער רוקנביין פון דער אינדוסטריע, דורך זיי צושטעלן מיט די נייטיגע פינאנצירונג אויף צו פארברייטערן 

גקייטן און העכערן צוטריט פאר פאמיליעס מיט פיצעלעך אדער גאר קליינע קינדער  זייער סערוויס פעאי
געווענטליכע  -און קינדער מיט ספעציעלע באדערפענישן, און די וועלכע נייטיגן זיך אין דעקונג אין נישט

   שעה׳ן.״
    

טיג פאר  קעיר איז א רעכט און ניי- ״צוגענגליכע טשיילד סענאטאר טשארלס שומער האט געזאגט,
אונזער עקאנאמישע ערהוילונג. צוליב דעם האב איך זיכער געמאכט ביים שרייבן דעם ׳אמעריקאנער  

קעיר און  -רעטונגס פלאן׳ אריינצורעכענען ברייטע פינאנצירונג נישט נאר אויף צו העלפן אונזערע דעי
ונות אין אונזערע  קעיר פראגראמען זיך צו קענען דערהאלטן, נאר אויך אנצופילן די חסר-טשיילד

- שטאטישע און אונטערסערווירטע קאמיוניטיס וועלכע נייטיגן זיך דאס מערסטע אין טשיילד-אויסער׳ן
מיליאן דאלער אין פעדעראלע געלטער וועלכע איך האב איינגעשאפן גיין דירעקט צו   30קעיר. איצט וועט 

לן ווירקליכע הילף פאר אנגעשטרענגטע  קעיר מדבריות, שאפן דזשָאבס און צושטע -לייזונגען פאר טשיילד
    עלטערן און קינדער.״

    
״עס פריידט מיך צו זען אז ׳אמעריקאנער רעטונגס  קאנגרעסמאן דזשאמאל באומען האט געזאגט, 

פלאן׳ געלטער וועלכע איך האב געארבעט אויף דורכצופירן אין קאנגרעס וועט געווידמעט ווערן אויף 
וויכטיג פאר אונזערע יונגסטע לערנער אין א פארמאטיווע פעריאד פון -קריטיש קעיר, וועלכס איז -טשיילד

מיליאן דאלער וועט גיין א ווייטן וועג אויף צו שטיצן  30מוח און פיזישע אנטוויקלונג. די צוגעלייגטע 
וויכטיגע פינאנצירונג פונם  -קינדער און ארבעטער פאמיליעס. איך בין שטאלץ צו זען אז קריטיש
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עריקאנער רעטונגס פלאן׳ ווערט געניצט אויף צו שטיצן אונזערע יוגנטליכע און איך קוק ארויס אויף צו ׳אמ
    שטיצן אונזער יוגנט דורך מער פעדעראלע שטיצע און דאלארען.״

    
נייטיג, איבערהויפט  - קעיר איז העכסט-״טשיילד קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט האט געזאגט,

. פאר  19-באזירטע באזארגער וועלכע זענען קריטיש געווען ביים שפיץ פון קָאוויד-אונזערע פאמיליע
פאמיליעס זיך ווירקליך צו ערהוילן פון די תוצאות פון דער פאנדעמיע דארפן זיי אונזער פולקאמע  

ר רייזע. איך לויב גאווערנער האוקול פאר׳ן באשטימען די  אנטשלאסנקייט און שטיצע לענגאויס דע 
- קעיר פראגראמען צו העלפן שטיצן די מערסט- פעדעראלע געלטער אויף צו פארברייטערן טשיילד

באדערפטיגע פאמיליעס און איך מוטיג אלע בארעכטיגטע באזארגער זיך אנצוווענדן און פולקאם אויסניצן  
יף צו בויען פראגראמען נאכצוקומען די באדערפענישן פון מער פאמיליעס  די פינאנצירונג געלעגנהייט או

    ארום דעם סטעיט.״
    

״ניו יארקער צאלן איבער דריי און צוואנציג פראצענט פון  קאנגרעסמאן דזשאו מארעל האט געזאגט, 
יסטישע עול  און דאס לייגט א ריזיגע פינאנציעלע און גי —קעיר קאסטן -זייער איינקונפט אויף טשיילד

קוואליטעט סערוויסער וועט העלפן  -אויף עלטערן און דאס מוז זיך ענדערן. צושטעלן צוגענגליכע, הויכע
שטעלן אונזערע קינדער אויף א הצלחה׳דיגן וועג פון זייערע ערשטע יארן. איך שטאלציר מיך צו האבן  

יך בין דאנקבאר צו קענען  צוגעשטעלט די געלטער דורך דעם ׳אמעריקאנער רעטונגס פלאן׳, און א
    ארבעטן מיט גאווערנער האוקול אויף צו שטיצן די געברויכן פון ארבעטער פאמיליעס.״

  
יארן אויפפאסונג און שולעריי קאונסיל׳ עקזעקיוטיוו דירעקטארין מערעדיט טשימענטא  -׳ערשטע

קעיר  -נעץ פון טשיילד  יארן אויפפאסונג און שולעריי קאונסיל, און אונזער-״ערשטער האט געזאגט, 
מיטלען און ייעוץ אגענטורן זענען גאר דערפריידט צו זען אז עס ווערט צוגעשטעלט די צוגעלייגטע  -הילפס

קעיר באזארגער וועלכע וואלטן געוואלט פארברייטערן זייערע - פינאנצירונג פאר עקזיסטירנדע טשיילד
ייען גרייט צו שטיצן די ּפרָאוויידערס לענגאויס  ביזנעסער אויף צו קענען סערווירן מער קינדער. מיר שט

דעם סטעיט אזוי ווי זיי בילדן אויס און ערנערן אונזער יוגנט און ערמעגליכט א גרעסערער טייל פון דעם  
ארבעטסקראפט זיך אומקערן צו די ארבעט, אנפילן קריטישע אויפפאסונג מאנגלען און אונטערהייבן די  

 ט עקאנאמיע.״ שטארקייט פון אונזער סטעי
      

קעיר מדבריות אלס צענזוס שטחים וואו עס זענען  -פאר דער פינאנצירונג געלעגנהייט באדייטעט טשיילד 
קעיר זיץ, אדער עס  -פאראן דריי אדער מער קינדער אונטער פינף יאר פאר יעדע פאראנענע טשיילד 

רט אויף די באדינגונגען ווערט איבער  קעיר זיצן אין דעם שטח. באזי-זענען נישט פאראן קיין שום טשיילד
קעיר מדבר. אלע צענזוס שטחים אין ניו  -פראצענט פון ניו יארק סטעיט פאררעכנט אלס א טשיילד 60

קעיר - יארק סטעיט זענען אויסגערעכנט לויט די צאל זיצן עס איז פאראן, און פאטענציעלע טשיילד 
צו געפונען פאסיגע געגנטער. נאך    מאפעבריות קעיר מד -פראוויידערס קענען איבערקוקן דער טשיילד

      .RFAאיינצלהייטן איבער בארעכטיגקייט און פאדערונגען פאר דעם גרענט קען מען געפונען אין דעם 
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