
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 19 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تصدر بيانًا تحدد فيه مايو/أيار على أنه شهر األمريكيين األكبر سنًا في والية نيويورك
  

 181.5، بما في ذلك 2023تعلن عن استثمارات تاريخية لبرامج خدمات الشيخوخة في ميزانية الوالية للسنة المالية 
  مليون دوالر للبرامج التي يديرها مكتب والية نيويورك للشيخوخة

  
  للمسنين، الصديقة األولى الوالية باعتبارها نيويورك حالة  على  بناءً  للشيخوخة،  شاملة رئيسية  خطة إعداد بصدد الوالية

  (AARP) للمتقاعدين األمريكية الرابطة حددتها كما
  

  هنااقرأ البيان 
  

  
شهر مايو/أيار ليكون شهر األمريكيين األكبر سنًا في والية نيويورك  حددت فيه  بيانًاأصدرت الحاكمة كاثي هوكول اليوم 

مليون ساعة من خدمة المجتمع  495واالعتراف بالعمل التطوعي المذهل لكبار السن في نيويورك الذين يلتزمون بأكثر من 
  مليار دوالر.  13.8كل عام بقيمة اقتصادية تبلغ 

  
قالت   "يلهمنا كبار السن في نيويورك بتجاربهم الحياتية وإرشاداتهم وعقود من المساهمة التي تجعل واليتنا مكانًا أفضل،"

. "نحترم هذه المساهمات ونعزز تعهدنا بمواصلة توفير الرعاية لكبار السن في نيويورك، ومساعدتهم على  الحاكمة هوكول
    ة مع تقدمهم في السن."الحفاظ على االستقاللية ونوعية الحيا

  
تخصص الميزانية   .2023يأتي هذا اإلعالن بعد استثمارات تاريخية في خدمات الشيخوخة في ميزانية الوالية للسنة المالية 

مليون من كبار السن في نيويورك ومقدمي الرعاية لهم من خالل  4.6مليون دوالر للبرامج التي تدعم استقاللية  181.5
(، بما في ذلك االبتكارات الجديدة والموسعة لمكافحة العزلة االجتماعية  NYSOFAة نيويورك للشيخوخة )مكتب والي

   باستخدام التكنولوجيا.
  

تتضمن ميزانية الوالية التي تم إقرارها اقتراح الحاكمة هوكول في خطاب حالة الوالية لتنفيذ خطة رئيسية شاملة للشيخوخة. 
سيعزز االقتراح العديد من األهداف لألفراد مع تقدمهم في العمر، بما في ذلك: الحياة الصحية والحصول على الرعاية؛  

المدنية والتطوع والعمل؛ والمساحات المفتوحة والمجتمعات التي يمكن المشي فيها   والترابط المجتمعي من خالل المشاركة
والتي تعزز ممارسة الرياضة البدنية مع تقليل االعتماد على المركبات اآللية، والمزيد. تعتمد الخطة الرئيسية للشيخوخة على 

( ومنظمة  AARPلرابطة األمريكية للمتقاعدين )مكانة نيويورك كأول والية صديقة لكبار السن في البالد، حسب تصنيف ا
  . 2017الصحة العالمية في عام 

  
"إن دعم سكان نيويورك كبار السن ليس فقط الشيء   قال القائم بأعمال مدير مكتب والية نيويورك للشيخوخة، غريغ أولسن:

الصحيح الذي يجب القيام به، بل أنه يجعل نيويورك أفضل مكان ينجح فيه األشخاص من جميع األعمار أيًضا. أحيي الحاكمة  
   ."هوكول لطرحها خطة شاملة تعتمد على التزام نيويورك بالمبادرات الصديقة للمسنين من أجل كبار السن وأحبائهم

  
"إن سكان واليتنا يشيخون بسرعة؛   في والية نيويورك بيث فينكل: (AARPقالت مديرة الرابطة األمريكية للمتقاعدين )

عاًما أو أكثر بحلول العقد القادم. تشيد الرابطة األمريكية   65حيث أن واحد من كل أربعة من سكان نيويورك سيبلغ من العمر 
نتطلع إلى العمل مع الحاكمة  ( بالحاكمة هوكول لبث الوعي واالستثمار في سكان نيويورك المسنين. AARPللمتقاعدين )
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على خطة رئيسية شاملة وقوية للشيخوخة تأخذ في االعتبار جميع جوانب المجتمع وحكومة الوالية والتي ستؤدي إلى سن  
  عاًما في نيويورك." 50قوانين وسياسات لتحسين حياة األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

  
   ( NYSOFAية نيويورك للشيخوخة )برامج الشيخوخة األساسية من خالل مكتب وال

  
مليون دوالر من األموال اإلجمالية للبرامج التي  181.5التي تم إقرارها  2023تخصص ميزانية الوالية للسنة المالية 

وكالة محلية معنية بالشيخوخة   59(، والذي يعمل مع شبكة مكونة من NYSOFAيديرها مكتب والية نيويورك للشيخوخة )
(AAAsوشركاء المجتمع لتقديم الخدمات الحيوية )   2021التي تدعم وتمكن كبار السن وأسرهم في نيويورك. في عام ،

مليون دوالر من جميع المصادر في إطار هيكل   500مليون شخص باستثمار أكثر من  1.3خدمت هذه الشبكة أكثر من 
لوالية،  (، والذي يشمل دوالرات الصندوق العام لNYSOFAالتمويل المتكامل التابع لمكتب والية نيويورك للشيخوخة )

    والتمويل الفيدرالي بموجب قانون األمريكيين المسنين، واالستثمارات على مستوى المقاطعة.
  

خدمة أساسية ودعًما مجتمعيًا، بما في ذلك الرعاية الشخصية، والنقل، والخدمات القانونية،    20توفر هذه البرامج أكثر من 
اكز العليا، والراحة، ومنع إساءة معاملة المسنين، وخدمات التغذية مثل  واالستشارة، وإدارة الحاالت، وإعداد برامج المر

  الوجبات المقدمة في المنزل، والوجبات المجمعة، أو غيرها من وسائل التغذية.
  

   برنامج محقق الشكاوى للرعاية طويلة األجل
  

مليون دوالر من التمويل الحكومي إلى برنامج محقق الشكاوى للرعاية طويلة  2.5تضيف الميزانية التي تم إقرارها أيًضا 
مليون دوالر من إجمالي موارد الوالية والموارد الفيدرالية(، ودعم المقيمين في مرافق الرعاية طويلة  6.59األجل )بإجمالي  

رين الذين يمكنهم مساعدتهم في ممارسة حقوقهم وقضايا الوساطة المتعلقة برعايتهم في  األجل وعائالتهم من خالل المستشا
  دور رعاية المسنين ومرافق رعاية الكبار.

  
  برنامج دافعي الفواتير

  
لمساعدة كبار السن على الحفاظ على االستقالل المالي والحماية من االستغالل المالي، تتضمن الميزانية أيًضا أموااًل جديدة  

وهو برنامج تم تسليط الضوء عليه  -دوالر لتوسيع برامج دافعي الفواتير في ما يصل إلى عشر مقاطعات  750,000بقيمة 
  في خطاب حالة الوالية للحاكمة.

  
   مبادرات العزلة االجتماعية

  
وهي مصدر   -( العديد من المبادرات الرائدة لمعالجة العزلة االجتماعية  NYSOFAأطلق مكتب والية نيويورك للشيخوخة )

. تضيف 2017قلق خطير للصحة العامة تم تحديده على أنه "وباء عالمي" من قبل الجراح العام في الواليات المتحدة في عام  
خة. يشمل ذلك مبادرة الحيوانات األليفة  مليون دوالر لتقديم ابتكارات جديدة أو موسعة في توفير خدمات الشيخو 2.9الميزانية 

(، والتي توفر حيوانات أليفة رفيقة نابضة بالحياة لكبار السن،  NYSOFAالمتحركة من مكتب والية نيويورك للشيخوخة )
دريبًا  بالمائة؛ ومنصة تدريب ودعم لمقدمي الرعاية، تقدم ت 70وقد ثبت أنها تقلل من الشعور بالوحدة المبلغ عنه ذاتيًا بنسبة 

بقيادة الخبراء عبر كفاءات الرعاية الحرجة؛ وخدمات مشاركة الركوب المصممة حصريًا لكبار السن؛ والمجتمعات عبر  
اإلنترنت التي تقدم دروًسا وخدمات يقودها الميسر؛ وتقنية ذكية تعمل بالصوت مصممة لتمكين االستقاللية ودعم كبار السن 

   مية والمساعدة في أهداف العافية واألنشطة البدنية والمزيد.من خالل عمليات تسجيل الوصول اليو
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