
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/19/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול גיבט ארויס פראקלאמאציע צו באשטימען מאי אלס עלטערע אמעריקאנער  
    מאנאט אין ניו יארק סטעיט

    
 2023יאר -אנאנסירט היסטארישע אינוועסטירונג פאר עלטערע סערוויסעס פראגראמען אין פינאנץ

  יניסטרירט דורך דעםמיליאן דאלער פאר פראגראמען אדמ 181.5סטעיט בודזשעט, אריינגערעכנט 
    ניו יארק סטעיט אפיס פאר פארעלטערטע

    
  יארק׳ס   ניו  אויף  בויענדיג  פארעלטערטע, פאר  פלאן מייסטער  גרונטליכע אויסארבעטן   וועט סטעיט

   AARP דורך דעזיגנירט ווי  סטעיט, פריינטליכע-איינוואוינער-עלטערע  ערשטע אלס  סטאטוס
    

    . דאלייענט דער פראקלאמאציע 
    

     
צו דעזיגנירן מאי אלס עלטערע   פראקלאמאציע גאווערנער קעטי האוקול האט היינט ארויסגעגעבן א 

אמעריקאנער מאנאט אין ניו יארק סטעיט און אנערקענען די אומגלויבליכע וואלונטירשאפט פון ניו יארק׳ס  
מיליאן שעה׳ן קאמיוניטי סערוויס יעדעס יאר   495עלטערע איינוואוינער וועלכע נעמען אונטער איבער 

     לער. ביליאן דא  13.8פאר אן עקאנאמישן ווערד פון 
    

״ניו יארק׳ס עלטערע מענטשן וועלן אונז אינספירירן מיט זייערע לעבנס ערפארונגען, אנווייזונגען, און  
האט גאווערנער האוקול  צענדליגע יארן פון ביישטייערונג וואס מאכט אונזער סטעיט א בעסערן ארט,״  

אונזער צוזאג פארצוזעצן ווייטער   ״מיר פארעהרן די ביישטייערונגען אןו פירן אויף ווייטער געזאגט.
צוצושטעלן פאר ניו יארק׳ס עלטערע איינוואוינער, זיי העלפן ערמעגליכן דאס אנהאלטן  

         קוואליטעט אזוי ווי זיי עלטערן זיך.״-זעלבסטשטענדיגקייט און לעבנס
     

טערע אין דעם  די פראקלאמאציע פאלגט נאך היסטארישע אינוועסטירונגען אין סערוויסעס פאר על
מיליאן דאלער פאר פראגראמען   181.5דער בודזשעט באזארגט  סטעיט בודזשעט. 2023יאר -פינאנץ

מיליאן עלטערע איינוואוינער און זייערע   4.6וועלכע שטיצן די זעלבסטשטענדיגקייט פון ניו יארק׳ס  
נגערעכנט נייע און  (, ארייNYSOFAאויפפאסער דורך דעם ניו יארק סטעיט אפיס פאר פארעלטערטע )

     פארברייטערטע אינאוואציעס צו באקעמפן סאציעלע איזאלאציע מיט טעכנאלאגיע.
      

דער דורכגעפירטער סטעיט בודזשעט רעכנט אריין גאווערנער האוקול׳ס סטעיט ָאוו דע סטעיט פארשלאג  
ע צילן פאר יחידים אזוי ווי איינצופירן א גרונטליכע מייסטער פלאן פאר די עלטערע. עס וועט שטיצן עטליכ

זיי עלטערן זיך, אריינגערעכנט: געזונטע וואוינונג אומשטענדן און צוטריט צו באהאנדלונג; קאמיוניטי 
-לופט ערטער און פיסגייער- באהאפטנקייט דורך ציווילע באשעפטיגונג, וואלונטירונג, און ארבעט; אפענע

סערסייז און גלייכצייטיג רעדוצירן אפהענגיגקייט אויף גינציגע קאמיוניטיס וועלכס מוטיגט פיזישע עק
מאטאר וויהיקלס; און נאך. דער מייסטער פלאן פאר עלטערע בויט אויף ניו יארק׳ס סטאטוס אלס דער  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FOlder_Americans_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4be22bd65ade40d885f208da39c66761%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637885821703066632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vSdf3dSFHK0jE7MGK7ldJDE4FzhreI%2BJFm1gFbOZXag%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FOlder_Americans_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4be22bd65ade40d885f208da39c66761%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637885821703066632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vSdf3dSFHK0jE7MGK7ldJDE4FzhreI%2BJFm1gFbOZXag%3D&reserved=0


און דער ׳וועלטס  AARPפריינטליכער סטעיט אין דעם לאנד, ווי באשטימט דורך דעם -ערשטער עלטער
     . 2017געזונטהייט ארגאניזאציע׳ אין 

     
״שטיצן  ניו יארק סטעיט אפיס פאר פארעלטערטע אמטירנדע דירעקטאר גרעג אלסען האט געזאגט,

עלטערע ניו יארקער איז נישט נאר די ריכטיגע זאך צו טון. עס מאכט אויך ניו יארק דאס בעסטע ארט  
פירן א -פאר פאראויס פאר מענטשן אין יעדן עלטער צו האבן ערפאלג. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול

גינציגע אונטערנעמונגען פאר  -גרונטליכע פלאן וואס בויט אויף ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו עלטער
     עלטערע מענטשן און זייערע באליבטע.״ 

  
AARP ,״אונזער סטעיט׳ס באפעלקערונג   ניו יארק סטעיט דירעקטאר בעט פינקעל האט געזאגט

אדער עלטער דורך דעם קומענדן   65עלטערט זיך געשווינד; איינס פון יעדע פיר ניו יארקער וועלן זיין 
ניו יארק אפלאדירט גאווערנער האוקול פאר׳ן העכערן באוואוסטזיניגקייט איבער  AARPצענדליג יאר. 

וקן ארויס צו ארבעטן מיט דער גאווערנער אויף א  און אינוועסטירן אין עלטערע ניו יארקער. מיר ק
גרונטליכער און פעסטער מייסטער פלאן פאר פארעלטערטע וואס נעמט אין באטראכט אלע הינזיכטן פון  

געזעלשאפט און סטעיט רעגירונגשאפט און וועלכע וועלן פירן צו דורכפירן געזעצן און ּפָאליסיס צו  
 פלוס.״  -50׳ס פארבעסערן די לעבנס פון ניו יארק

     
     NYSOFAהויפט פראגראמען פאר עלטערע דורך 

     
מיליאן דאלער אין סך הכל   181.5סטעיט בודזשעט באשטימט  2023יאר -דער דורכגעפירטער פינאנץ

ערטער   59, וועלכס ארבעט מיט א נעץ פון NYSOFAגעלטער פאר פראגראמען אנגעפירט דורך 
׳ס( און קאמיוניטי צוזאמארבעטער צו ליפערן נייטיגע סערוויסעס AAAאגענטורן אויף פארעלטערטע )

, האט דער  2021וועלכס שטיצט און באפולמעכטיגט עלטערע ניו יארקער און זייערע פאמיליעס. אין 
מיליאן דאלער צו אינוועסטירן פון אלע   500מיליאן דאלער מיט איבער  1.3נעטווָארק סערווירט איבער 

׳ס אינטעגרירטע פינאנצירונג סטרוקטור, וועלכס רעכנט אריין סטעיט NYSOFAקוועלער אונטער 
אלגעמיינע געלטער דאלארען, פעדעראלע פינאנצירונג אונטער דער ׳עלטערע אמעריקאנער אקט׳, און  

       שטאפל אינוועסטירונג.-קאונטי
     

ע שטיצע, אריינגערעכנט  הויפט סערוויסער און קאמיוניטי באזירט 20די פראגראמען באזארגן איבער 
פערזענליכע אויפפאסונג, טראנספארטאציע, לעגאלע סערוויסעס, קאונסלינג, קעיס פארוואלטונג, סיניאר 

צענטער פראגראמען, אפרו, פארמיידן דאס בא׳עוולה׳ן עלטערע מענטשן, און ערנערונג סערוויסעס ווי 
     אדער אנדערע ערנערונג שטיצעס.  געליפערטע מאלצייטן, געמיינזאמע מאלצייטן,-צ.ב.ש. היים

     
     טערמיניגע אויפפאסונג אמבודסמאן פראגראם-לאנג

     

- מיליאן דאלער אין סטעיט פינאנצירונג צום לאנג  2.5דער דורכגעפירטער בודזשעט גיבט אויך צו 
כל סטעיט מיליאן דאלער אין סך ה 6.59ערמיניגן אויפפאסונג אמבודסמאן פראגראם )פאר א סה״כ פון ט

טערמיניגע אויפפאסונג איינריכטונגען און זייערע - און פעדעראלע מיטלען(, שטיצן איינוואוינער פון לאנג 
פאמיליעס מיט קאונסלארס וועלכע קענען זיי ארויסהעלפן אין אויספירן זייערע רעכטן און פארמיטלען 

ון ערוואקסענע אויפפאסונג  הָאומס א-פראבלעמען פארבינדן מיט זייער אויפפאסונג אין נורסינג
    אנטשטאלטן. 

  
     ביל צאלן פראגראם

     
צו העלפן עלטערע מענטשן אויסהאלטן פינאנציעלע זעלבסטשטענדיגקייט און אפהיטן קעגן פינאנציעלע  

דאלער צו פארברייטערן  750,000עקספלאטירונג, טוט דער בודזשעט אויך ארייננעמען נייע געלטער פון 



ווארן אין דער  א פראגראם וואס איז ארויסגעהויבן גע —ביל צאלער פראגראמען אין ביז צען קאונטיס 
     גאווערנער׳ס ארגינעלע סטעיט ָאוו דע סטעיט אגענדע.

      
     סאושעל איזאלירונג איניציאטיוו 

     
NYSOFA   האט איינגעפירט עטליכע פיאנערישע אונטערנעמונגען צו אדרעסירן סאציעלע איזאלאציע

-יכער עפידעמיע׳ דורך דער יוא ערנסט פובליק געזונטהייט זארג אידענטיפיצירט אלס אן ׳אלוועלטל —
מיליאן דאלער אנצובאטן נייע אדער   2.9. דער בודזשעט גיבט צו 2017עס סורדזשען גענעראל אין 

׳ס NYSOFAפארברייטערטע אינאוואציעס אין פארעלטערטע סערוויס פראוויזיעס. דאס נעמט אריין 
-יכע באגלייטער שטובגלי-אנימאטראנישע באליבטע אונטערנעמונג, וועלכס באזארגט לעבנס

באריכטעטע  -באשעפענישן פאר עלטערע מענטשן און איז איבערצייגט געווארן צו רעדוצירן זעלבסט
פראצענט; אן אויפפאסער טרענירונג און שטיצע פלאטפארמע אנצובאטן מומחים   70איינזאמקייט דורך 

מיטטיילן סערוויסעס -ן; ריידוויכטיגע אויפפאסונג פעאיגקייט- אנגעפירט טרענירונג לענגאויס קריטיש
געפירטע  -באשטימט אויסדרוקליך פאר עלטערע מענטשן; ָאנליין קאמיוניטיס וואס באזארגט פארמיטלער

אפערירטע ׳סמארט׳ טעכנאלאגיע באשטימט צו באפולמעכטיגן -קלאסן און סערוויסעס; און שטימע
אינס, הילף מיט וואוילזיין - טשעק זעלבסטשטענדיגקייט און שטיצע פאר עלטערע מענטשן מיט טעגליכע

     צילן, פיזישע אקטיוויטעטן, און נאך. 
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