
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/13/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

וועגווייזיגע לעגיסלאטיווע פעקל צו באשיצן אבארציע און  -גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לאנד
 פרוכפער רעכטן פאר יעדן  

  
  פון פארברייטערונג אין   באזארגער סיי   און פאציענטן סיי  באשיצט פעקל ביל-זעקס אויספירליכע 

 ס ווי. דזשעקסאן׳  ׳דאב סּוּפרים קָאורט אויף דורכ׳ן  אנטשיידונג  ענדגילטיגע
     

S.9039A/A.10094A   שטעלט אוועק א סיבה פאר אקציע פאר אומגעזעצליך שטערן באשיצטע
    רעכטן

    
S.9077A/A.10372A באציעט זיך צו לעגאלע באשיצונג פאר אבארציע סערוויס באזארגער    

    
S.9079B/A.9687B  פארבאט אנקלאגן העלטקעיר פראקטיצירער פאר אומפאסיגע אויפפירעכטס

צוליב באזארגן פרוכפער געזונטהייט סערוויסעס צו פאציענטן וועלכע וואוינען אין סטעיטס וואו  
    לעגאלאזעלכע סערוויסעס זענען 

    
S.9080B/A.9718B אויפפירעכטס אינשורענס קאמפאניס פון -ריכטיגע- פארבאט מעדיצינישע נישט

נעמען קעגנערישע שריטן קעגן פרוכפער געזונטהייט באהאנדלער וועלכע האבן באזארגט לעגאלע 
    באהאנדלונג 

    
S.9384A/A.9818A אדרעס  דעם אין  פאציענטן און  באזארגער אבארציע אריין  רעכנט  

    פראגראם קאנפידענציעלקייט 
    

S.470/A.5499 מיטלען און  - אויטאריזירט א שטודיע צו אונטערזוכן אומערפילטע געזונטהייט הילפס
 איינפלוס פון באגרעניצטע סערוויס שווענגערשאפט צענטערס 

 
  

וועגווייזיגע לעגיסלאטיווע פעקל צו  -גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן א לאנד 
ון באפולמעכטיגן פרוכפער העלטקעיר באזארגער אין  זאפארט באשיצן די רעכטן פון פאציענטן א

פארברייטערונג פון אן ענדגילטיגער אנטשיידונג דורכ׳ן סּוּפרים קָאורט איבער אבארציע צוטריט. די  
לעגיסלאציע נעמט ספעציפישע שריטן צו אדרעסירן פארשידענע ערליי לעגאלע ענינים ערמעגליכט דורכ׳ן 

׳דאבס ווי. דזשעקסאן׳, וועלכס   שריפט איבער-מניס ארויסגעלאזטע מיינונגססּוּפרים קָאורט׳ס אין געהיי
׳סטע יארטאג.  50ערב איר  וואלט איבערגעקערט די היסטארישע אנטשיידונג פון ׳רָאו ווי. וועיד׳

גאווערנער האוקול האט אונטערגעשריבן די בילס ביי די היסטארישע ׳גרויסער זאל פון קּוּפער יּוניָאן׳ 
קאזינס, סּפיקער קארל  -ייט אויף ביידע זייטן דורך סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערטבאגל

היעסטי, הויפט צוזאמארבעטער אין דער סטעיט לעגיסלאטור, ווי אויך אבארציע און פרוכפער העלטקעיר  
    באזארגער און אדוואקאטן. 

  



 ווייטער לעגיסלאציע היסטארישע אונטער מיר שרייבן היינט און  רעכטן, מענטשן זענען רעכטן ״פרוכפער
די פרויען פון ניו יארק וועלן   סטעיט.  יארק  ניו אין זיי צו צוטריט האבן  ווילן וועלכע אלע און זיי באשיצן צו

פארארדענטע שווענגערשאפטן. נישט דא. נישט איצט.  -קיינמאל נישט זיין אונטערגעווארפן רעגירונג
״היינט נעמען מיר שריטן צו באשיצן אונזערע   נער האוקול געזאגט.האט גאווערנישט קיינמאל,״ 

אבארציע סטעיטס און פארזיכערן אז ניו יארק וועט  -סערוויס ּפרָאוויידערס פון די נקמה שריטן פון אנטי
באהאנדלונג. ניו יארק איז -אלעמאל זיין א מקום מיקלט פאר די וועלכע זוכן פרוכפער געזונטהייט

א שיינטורעם פאר די וועלכע לעכצן פאר פרייהייט. און איך וויל אז דער וועלט זאל הערן  אלעמאל געווען
 אז דאס וועט זיך נישט ענדערן.״  — הויך און קלאר  —

  

״ניו יארק איז נישט מסכים בשום אופן זיך אוועקצוזעצן און צולאזן דעם סּוּפרים קָאורט איבערצודרייען 
יארן פון פארשריטן דורך אוועקנעמען א פרוי׳ס רעכט זיך אויסצווועהלן וואס זי וויל בנוגע איר אייגן  

ן צושטעלן א מקום  ״מיר וועל האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא דעלגאדא. קערפער,״ 
וועגווייזיגן פעקל לעגיסלאציע היינט אריינגעשריבן אין -מיקלט פאר פרויען אין ניו יארק מיט דעם לאנד 

געזעץ וועלכס באשיצט א פאציענט׳ס רעכטן און באפולמעכטיגט פרוכפער געזונטהייט באהאנדלער. ניו  
אז פרויען וועלכע זוכן זיכערע, צוטריטליכע יארק וועט קיינמאל נישט אויפהערן צו קעמפן זיכער צו מאכן 

 אבארציע סערוויסעס זיי צו באקומען.״ 

  

די ארויסגעלאזטע סּוּפרים קָאורט  ״ קאזינס האט געזאגט, - מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט
׳רָאו ווי. וועיד׳ האט אויפגעטרייסלט מענטשן איבער דעם גאנצן לאנד.   שריפט איבערצודרייען-מיינונגס

אוועק נעמען די רעכט אויף זיכערע און לעגאלע אבארציע באהאנדלונג וועט שעדיגן פרויען׳ס געזונטהייט 
און פארווארפט פרויען צו צווייטע קלאס בירגערשאפט, אן קיין רעכט צו קערפערליכע אויטאנאמיע. זינט  

, האט דער דעמאקראטישער מערהייט אקטיוו געארבעט צו  2019וינען די מערהייט אינ׳ם סענאט אין געו
באשיצן די פרוכפער רעכטן פון ניו יארקער, און מיר וועלן ווידעראמאל פירן דעם וועג צו גאראנטירן  

ום דעם לאנד. א  פרוכפער רעכטן און באשיצן ניו יארקער פרויען פון שעדליכע ּפָאליסיס איינגעפירט אר
דאנק אייך גאווערנער האוקול, סּפיקער היעסטי, און אלע מיינע מיטגלידער אין דעם דעמאקראטישן  

 קאנפערענץ פאר׳ן פארזיכערן אז אונזערע רעכטן בלייבן אפגעהיטן.״ 
  

״פרוכפער געזונטהייט באהאנדלונג באשלוסן זאלן  אסעמבלי סּפיקער קארל היעסטי האט געזאגט, 
ט ווערן צווישן א פאציענט און זייער דאקטאר. די בילס וועלכע ווערן איצט אונטערגעשריבן וועלן געמאכ

רעטנדע  -וויכטיגע און לעבנס-פארזיכערן אז די מעדיצינישע פראפעסיאנעלן וועלכע באזארגן די קריטיש
ע רעכטן. א דאנק  פראקטיצירונגען זענען אפגעהיטן פון נקמה שריטן דורך סטעיטס וועלכע באצוימען יענ

קוזינס און מיין אסעמבלי מאיאריטעט  -אייך גאווערנער האוקול, סענאט מאיאריטעט פירער סטוערט
קאלעגעס פאר׳ן ארבעטן אינאיינעם דאס דורכצופירן. מיר וועלן ווייטער קעמפן צו באשיצן פרויען׳ס 

באהאנדלונג באשלוסן, אןו די  -יטקערפערליכע אויטאנאמיע, זייער רעכט צו מאכן זייער אייגענע געזונטהי
 דאקטוירים און נורסעס וועלכע פארזיכערן א פרויען האבן צוטריט צו פרויען געזונטהייט אויפפאסונג.״  

  
שטעלט אוועק א סיבה פאר אקציע פאר אומגעזעצליך שטערן   S.9039A/A.10094A  לעגיסלאציע 

דאס וועט ערמעגליכן פאר יחידים צו ברענגען קלאגעס קעגן עמיצער וואס האט זיי  באשיצטע רעכטן.
געמאנט אין געריכט אדער געברענגט קלאגעס קעגן זיי פאר׳ן פארמיטלען, העלפן, אדער באקומען 

באהאנדלונג סערוויסעס אין איינקלאנג מיט ניו יארק סטעיט  פרוכפער געזונטהייט אדער ענדאקרין
      געזעץ.

    
צילט צוצושטעלן געוויסע לעגאלע באשיצונגען פאר אבארציע   S.9077A/A.10372A  לעגיסלאציע 

סערוויס באזארגער, אזעלכע וועלכע העלפן א צווייטן אין זיך פארשאפן אן אבארציע, אדער יחידים  
פארוואלטעט אן אבארציע. דער ביל באזארגט די באשיצונגען דורך שאפן א  -ך זעלבסטוועלכע האבן זי

פארבינדענע פארברעכנס, פארבאטן געריכטן -שטאטוטליכע אויסנאם פאר׳ן אויסליווערן איבער אבארציע



סטעיט ציווילע און קרימינאלע פעלער וועלכע שטאמען פון אבארציעס  -פון קאאפערירן מיט אויסער׳ן
ע זענען פארגעקומען לעגאל אינדערינען פון זייערע גרעניצן, און באזארגן יורידישע באשיצונגען  וועלכ

אבארציע סטעיטס אויספארשונג בנוגע  -דורך פארבאטן געזעץ אינפארסירונג פון קאאפערירן מיט אנטי
    אבארציעס וועלכע זענען לעגאלערהייט דורכגעפירט געווארן.

    
פארבאט אנקלאגן אויף פראפעסיאנעלע חטאים סיי וואספארא   S.9079B/A.9687B  לעגיסלאציע 

באהאנדלונג פראקטיצירער,  -באהאנדלונג פראקטיצירער אויפ׳ן באזיס אז דער געזונטהייט-געזונטהייט
בשעת זייער געווענטליכע פראפעסיאנעלע פירונגען, האבן דורכגעפירט, רעקאמענדירט אדער  

באהאנדלונג סערוויסעס פאר א פאציענט וואס וואוינט אין א סטעיט  -הייטצוגעשטעלט פרוכפער געזונט
    וואו אזעלכע סערוויסעס זענען אומגעזעצליך. 

    
פארבאט מעדיצינישע חטאים אינשורענס קאמפאניס פון נעמען   S.9080B/A.9718Bלעגיסלאציע  

קעגנערישע שריטן קעגן אן אבארציע אדער פרוכפער געזונטהייט באזארגער פאר׳ן דורכפירן אן 
אבארציע אדער צוגעשטעלט פרוכפער געזונטהייט אויפפאסונג וואס איז לעגאל אינ׳ם סטעיט ניו יארק  

    ן סטעיט.אויף עמיצן וואס איז פון אויסער׳
    

ערמעגליכט פאר פרוכפער געזונטהייט באזארגער, ארבעטער,   S.9384A/A.9818Aלעגיסלאציע  
וואלונטירער, פאציענטן אדער נאענטע פאמיליע מיטגלידער פון פרוכפער געזונטהייט באזארגער זיך  

    שיצן פון דראונגען. איינצושרייבן אין דעם סטעיט׳ס אדרעס קאנפידענציעליטעט פראגראם זיך צו בא
    

פארארדענט דעם ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט קאמיסיאנער   S.470/A.5499לעגיסלאציע  
נאכגעקומענע געזונטהייט און -אויסצופירן א שטודיע און ארויסגעבן א באריכט אונטערצוזוכן די נישט

רק האבן אויסצושטיין און די איינפלוס  מיטל באדערפענישן וועלכע טראגעדיגע מענטשן אין ניו יא-הילפס
פון באצוימטע סערוויס שווענגערשאפט צענטערס. דאס פארזיכערט אז ניו יארקער האבן צוטריט צו  

    מיטלען נייטיג צו האבן געזונטע שווענגערשאפטן מיט פאזיטיווע תוצאות. - אינפארמאציע און שטיצע 
    

״היינט איז ניו יארק איין טריט נאענטער צו  סטעיט סענאטאר אלעסאנדרא ביאדזשי האט געזאגט, 
ווערן א אמת׳ע מקום מיקלט סטעיט פאר אזעלכע וואס זוכן געזונטהייט אויפפאסונג אפגעזען די  

- אומשטענדן. טראצדעם וואס אנדערע סטעיטס זוכן צו קרימינאליזירן אבארציע און דזשענדער
פעסטצושטעלן איר אנטשלאסנקייט צו  - טיגונג אויפפאסונג, טוט ניו יארק פארזעצן ווייטער ווידערבאשטע

אקט באשיצט   FIRE HATEפרוכפער ריכטיגקייט און סערווירן אלס א מוסטער פאר׳ן גאנצן לאנד. די 
פעסטשעלן  -יחידים וועלכע קומען קיין ניו יארק אויף צו באקומען אן אבארציע אדער דזשענדער

פארזיכערנדיג דערמיט אז יעדער, אפגעזען הינטערגרונד, האט אלעמאל די רעכט פאר   —אויפפאסונג  
מיינע לעגיסלאטיווע  מיטגליד בורדיק און -אויפפאסונג. איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול, אסעמבלי

נייטיגע לעגיסלאציע און פארזיכערן אז ניו יארק בלייבט א  -קאלעגעס פאר׳ן פריאריטיזירן די העכסט
 זיכערע מקום מיקלט פאר פרוכפער באהאנדלונג.״  

    
״אלס פארזיצערין פון דער סענאט פרויען׳ס  סטעיט סענאטארקע קארדעל קליער האט געזאגט,

ן איך גאר שטאלץ אז היינט נעמט אונזער סטעיט א צאל פראאקטיווע שריטן צו  פראבלעמען קאמיטע בי
פארזיכערן אז מיר באשיצן די פונדאמענטאלע מענטשן רעכטן פון געזונטהייט, זיכערהייט און אויסוואל ווי 

די געמיינזאמע מאסנאמען, אריינגערעכנט מיין  באהאנדלונג.-עס באציעט זיך צו פרוכפער געזונטהייט
, וועלן ארבעטן אינאיינעם צו פארזיכערן אז ניו יארק איז א  (S.9384-A)אדרעס קאנפידענציעליטעט ביל 

 זיכערע מקום מיקלט פאר יושר, ריכטיגקייט, און גלייכע רעכטן און תוצאות פאר יעדן.״  
  

דרייען ״מיט דער סּוּפרים קָאורט גרייט איבערצו געזאגט, האט הינטשי  מישעל סענאטארקע סטעיט
׳רָאו׳ און געשווינדע שריטן ווערן גענומען דורך סטעיטס איבער׳ן לאנד צו מאכן א פארברעכן פרוכפער 



באהאנדלונג, קעמפן מיר צו פארזיכערן אז וואס עס זאל נאר געשען ביים פעדעראלן  -געזונטהייט
וכט צו באקומען דא אן  שטאפל, וועט ניו יארק בלייבן א זיכערע ארט פאר יעדער וואס שטעלט צו אדער ז 

וויכטיגן פעקל לעגיסלאציע  -אבארציע. איך בין שטאלץ צו ספאנסירן א ביל אלס טייל פון דעם קריטיש
וואס באשיצט מעדיצינישע פראקטיצירער פון נקמה שריטן אויב זיי פירן אויס אן אבארציע פאר א  

באהאנדלונג אומגעזעצליך.  -טהייטפאציענט וועמענס היים סטעיט האט געמאכט דעם נייטיגן מאס געזונ
איך וועל אלעמאל קעמפן צו באשיצן און פארברייטערן צוטריט צו פרוכפער העלטקעיר, און איך שטאלציר  

מיך צו שטיין מיט מיינע קאלעגעס און גאווערנער האוקול היינט צו באשטעטיגן אז יעדע מענטש וואס  
 אין ניו יארק.״   נייטיגט זיך אין אן אבארציע קען עס באקומען דא

  
״היינט פירט ניו יארק דעם לאנד אין באשיצן  סטעיט סענאטאר ברעד הוילמען האט געזאגט,

קערפערליכע אויטאנאמיע. פרוכפער רעכטן זענען אונטער אן אנגרייף איבער׳ן לאנד, אבער די בילס 
קער וועלן האבן די רעכט צו  וועלכע גאווערנער האוקול שרייבט היינט אונטער וועט פארזיכערן אז ניו יאר

מאכן די בעסטע אויסוואל פאר זיך און זייערע פאמיליעס, און אונזער סטעיט וועט ווערן א זיכערע מקום  
מיקלט פאר פרויען איבער׳ן לאנד אויף אויסצופירן דעם רעכט. איך שטאלציר מיך אז מיין ׳באצוימטע 

, איז איינגעפירט געווארן אלס טייל פון S.470,  מיטגליד גליק-סערוויסעס צענטער ביל׳ מיט אסעמבלי
דעם פעקל. דער ביל פארארדענט פאר׳ן געזונטהייט קאמיסיאנער צו שטודירן און באריכטן אויף 

- אומגע׳לייסענס׳טע, אפטמאל פארפירערישע איינריכטונגען וועלכע באטן אן שווענגערשאפט
ן נישט קיין אנווייזונג אויף צו גיין ערגעץ אנדערש  פארבינדענע סערוויסעס אבער באזארגן נישט און גיב

פאר פולקאמע פרוכפער געזונטהייט אויפפאסונג. די צענטערס זענען אפטמאל מער אינטערעסירט אין  
פארשפרייטן זייער אייגענער אגענדע ווי טון וואס עס איז דאס בעסטע פאר דער פאציענט׳ס געזונט, און  

ון טראגעדיגע מענטשן וועלכע וואלטן מעגליך גענומען אין באטראכט אן  זיי פארווענדן טייערע צייט פ
מיטל  -נאכגעקומענע געזונטהייט און הילפס-אבארציע. דער ביל וועט העלפן אידענטיפיצירן די נישט

געברויכן וועלכע עס שטייען אויס טראגעדיגע מענטשן אין ניו יארק און די איינפלוס פון די צענטערס אויף  
עאיגקייט צו באקומען אקוראטע, נישט באצווינגענע געזונטהייט אינפארמאציע און צייטליכע  זייער פ

 צוטריט צו סערוויסעס.״ 
  

״מיט׳ן גורל פון ׳רָאּו׳ אנגעהאנגן אין דעם באלאנס,   געזאגט, האט קאפלאן   אנא  סענאטארקע סטעיט
זיכטן צו קענען איינצוימען פרויען׳ס טוען רויטע סטעיטס איבער׳ן לאנד זיך באנעצן די ליפן איבער אויס

צוטריט צו פולקאמע פרוכפער געזונטהייט, פילע פון וועלכע דערקלערן שוין א קריג אויף דאקטוירים 
וועלכע שטעלן צו פרוכפער געזונטהייט סערוויסעס. דא אין ניו יארק שטעלן מיר זיך אויף פאר די רעכטן  

זונטהייט אויפפאסונג, און מיר שטעלן זיך אויף פאר די רעכטן פון פון פרויען אויף צו באקומען פרוכפער גע
אפגעזען וואס עס געשעהט   —דאקטוירים צוצושטעלן די סערוויסעס אויף וועלכע פרויען זענען אנגעוויזן 

בושה׳דיגע - קיין-ביים סּוּפרים קָאורט. מיין ביל וועט באשיצן דאקטוירים פון נארישע אנגרייפן דורך אן
שָאויס געזעצן אין רויטע סטעיטס, און עס וועט פארזיכערן אז פרויען אונטערגעווארפן ט-אנטי

אויסערגעווענטליך שטרענגע באצוימונגען אויף דאס באהערשן אויף זייער אייגענעם קערפער, קענען  
אין   געפונען א מקום מיקלט אין ניו יארק, און האבן צוטריט צו געזונטהייט סערוויסעס דא אן צו שטעלן
געפאר די מעדיצינישע פראפעסיאנעלן וועלכע גיבן זיי באהאנדלונג. איך שטאלציר מיך צו זיין א  

מיטגליד לינדע  -ספאנסירער פון די לעגיסלאציע אינאיינעם מיט מיין צוזאמארבעטער אסעמבלי 
כערן אז  ראזענטאל, און איך בין דאנקבאר פאר די פירערשאפט פון גאווערנער קעטי האוקול אין פארזי

 פרוכפער רעכטן אין ניו יארק זענען באשיצט אין אלע אומשטענדן.״ 
  

״יעדן טאג קומען מיר אן נאענטער צו א ראדיקאלער   געזאגט,  האט סענאטארקע סטעיט
יאר   50עקסטרעמיסטישע סּוּפרים קָאורט וועט ארויסגעבן זייער ענדגילטיגע אנטשיידונג איבערקערנדיג 

אבארציע רעכטן. עס איז איצט וויכטיגער פון אלעמאל אז מיר ניצן יעדע מעגליכע  פון באשיצונג פאר 
אפציע זיך קעגנשטעלן דעם אנגרייף אויף אמעריקאנער רעכטן צו מאכן די מערסט פערזענליכע באשלוסן 

איבער זייערע אייגענע קערפערן און צו האבן צוטריט צו נייטיגע פרוכפער געזונטהייט סערוויסעס. ניו 



יארק מוז פארזיכערן אז אבארציע צוטריט סיי פאר ניו יארקער און פליטים פון אנדערע סטעיטס וועלכע  
ווערן אפגעזאגט פון באקומען זייערע עיקר׳דיגע רעכטן, און מיר מוזן אנבאטן אלע באשיצונגען מעגליך  

טאנענע געזעצן אין אויפפאסונג באזארגער קעגן געמיינע און צוריקגעש-פאר ניו יארקער געזונטהייט
אנדערע סטעיטס וועלכע זוכן זיי צו שטראפן פאר׳ן צושטעלן לעגאלע אבארציע סערוויסעס אין ניו יארק.  
די בילס וועלכע גאווערנער האוקול שרייבט היינט אונטער זענען א וויכטיגער ערשטער טריט אין מאכן ניו  

ארציע באהאנדלונג, די וועלכע העלפן זיי, און די יארק א מקום מיקלט פאר די וועלכע נייטיגן זיך אין אב
 נויטיגע אויפפאסונג.״  -וועלכע באזארגן די העכסט

    
״ניו יארק מוז שטיין אינאיינעם מיט די וועלכע קומען  מיטגליד קריס בורדיק האט געזאגט, -אסעמבלי 

אקט וועט זיי   HATEFIREדא פון סטעיט וועלכע שטייען קעגן עיקר׳דיגע העלטקעיר רעכטן. דער 
באשיצן פון די וועלכע פרובירן אנצוווארפן א פחד און זיי באפאלן מיט קלאגעס אין געריכט אין זייערע 

גאנץ איינפאך, דאס טרעט איבער׳ן גרעניץ פון די רעכטן אוועקגעשטעלט אין ניו יארק   היים סטעיטס.
- אהערצוקומען פאר פרוכפער אדער דזשענדער  געזעץ אויף צו שטערן סיי ווער עס זאל זיין וואס פרובירט

אקט, וועלכס שטעלט אוועק א ׳סיבה פאר  FIRE HATEפעסטשטעלן געזונטהייט אויפפאסונג. דער 
וויכטיג צו מענטשן וועלכע ווילן פשוט קאנטראל  -אקציע׳ פאר׳ן שטערן די באשיצטע רעכטן, איז קריטיש

  איבער זייערע אייגענע קערפער.״
    

״עס פריידט מיך צו זען גאווערנער האוקול   מיטגליד דעבארע גליק האט געזאגט,-י אסעמבל
, וועלכס פארארדענט דעם העלט  A.5499/S.470אונטערשרייבן מיין ביל מיט סענאטאר הוילמען,  

דעפארטמענט דורכצופירן א שטודיע אויף די פארשפרייטקייט פון באגרעניצטע סערוויס שווענגערשאפט  
וועלכע מען קען צומאל אנרופן ׳פאלשע קליניקס׳. דאס אנטשיידן צו האלטן אדער טערמינירן  צענטערס, 

א שווענגערשאפט קען מעגליך זיין די שווערסטע באשלוס א מענטש מאכט אין זייער לעבן. טראגעדיגע  
א פערזענליכן באשלוס מיט די הילף פון -ניו יארקער מוזן קענען מאכן דעם קאמפליצירטן און טיף

גע׳לייסענס׳טע מעדיצינישע פראפעסיאנעל, און פריי פון שרעק, סטראשונגען, און אומריכטיגע  
אינפארמאציע. די אינפארמאציע פארזאמלט אונטער די לעגיסלאציע וועט אונז העלפן פארזיכערן אז 

ו קענען  קוואליטעט העלטקעיר. איך בין גאר דאנקבאר צ-טראגעדיגע ניו יארקער האבן צוטריט צו הויכע
שטיין מיט מיינע קאלעגעס אין ניו יארק סטעיט רעגירונג וועלכע זענען אנטשלאסן צו באשיצן אונזערע  

 עיקר׳דיגע מענטשן רעכטן.״ 
  

״אבארציע סערוויס ּפרָאוויידערס ווערן מיט  מיטגליד טשארלס לאווין האט געזאגט,-אסעמבלי 
דעם לאנד, אבער אין ניו יארק ארבעטן מיר זיי צו   אבארציע געזעצן ארום-אומרעכט געצילט דורך אנטי

באשיצן. דורך צושטעלן לעגאלע באשיצונגען פאר באזארגער, קענען מיר זיין רואיג אז זיכערע,  
רעגולירטע אבארציעס זענען צוטריטליך פאר די וועלכע נייטיגן זיך אין זיי. א דאנק אייך צו מיינע  

עמבלי פאר׳ן שאפן דעם געזעץ, און צו גאווערנער האוקול פאר׳ן  צוזאמארבעטער אין דעם סענאט און אס
 ארבעטן אומערמידליך צו סאלידיזירן די רעכטן פון ניו יארקער.״  

  

״געזונטהייט ארבעטער, אריינגערעכנט די וועלכע מיטגליד איימי פאולין האט געזאגט, -אסעמבלי 
אונטערגעווארפן רדיפות, אנשרעקונגען, נאכלאקערן  באזארגן אבארציע אויפפאסונג, זאלן נישט זיין 

אדער געוואלדטאטן, וועלכס קומט פאר כסדר אפטער איבער׳ן לאנד. מיר דארפן באשיצן און  
באהאנדלונג ארבעטער וועלכע ארבעטן שווער צו געבן  -באפולמעכטיגן אונזערע פרוכפער געזונטהייט
לכע זיי נייטיגן זיך. דאס ערמעגליכן פאר זיי צו באשיצן פאר פרויען די געזונטהייט אויפפאסונג אין ווע

אבארציע קאמפיינען - זייער אידענטיטעט בשעת׳ן אויסשטיין די היינטיגע ארטיגע און נאציאנאלע אנטי
וויכטיגער מיטל פאר זייער זיכערהייט און אפגעהיטנקייט. איך דאנק  -גיבט די ארבעטער א קריטיש
טערשרייבן דעם ביל אלס געזעץ, וועלכס באשיצט אונזערע פרוכפער גאווערנער האוקול פאר׳ן אונ

געזונטהייט ארבעטער כדי אז זיי קענען ווייטער געבן די בעסטע אויפפאסונג מעגליך פאר די פרויען פון  
  ניו יארק סטעיט.״



  

״איבער׳ן לאנד, ווערן באפאלן פרויען׳ס רעכטן צו  מיטגליד לינדע ראזענטאל האט געזאגט, -אסעמבלי 
זיכערערהייט און לעגאלערהייט באקומען אן אבארציע. בשעת סטעיטס ארבעטן צו בלָאקירן צוטריט צו 

ט באשלוסן, און אין  זיכערע אבארציע און אפהאלטן פון פרויען די רעכט צו מאכן זייערע אייגענע געזונטהיי
פארברייטערונג פון דעם אמעריקאנעם סּוּפרים קָאורט׳ס אנטשיידונג איבערצוקערן ׳רָאו׳, טוט ניו יארק  
סטעיט צוריקדרוקן און טון אלץ וואס מעגליך אפצוהיטן אבארציע צוטריט. איך דאנק גאווערנער האוקול  

, אריינגערעכנט מיינע צוויי בילס צו באשיצן  פאר׳ן אונטערשרייבן די פרוכפער רעכטן פעקל אין געזעץ
אויפפאסונג באזארגער קעגן פראפעסיאנעלע דיסציפלין מאסנאמען און קעגנערישע שריטן  -געזונטהייט

פראקטיצירונג אינשורענס. מיט די געזעצן, קענען ניו  -וועלכע וועלן אפעקטירן מעדיצינישע אומריכטיגע
ייטער צושטעלן אבארציע און פרוכפער העלטקעיר סערוויסעס פאר  יארק׳ס געזונטהייט פראפעסיאנעלן וו

אלע פרויען, אריינגערעכנט די פילע וועלכע וועלן רייזן אהער פון אויסער׳ן סטעיט, אן מורא פון 
קאנסעקווענצן, אפגעזען וואס עס וועט זיין די אנטשיידונג ענדגילטיג ארויסגעגעבן דורכ׳ן סּוּפרים  

 קָאורט.״  
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