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 קאמפיין אויפקלערונג פובליק פעסטע אנאנסירט האקול גאווערנער  אייביג: צוטריט אבארשען
  העלטקעיר פרויען זוכן  וועלכע אלע פאר פלאטפארמעס מערערע איבער

   
, ווייזט באצאלטע רעקלאמע  Roe v. Wadeבאשלוס צו איבערדרייען   SCOTUSנאכפאלגנדיג 

קאמפיין ארויס ניו יארק סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט צו באשיצן צוטריט צו אבארשען און פרויען 
  העלטקעיר פאר יעדן

   
אנדערע  12וועבזייטל מיט אבארשען אינפארמאציע, ּפרָאוויידער אינפארמאציע און מער איז דא אין 

שפראכן, פארברייטנדיג באקאנטשאפט מיט אפציעס פאר קעיר וועלכע זענען דא צו באקומען אין ניו 
  דאיארק 
   

  דאזעהט פובליק באקאנטשאפט קאמפיין בילדער 
   
   

פאל,   Dobbs v. Jacksonנאכפאלגנדיג די אורטייל פון די פאראייניגטע שטאטן סופרים געריכט אין דעם 
האבן גאווערנער קעטי האקול און די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט אנאנסירט א פעסטע,  

  – ו יארקער באצאלטע פובליק אויפקלערונג קאמפיין איבער מערערע פלאטפארמעס צו זיכער מאכן אז ני
ווייסן אז אין ניו יארק סטעיט בלייבט אבארשען אייביג זיכער, לעגאל און   –און אלע אמעריקאנער 

  נייעצוגענגליך. די קאמפיין איבערן סטעיט רעכנט אריין רעקלאמעס אויף מערערע פלאטפארמעס און א 
וועבזייטל, זייענדיג אן איינציגע דעסטינאציע פאר אינפארמאציע אויף אבארשען רעכטן, ּפרָאוויידערס,  

  שטיצע און באצאלונג אפציעס אין ניו יארק. 
   

אבער ניו יארק האט זיך נישט געקווענקלט זיך צו   —טונקעלן טאג  דעם פון געהאט מורא האבן "מיר
  די אין פאטש א דערלאנגט האט געריכט סופרים "די .האט גאווערנער האקול געזאגטגרייטן דערפאר", 

  איז קערפער אייגענע די איבער באשלוסן מאכן קענען צו מעגליכקייט  די  וועם פאר אלע די פון פנים
  אזוי נישט וועט  סטעיט יארק ניו אבער אנטוישט, אונז האט געריכט סוּפרים די  קלאר: זיין לאמיר טייער.
  אויף  בויען וועט קאמפיין (Always Access Abortion) אייביג' טצוטרי 'אבארשען אונזער טוהן.

  און לעגאל זיכער, דא בלייבן אבארשענס  אז ווייסט איינער יעדער אז  מאכן זיכער צו באמיאונגען
  באשיצן."  אייך סטעיט די  וועט גאווערנער, בין איך וואס לאנג אזוי צוגענגליך.

  
"די סוּפרים געריכט'ס באשלוס צו איבערדרייען צענדליגע יארן פון פרעצעדענטן און צוריקצודרייען די  

זייגער אויף גלייכקייט און א פרוי'ס רעכט צו האבן קאנטראל אויף איר אייגענע קערפער קומט אלץ  
ג צו אלעס פאר וואס  די באשלוס איז אומבאהערט און א באליידיגונ אומבאגרייפליכע שאק צו די געוויסן.

מיר האבן געקעמפט צו איבערקומען אינעם פארבעסערן אונזער פאראיין אלץ א לאנד. זייט זיך נישט  
טועה, די קאמף צו ערפילן די ווירדן אויף וועלכע דאס לאנד איז געגרונדעט געווארן גייט ווייטער אן, און  

וועלן אבארשענס בלייבן  דא אין ניו יארק,  מף.דא אין ניו יארק וועלן מיר שטיין אין שפיץ פון דעם קא
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"און ניו יארק  האט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניָאו דעלגַאדָאו געזאגט.  זיכער, צוגענגליך און לעגאל," 
  וועט פארזעצן צו זיין א זיכערע האפן פאר פרויען פון די גאנצע לאנד." 

   
די ברייטע פרעסע און רעקלאמע קאמפיין וועט לויפן איבערן סטעיט אין ענגליש און אין סּפַאניש,  

אויפגעהאנגען ביי פארנומענע דעסטינאציעס ווי פובליק טראנספארטאציע צענטערן, שאּפינג צענטערן,  
לן די  , וועNYSDOHלופטפעלדער און דורך ראדיאו און דיגיטאלע טשענעלס. אנגעפירט דורך די 

  –שווארץ, גרין, פינק און פוירפל  –רעקלאמעס אויפגעהאנגען ווערן אין פיר אנדערע קאלירן 
ווידערהאלנדיג די וויכטיגקייט פון אבארשען צוטריט אלץ א פובליק געזונטהייט אנגעלעגנהייט וואס  

צינישע באטרעפט יעדן איינעם. זיכערע אבארשענס העלפן באשיצן א מענטשן'ס פיזישע און מעדי
וואוילזיין, בשעת'ן זיכער מאכן אז די באשלוס און מעגליכקייט צו אויפשטעלן א פאמיליע, און דאס אין  

  באטראכט נעמען זייער אייגענע פיזישע און גייסטישע געזונטהייט, בלייבן זייערס אליין.
   

זענען אין די עלטער ווען זיי  מער פון האלב פון די באפעלקערונג פון די וועלכע  – "פערציג מיליאן פרויען 
וואוינען אין סטעיטס וועלכע נעמען שוין יעצט אוועק אבארשען  –קענען האבן קינדער אין די גאנצע לאנד 

"פילע פון די סטעיטס וועלן   האט סטעיט העלט קאמישאנער דר. מערי ט. באסעט געזאגט.רעכטן", 
ראגעדיג געווארן אלץ רעזולטאט פון אן אטאקע, פון  נישט ערלויבן אויסנאמען פאר פרויען וועלכע זענען ט

נאענטע קרובים אדער פון די וועלכע דראען אויף די לעבן פון די מאמע. די ערשיטערנדע אורטייל וואס די  
פאראייניגטע שטאטן סוּפרים געריכט האט ארויסגעגעבן איז א פובליק געזונטהייט שערוריה און א  

אעהט אויף די געזונטהייט פון אונז אלע. מענטשן מוזן האבן די  מענטשן רעכטן קריזיס וואס דר
פונדאמענטאלע רעכט צו מאכן א באשלוס איבער די מעדיצינישע און געזעלשאפטליכע זאכן וואס וועלן  

ווירקן אויף זייער געזונטהייט און פארעמען די וועג פון זייער לעבן, און דאס מוז אריינרעכענען צוטריט צו  
, גייען מיר  NYSDOHארשענס. א דאנק גאווערנער האקול און אונזער מאנשאפט ביי די זיכערע אב

זיכער מאכן אז יעדער ניו יארקער און יעדער פריוואטער מענטש וואס ווענדט זיך צו אונזער סטעיט  
  זוכנדיג קעיר, ווייסט דאס." 

   
  די פאר גיבן  צו וועבזייטל נייע  א געעפנט סטעיט די  האט אינפארמאציע צו צוטריט פארברייטערן   צו כדי

  נייע די העלטקעיר.  פרויען און  צוטריט אבארשען איבער אינפארמאציע פון מקור  איינצלנע אן פובליק
  און אפציעס נגבאהאנדלו  ּפרָאוויידערס, רעכטן, אבארשען איבער דעטאלן אריין רעכנט וועבזייטל
  צו  איבערגעגעבנקייט די  אויף געבויט באצאלונג. און  שטיצע געזונטהייט גייסטישע פאר רעסָארסן
  א דורך דערצו  צוקומען קען מען און שפראכן  צוועלף פון מער אין דא וועבזייטל  די איז —  גלייכקייט

 און מעסעדזשעס  רייטעג שילדן, אריינרעכענענדיג –  מאטעריאלן קאמפיוטער. א אדער סמארטפאון
  און שותפים  געזונטהייט פובליק  פאר  דַאונלָאודען צו  וועבזייטל אויפן דא זענען –  גראפיקס מידיע סאושעל

  קאמיוניטיס. זייערע אין מעסעדזשעס די פארשפרייטן צו זוכן וועלכע ארגאניזאציעס באזירטע-קאמיוניטי
   

צעדענטלאזע שריט צו נאך מער היטן אויף, באשיצן און  גאווערנער האקול האט שוין אונטערגענומען פרע
- לאנד'ס אפארשטערקערן פרויען רעכטן און אבארשען צוטריט אין ניו יארק סטעיט. דאס רעכנט אריין 

, אונטער אויפזיכט פון די סטעיט  קאסע שטיצע ּפרָאוויידער  אבארשען דאלארדיגע  מיליאן 25 ערשטע
ט, צו פארברייטערן מעגליכקייטן און פארזיכערן צוטריט פאר פאציענטן וועלכע זוכן  העלט דעּפארטמענ

מיליאן דאלאר פאר פרויען   10אבארשען קעיר אין ניו יארק. די גאווערנער האט אויך אנאנסירט 
העלטקעיר צענטערן צו באקומען זיכערהייט גרענטס דורך די דיוויזיע פאר קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס 

(Division of Criminal Justice Services  צו העלפן פארזיכערן די זיכערהייט פון די ּפרָאוויידערס )
   וויכטיגע קעיר. -וועלכע גיבן די קריטיש

   
האט גאווערנער האקול אונטערגעשריבן א ברייטע רייע פון זעקס געזעצן נאך מער צו היטן,  , 13  יוני אום

באשיצן און פארשטערקערן אבארשען רעכטן פאר פאציענטן און ּפרָאוויידערס אין ניו יארק. די געזעצן  
ג דאס  נעמען אונטער ספעציפישע שריט צו אדרעסירן א רייע פון לעגאלע פראבלעמען, אריינרעכענענדי
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אוועקשטעלן די לעגאלע יסודות צו קענען אנקלאגן מענטשן פאר אומלעגאלע שטערונגען פון באשיצטע  
רעכטן און דאס אריינלייגן אבארשען ּפרָאוויידערס און פאציענטן אין דעם אדרעס געהיימליכקייט  

געס פאר (. די נייע געזעצן פארבאטן אויך קלאAddress Confidentiality Programפראגראם )
שלעכטע אויפפירונג קעגן העלטקעיר פראפעסיאנאלן פארן צושטעלן פרויען העלטקעיר סערוויסעס פאר  

פאציענטן וועלכע וואוינען אין סטעיטס וואו אזעלכע סערוויסעס זענען אומלעגאל, און די געזעצן האלטן  
שריט קעגן אן אבארשען  צוריק פון מעדיצינישע מעלּפרעקטיס אינשורענס פירמעס פון אונטערנעמען 

  ּפראוויידער וועלכער שטעלט צו לעגאלע קעיר.
   

זאלן וויסן אז אבארשען   –און די וועלכע קומען קיין ניו יארק זיך צו ווענדן פאר קעיר   –אלע ניו יארקער 
רעכטן זענען איינגעקריצט אין ניו יארק סטעיט געזעץ. גאווערנער האקול און די סטעיט'ס העלט 

רטמענט וועלן אייביג זיכער מאכן אז די סטעיט שטעלט צו זיכערע אבארשען צוטריט און אנגייענדע  דעּפא
  פרויען מעדיצינישע קעיר. 

   
 )קאנפידענטשיעל(. געהיים  אין ווערן געהאלטן פולשטענדיג  מוזן יארק ניו אין סערוויסעס אבארשען

  דעם פון חוץ  – וועם  סיי צו אינפארמאציע וועלכע סיי ארויסצוגעבן  ערלויבט נישט זענען ּפרָאוויידערס
  מעדיצינישע אריין רעכנט דאס מענטש. דעם  פון ערלויבעניש די אן – אבארשען די באקומט וואס מענטש

  פראצעדור. אדער אּפוינטמענט די איבער אינפארמאציע וועלכע סיי  אויך אזוי און רעקארדס
  אויב – מענטש דעם פון עלטערן עובר, די  פון עלטערן בלוט אנדערע די אויף אן  אויך גייט  געהיימליכקייט

 האט וואס איינער אלץ געווארן  צירט אידענטיפי נישט איז וואס  ווער  סיי און – 18  אונטער איז פאציענט די
   אבארשען. די איבער אינפארמאציע באקומען  צו פאציענט די פון  ערלויבעניש אויסדרוקליכע

   
 קענען אפציעס אינשורענס העלט אנדערע און אבארשען, אן פון   קאסטן די מעדיקעיד דעקט יארק  ניו אין
 רעסָארסן, דא זענען רייזע, מיט אדער באצאלונג מיט הילף דארפן וועלכע די פאר דעקן. מעגליך אויך עס

  קאסטן. די  דעקן העלפן צו  ארגאניזאציעס און קאסעס
   

אבארשען קעיר אין ניו יארק, אריינרעכענענדיג אבארשען ּפרָאוויידערס, אפציעס  צו לערנען מער איבער 
  .דאפאר סערוויסעס, גייסטישע געזונטהייט שטיצע אדער רעסָארסן פאר באצאלונג אפציעס, באזוכט 
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