
 
 الحاكمة كاثي هوكول   22/07/2022:اللنشر فور  

 
 

  مليون دوالر في الجولة الثانية من التمويل لدعم خدمات مقدمي خدمات اإلجهاض 15الحاكمة هوكول تعلن عن توفير  
  

 سيستهدف التمويل مناطق الواليات التي تواجه معظم التحديات في توفير الوصول إلى خدمات اإلجهاض  
  

   هنا تعرف على المزيد حول الجولة الثانية من فرصة التمويل  
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إطالق طلبات تقديم عروض لالستفادة من الجولة الثانية من صندوق دعم مقدمي 
مليون دوالر والذي سيتم إتاحته للمنظمات ومقدمي خدمات اإلجهاض في والية   15خدمات اإلجهاض والذي بمبلغ إجمالي 

 نيويورك لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات اإلجهاض.  
  

"لن أقف مكتوفة األيدي بينما يتم تجريد المرأة من حقوقها في جميع أنحاء البالد. تعتمد فرصة التمويل  قالت الحاكمة هوكول،
هذه على وسائل الحماية الرائدة في بلدنا لمرضى اإلجهاض وعملنا المستمر مع مقدمي الرعاية لضمان حصولهم على الدعم  

 قديم الرعاية. تحت واليتي ستكون نيويورك دائًما مالذًا آمنًا للوصول إلى اإلجهاض." والموارد التي يحتاجون إليها لت
توسع الجولة الثانية األهلية للحصول على التمويل لتشمل مقدمي خدمات تنظيم األسرة الذين لم يتم منحهم التمويل خالل  

لمستقلة. سيتم منح جزء كبير من التمويل للمناطق  المرحلة األولى ومقدمي الرعاية الصحية المرخصين اآلخرين والعيادات ا
والتي بناًء على الموقع من المتوقع أن تواجه معظم التحديات في توفير   -الغربية والجنوبية ومدينة نيويورك  -الثالث 

  قضية دوبس ضد جاكسون. الوصول إلى خدمات اإلجهاض نتيجة القرار في
  

"بسبب قيادة الحاكمة هوكول وقوتها فإن التمويل لدعم   لصحة بوالية نيويورك، قالت الدكتورة ماري ت. باسيت مفوضة ا
مقدمي خدمات اإلجهاض وتوسيع القدرات يحدث اآلن في نيويورك. من خالل صندوق دعم مقدمي خدمات اإلجهاض الذي 

لتوسيع قدراتهم وتحسين  مليون دوالر نقدم استثمارات فورية لمقدمي خدمات اإلجهاض على مستوى الوالية 25تبلغ قيمته 
 مواردهم وتحسين بنيتهم التحتية." 

  
دوالر   50,000دوالر على األقل وإذا كان ذلك ممكنًا ما يصل إلى  300,000يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول على 

السابقة وفقًا للجدول  شهًرا 12لكل موقع عيادة منفصلة إضافية أو تمويل إضافي بناًء على عدد الخدمات المقدمة خالل فترة 
 الزمني المحدد في طلب االهتمام.  

  
أغسطس/آب   12آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الجمعة  هنا  2تعرف على المزيد حول فرصة تمويل الجولة الثانية 

2022  . 
  

موقعًا يتم تمويلها   63برنامًجا تغطي  13ماليين دوالر إلى  10، منحت إدارة الصحة بوالية نيويورك الجولة األولى خالل 
  امج الشامل لتنظيم األسرة.حاليًا في إطار البرن 

  
ماليين دوالر لمراكز الرعاية الصحية اإلنجابية   10 إضافةً إلى صندوق دعم مقدمي خدمات اإلجهاض، قدمت الحاكمة أيًضا 

( للمساعدة في ضمان سالمة مقدمي هذه الرعاية  DCSJمن خالل قسم خدمات العدالة الجنائية ) للوصول إلى منح األمان
 الحيوية.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Ffunding%2Fsoi%2Fabortion_access_phase_2%2Findex.htm&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=74vyuqWLWkljJ8drUU3daYWI8kEkPvU%2BumB7DtmJ8n4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Ffunding%2Fsoi%2Fabortion_access_phase_2%2Findex.htm&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=74vyuqWLWkljJ8drUU3daYWI8kEkPvU%2BumB7DtmJ8n4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-awarded-first-round-abortion-provider-support-fund&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yi7M8Mo%2FxOAYgyL6JSRpBQIvNIMNQ3xjA21WNeYEPaI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-available-strengthen-security-reproductive-health-care&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FYfRZN42D6f%2FhFFWmAcBr2ve%2Bos4x%2B3cjU%2FAFAASzt0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-available-strengthen-security-reproductive-health-care&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FYfRZN42D6f%2FhFFWmAcBr2ve%2Bos4x%2B3cjU%2FAFAASzt0%3D&reserved=0


  
  12تديرة والتي بدأت بتاريخ الموائد المس أيضاً إلى جانب الدكتورة باسيت سلسلة من اجتماعات أطلقت الحاكمة هوكول

يوليو/تموز مع الفائزين بمنح الجولة األولى في مدينة نيويورك المستديرة لمناقشة احتياجات وتجارب مقدمي الخدمة وكيف 
  تواجه نيويورك التحديات وحماية الوصول بعد قضية رو.

  
توعية عامة قوية ومتعددة المنصات  حملةهوكول بعد صدور قرار المحكمة العليا بإسقاط قضية رو ضد ويد، أطلقت الحاكمة

واسع االنتشار ببقاء اإلجهاض آمنًا وقانونيًا ويمكن الوصول إليه دائًما في والية   وعيومدفوعة األجر لضمان وجود 
يوفر وجهة واحدة   جديدنيويورك. تشمل هذه الحملة على مستوى الوالية جهوًدا إعالنية متعددة المنصات وموقع إلكتروني 

 الخدمات والدعم وخيارات الدفع في نيويورك. للحصول على معلومات حول حقوق اإلجهاض ومقدمي 
  

أقرتها الهيئة التشريعية للحفاظ على حقوق  الحاكمة هوكول حزمة شاملة من ستة مشاريع قوانينفي يونيو/حزيران وقعت 
اإلجهاض وحمايتها وتعزيزها للمرضى ومقدمي الرعاية في نيويورك. يتخذ التشريع إجراءات محددة لمعالجة مجموعة 

القانوني في الحقوق المحمية وإدراج مقدمي خدمات   متنوعة من المخاوف القانونية بما في ذلك إنشاء سبب دعوى للتدخل غير
اإلجراء أيًضا توجيه تهم سوء السلوك ضد ممارسي الرعاية الصحية   يحظراإلجهاض والمرضى في برنامج سرية العنوان. و

لشركات على خلفية تقديم خدمات اإلنجاب للمرضى الذين يقيمون في واليات تكون فيها هذه الخدمات غير قانونية وال تسمح 
التأمين التي تؤمن ضد سوء الممارسة الطبية من اتخاذ إجراءات عكسية ضد مقدمي خدمات اإلجهاض الذين يقدمون الرعاية  

 القانونية.
 

 الخطوة األولى لتكريس حقوق اإلجهاض في دستور والية نيويورك.   تم إقرارفي وقت سابق من هذا الشهر، 
  
  

###  
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