
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/22/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער איז גרייט אין צווייטער רונדע פינאנצירונג צו שטיצן  15גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 אבארציע פארזארגונג סערוויסעס  

  
פינאנצירונג וועט צילן סטעיט ראיאנען מיט די מערסטע שוועריגקייטן אין פארזארגן צוטריט צו  

 אבארציע סערוויסעס 
  

  דאע צוויי פון די פינאנצירונג געלעגנהייט לערנט אייך מער איבער רונד
  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דאס ארויסגעבן א ׳פארבעט פאר אינטערעסע׳ פאר די  
מיליאן דאלער, וואס וועט   15צווייטע רונדע פון דעם ׳אבארציע פארזארגער שטיצע פָאנד׳ אין סה״כ פון  

רר צו פארברייטערן  זיין צוגעשטעלט צו ארגאניזאציעס און פארזארגער אין ניו יארק סטעיט אויף נאך מע
 אבארציע סערוויסעס. 

  
״איך וועל נישט שטיין מיט צוזאמגעלייגטע הענט בשעת די רעכטן פון פרויען לענגאויס דעם לאנד ווערן  

״די פינאנצירונג געלעגנהייט בויט ווייטער אויף אונזער  האט גאווערנער האוקול געזאגט.אראפגעריסן,״ 
וועגווייזיגע באשיצונגען פאר אבארציע פאציענטן און אונזער אנגייענדע ארבעט מיט פארזארגער צו  -לאנד

מיטלען אין וואס זיי נייטיגן זיך אויף צוצושטעלן אויפפאסונג.  -פארזיכערן אז זיי האבן די שטיצע און הילפס
 יך בין אין אמט, וועט ניו יארק אלעמאל זיין א מקום מיקלט פאר אבארציע צוטריט.״  ווילאנג א

די צווייטע רונדע פינאנצירונג פארברייטערט בארעכטיגקייט אויף אריינצונעמען פאמיליע פלאנירונג  
פארזארגער וועלכע האבן נישט באקומען פינאנצירונג דורכאויס פאזע איינס, אנדערע גע׳לייסענס׳ט  

עלטקעיר פארזארגער און זעלבסטשטענדיגע קליניקס. א מערקווירדיגע טייל פון די פינאנצירונג וועט  ה
וועלכע זענען, לויט   —מערב, סאוטערן טיער, און ניו יארק סיטי   —געשאנקען ווערן צו די דריי ראיאנען 

יע סערוויסעס אלס  דער לאקאציע, ערווארטעט צו האבן די מערסטע שוועריגקייטן אין צושטעלן אבארצ
 פסק.   ׳דאבס ווי. דזשעקסאן׳דעם    רעזולטאט פון

  
״צוליב גאווערנער   ניו יארק סטעיט געזונטהייט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,

האוקול׳ס פירערשאפט און שטארקייט, קומט אן פינאנצירונג קיין ניו יארק אויף נאך מער צו שטיצן  
מיליאן דאלערדיגע ׳אבארציע   25ר און פארברייטערן פעאיגקייטן. מיט אונזער אבארציע פארזארגע

פארזארגער שטיצע פָאנד׳, ליפערן מיר באלדיגע אינוועסטירונגען צו אבארציע סערוויס פארזארגער  
מיטלען, און אפטימיזירן  - איבער׳ן סטעיט צו פארברייטערן זייערע פעאיגקייטן, פארבעסערן זייערע שטיצע

 רע אינפראסטרוקטור.״ זייע
  

  50,000דאלער, און אויב אנווענדליך, ביז  300,000אפליקאנטן קענען זיך ווענדן פאר ווייניגסטנס 
דאלער פאר יעדע באזונדערע קליניק לאקאציע אדער נאך פינאנצירונג לויט די צאל סערוויסעס 

ט א סקעדזשול אויסגעלייגט אין  חדשים׳דיגע צייט אפשניט לוי-12פארזארגט דורכאויס די פריערדיגע  
 דעם ׳פארבעט פאר אינטערעסע׳.  
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. אפליקאציעס מוזן אריינגעגעבן  דאפון די פינאנצירונג געלעגנהייט  2לערנט אייך מער איבער רונדע 

 .  2022,  12ווערן ביז פרייטאג, אוגוסט  
  

מיליאן דאלער צו   10, האט דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט אויסגעטיילט רונדע איינסבמשך 
ערטער וועלכע ווערן איצט פינאנצירט אונטער דעם ארומנעמיגן פאמיליע   63  פראגראמען, דעקנדיג  13

 פלאנירונג פראגראם.  
  

מיליאן   10אין צוגאב צו דעם ׳אבארציע פארזארגער שטיצע פָאנד׳ האט די גאווערנער אויך צוגעשטעלט 
צו   DCSJדורך  אויפפאסונג צענטערס צו באקומען סעקיוריטי גרענטס-דאלער פאר פרוכפער געזונטהייט

 העלפן אפהיטן די זיכערהייט פון די פארזארגער וועלכע פירן אויס די נויטיגע באהאנדלונגען. 
  

פירט א סעריע פרוכפער געזונטהייט  אינאיינעם מיט דר. באסעט, האט אויך איינגעגאווערנער האוקול, 
מיט דאונסטעיט באשאנקענע, אויף  12רונדטיש געשפרעכן, וועלכע האבן זיך אנגעהויבן יולי אויפפאסונג 

זיך דורכצורעדן איבער די געברויכן און ערפארונגען פון פארזארגער און וויאזוי ניו יארק טוט  
 ׳רָאו׳ תקופה.  -ן דער נאךקאנפראנטירן די פאדערונגען און היטן צוטריט אי

  
נאך דעם הויכן געריכט׳ס פסק  איבערצוקערן ׳רָאו ווי. וועיד׳, האט גאווערנער האוקול איינגעפירט א 

  ברייטעזיכער צו מאכן  קאמפיין פלאטפארמע, געצאלטע פובליק בילדונג -פעסטע, מולטי
ברייטער  -טריטליך, שטענדיג. דער סטעיטבאוואוסטזיניגקייט אז אבארציע בלייבט זיכער, לעגאל און צו

וועבזייטל, וועלכע   נייע פלאטפארמע רעקלאמירונג באמיאונגען און א - קאמפיין נעמט אריין מולטי
-באזארגט אן איינציגע דעסטינאציע פאר אינפארמאציע איבער אבארציע רעכטן, באזארגער, שטיצע

 מיטלען און באצאלונג אפציעס אין ניו יארק.  
  

דורכגעפירט   ביל׳יגע פעקל-ארומנעמיגן, זעקס-ץגאווערנער האוקול אונטערגעשריבן אן אלאין יוני, האט 
אין דער לעגיסלאטור צו ווייטער באשיצן, אפהיטן און שטערקער מאכן אבארציע רעכטן פאר פאציענטן  

און פארזארגער אין ניו יארק. די לעגיסלאציע נעמט ספעציפישע שריטן צו אדרעסירן א ברייטע ריי  
שטעלן א ׳אורזאך פאר אקציע׳ פאר אומגעזעצליך שטערן  לעגאלע זארגן, אריינגערעכנט דאס אוועק

באשיצטע רעכטן און דאס ארייננעמען אבארציע באזארגער און פאציענטן אין דעם אדרעס 
אויפפירונג קלאגעס -אויך ברענגען אומפאסיגע ןקאנפידענציעליטעט פראגראם. די מאסנאמען פארבאט

אויפפאסונג פראקטיצירער פאר׳ן צושטעלן פרוכפער סערוויסעס צו פאציענטן וועלכע  -קעגן געזונטהייט
וואוינען אין סטעיטס וואו אזעלכע סערוויסעס זענען נישט לעגאל און צו פארבאטן מעדיצינישע  

פון נעמען אומגינציגע שריטן קעגן אן אבארציע פארזארגער אויפפירונג אינשורענס פירמעס -אומריכטיגע
 וואס שטעלט צו לעגאלע באהאנדלונג.  

 
דעם ערשטן טריט אויף איינצושטעלן אבארציע רעכטן אין   דורכגעפירט געווארןפריער דעם חודש איז 

 דער ניו יארק סטעיט קאנסטיטוציע.  
  
  

  ### 
  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער |  
 

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
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fabortion-access-always-governor-hochul-announces-robust-multi-platform-public-education&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5ur7fZdXELNa7Ln%2FXdg%2BAExSh9c3I7opMBUSWV8ni4o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fabortion-new-york-state-know-your-rights&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jjdzSOBkkSLAEIcejDsIR9gRyRrWnsmvZuUg6FbRc5s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-nation-leading-legislative-package-protect-abortion-and-reproductive&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2X6nAujwaUoetLWH9%2Fzuw5tXJHRmKdAFY6WgDH1uOxE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-celebrates-passage-resolution-enshrine-equal-rights-new-york-state&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jgl%2BqwxOyWMWj410uEUsBTs0jMs4oYDnkVMW7a6A474%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9bwkr0Iu%2Bwanvktlu9bkK4ziIiukST4Gdr6TZP6acBI%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

