
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/3/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

    גאווערנער האוקול פירט איין העלטקעיר ארבעטער באנוס פראגראם
    

ביליאן דאלער צו מעדיקעיד פראגראמען אויף צו האלטן  1.3סטעיט בודזשעט באשטימט 
    ארבעטער אין פארנט ליניע העלטקעיר און גייסטישע געזונט פאסטנס

    
ָאנליין ּפָארטעל ווערט אוועקגעשטעלט פאר בארעכטיגטע ארבעטער אויף אויסצוטיילן פָאנדס צו  

    קוואליפיצירנדע ארבעטער
    

דורכגעפירטע בודזשעט אונטערנעמונגען   2023יאר -באנוס פראגראם צווישן עטליכע פינאנץ
פראצענט אין לויף פון די קומענדע   20געצילט אויף צו העכערן העלטקעיר ארבעטסקראפט מיט 

    פינף יאר 
  

    
  געזונט גייסטישע און  העלטקעירגאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דאס איינפירן דעם 

ניו יארק   2023יאר -ראגראם, וואס איז איינגעפירט אין פינאנץ דער פ .פראגראם באנוס ארבעטער
ביליאן דאלער באשטימט פאר באצאלן די רעקרוטירונג און אנהאלט   1.3סטעיט בודזשעט, אנטהאלט 

באנוסן צו געוויסע העלטקעיר און גייסטישע געזונטהייט ארבעטער, א הויפט אונטערנעמונג אין דער  
פראצענט אין לויף פון די  20די סטעיט׳ס העלטקעיר ארבעטסקראפט ביז  גאווערנער׳ס ציל צו העכערן

     קומענדע פינף יאר.
    

  דאלער  125,000 אונטער  פארדינען וועלכע ארבעטער בארעכטיגטע צו ווערן  אויסגעטיילט  וועלן באנוסן
 צוגעפאסט זיין וועלן ןאויסטיילונגע חדשים.  זעקס ווייניגסטנס אויף  פאסטנס זייערע אין בלייבן און יערליך

  א ביז  אויף אפשניטן צייט באשטימטע אינערהאלב סערוויס פון  לענג   די און געארבעט שעה׳ן  צאל די צו
    ארבעטער. פער דאלער  3,000 פון סה״כ

    
״דורכאויס דער פאנדעמיע, אריינגערעכנט די ערשטע טעג ווען פילע האבן זיך איינגעשלאסן  

אינדערהיים, האבן זיך אונזערע העלטקעיר ארבעטער און ערשטע רעסּפָאנדערס באוויזן טאג טעגליך  
האט גאווערנער האוקול  כדי אפהיטן די געזונטהייט פון ניו יארקער און ראטעווען לעבנס,״ 

״העלטקעיר ארבעטער זענען דער פונדאמענט פון אונזער מעדיצינישער סיסטעם, און מיר  ט.געזאג
דארפן אנערקענען דאס וואס זיי האבן מקריב געווען פון זיך כדי אונז צו העלפן דורכגיין די שווערע צייטן.  

ירונג אין  אונזער באנוס פראגראם איז איבער מער פון בלויז דאנקבארשאפט. דאס איז אן אינוועסט
העלטקעיר און מיט דעם וועלן מיר האלטן, איבערבויען, און מאכט וואקסן אונזער העלטקעיר  

   ארבעטסקראפט און פארזיכערן אז מיר ליפערן די העכסטע קוואליטעט אויפפאסונג פאר ניו יארקער.״
  

דורכגעפירטע  2022-2023פון ניו יארק׳ס  ZZפראוויזיע איז אויטאריזירט אונטער טייל  HWBדי נייע 
׳בילדונג, ארבעטסקראפט, פאמיליע הילף געזונטהייט און גייסטישע וואוילזיין׳ ביל, איינצושטעלן אן  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fhealth_care%2Fmedicaid%2Fproviders%2Fhwb_program%2Findex.htm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WZ8p2A5y%2FEa6zgGBsYj3SIwZ2dBRG1TJHEuRmGi69PA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fhealth_care%2Fmedicaid%2Fproviders%2Fhwb_program%2Findex.htm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WZ8p2A5y%2FEa6zgGBsYj3SIwZ2dBRG1TJHEuRmGi69PA%3D&reserved=0


אינצענטיוו פראגראם פאר׳ן צוועק פון רעקרוטירן, אנהאלטן און באלוינען העלטקעיר ארבעטער וועלכע  
    קומען נאך אנגעגעבענע בארעכטיגקייט פאדערונגען. 

    
״דער ניו יארק   ו יארק סטעיט אמטירנדער מעדיקעיד דירעקטאר אמיר באסירי האט געזאגט,ני

סטעיט מעדיקעיד פראגראם פריידט זיך פארצושלאגן נאך באצאלונג פאר די שווערע ארבעטער וועלכע 
 שטעלן צו פארנט ליניע, בפועל׳דיגע אויפפאסונג סערוויסעס פאר געוויסע פון די מערסטע אומבאהאלפן
ניו יארקער. דער העלטקעיר און גייסטישע געזונטהייט ארבעטער באנוס פראגראם ציעט אויף פאראויס  

דער סטעיט׳ס ציל צו פארזיכערן צוריקצאלן סטראטעגיעס וועלכע באלוינען הויכע קוואליטעט 
    אויפפאסונג און פארזיכערן דעם באלאנס פון געזונטהייט יושר און געזונטהייט עקאנאמיע.״

     
״דאקטוירים, נורסעס און  ,סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט

העלטקעיר ארבעטער זענען דעם רוקנביין פון אונזער העלטקעיר אינפראסטרוקטור, און זענען   אנדערע
אויפפאסונג. א דאנק  נייטיג אויף צו פארזיכערן אז פאציענטן באקומען הויכע קוואליטעט -העכסט

גאווערנער האוקול׳ס אנטשלאסנקייט, וועלן די באנוסן אונז העלפן באלוינען און האלטן די געטרייע 
העלטקעיר פראפעסיאנעלן וועלכע האבן געטאן לפנים משורת הדין צוצושטעלן אויפפאסונג פאר ניו  

     יארקער ווען זיי נייטיגן זיך דערין דאס מערסטע.״
    

פראגראם פינאנצירונג רעכענען אריין פארזארגער וועלכע באטייליגן  HWBר בארעכטיגט פאר ארבעטע
זיך אין מעדיקעיד מיט לכל הפחות איין ארבעטער, און אנדערע פארזארגער, איינריכטונגען, פַארמַאסיס  

ץ, און באזירטע העלט צענטערס גע׳לייסענס׳ט אונטער דעם סטעיט פובליק געזונטהייט געזע-און סקול
בילדונג געזעץ, ווי אויך געוויסע פראגראמען פינאנצירט דורך דעם אפיס פאר גייסטישע געזונט, אפיס  

פאר עלטערנדע, אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע, דער אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג  
    דיסַאביליטיס, און דער אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערוויסעס. 

    
באצאלונגען שטעלן צו בפועל׳דיגע העלטקעיר סערוויסעס און קענען   HWBארבעטער בארעכטיגט פאר 

שורה געזונטהייט אויפפאסונג און גייסטישע געזונטהייט באהאנדלער,  -אריינרעכענען געוויסע ערשטע
האלט  טעכניקער, געהילפן, שטיצע שטאב און ארויסהעלפער. זיי מוזן באקומען א יערליכע באזע גע 

דאלער, און קענען   125,000)אויסער סיי וואספארא באנוסן אדער ָאווערטיים באצאלונג( נישט מער פון 
סטעיט באשעפטיגטע וועלכע קומען נאך די צייטיג, אדער צייטווייליגע. - צייטיגע, טייל-זיין פול

די באנוס בארעכטיגקייט פאדערונגען פאר דעם פראגראם וועלן זיין בארעכטיגט צו באקומען 
אזעלכע    באצאלונגען, אייניג מיט בארעכטיגטע ארבעטער וועלכע ארבעטן אויסער דער סטעיט רעגירונג.

   ארבעטער וועלן געצאלט ווערן דורך עקזיסטירנדע סטעיט ּפעירָאל סיסטעמען.
    

, אדער שעה׳ן פעריאדן׳ ׳וועסטינגבאנוסן פאר ארבעטער וועלן באשטימט ווערן דורך ספעציפישע 
, ביז 2021, 1חדשים׳דיגע צייט אפשניט צווישן אקטאבער -געארבעט במשך א נאכאנאנדיגע זעקס 

    .2024, 31מערץ 
    

    קוואליפיצירטע ארבעטער וועלכע ארבעטן:

שעה א וואך זענען בארעכטיגט אויף א באנוס פון  30שעה אבער נישט מער ווי  20ווייניגסטנס     ·
    דאלער. 500

שעה א וואך זענען בארעכטיגט אויף א באנוס פון  35שעה אבער נישט מער ווי  30ווייניגסטנס     ·
    דאלער. 1,000

     דאלער. 1,500שעה א וואך זענען בארעכטיגט אויף א באנוס פון  35ווייניגסטנס     ·

    
דאלער אין סה״כ באנוס באצאלונגען   3,000א קוואליפיצירטער ארבעטער קען באקומען ביז מאקסימום 

ארבעטער טארן נישט באקומען קיין באנוסן אויב זיי זענען אמאל געווען    איבער צוויי ׳וועסטינג פעריאדן׳.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysworkerbonus.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kqcwpsmwnOQB%2B5g3%2B%2FaHomj%2FJNv%2F0ZcHfRcn5ZZit58%3D&reserved=0


סוספענדירט אדער אויסגעשלאסן פון דעם מעדיקעיד פראגראם, און מוזן זיין איינגעשריבן אין דעם  
HWB בער, וועלכע ווערן געפאדערט אויסצוטיילן פראגראם דורך זייערע ארבעטסגעHWB   געלטער

    טעג נאך אן ארבעטער׳ס בארעכטיגקייט פאר א באנוס איז ׳וועסטירט׳ געווארן. 30שפעטסטנס  
    

באצאלונגען   HWBבארעכטיגטע ארבעטסגעבער קענען אריינגעבן ארבעטער וועלכע קוואליפיצירן פאר 
, 2022, 3ּפָארטעל, וועלכס וועט זיין אפן אום אוגוסט  HWBדורך שאפן אן אקאונט אויף דעם ָאנליין 

דער העלטקעיר ארבעטער באנוס ּפָארטעל וועט זיך עפענען פאר   .www.nysworkerbonus.com אויף
    בילדונג סעקטאר ארבעטער אין אקטאבער.

    
מיט  MMIS IDעטסגעבער זיין אדער יעצט איינגעשריבן און פארמאגן אן אקטיווע אין צוגאב מוזן ארב

, ד.ה. זיי זענען נישט איינגעשריבן MMIS ID׳ אדער ארבערטע וועלכע פארמאגן נישט קיין NY-מעד-׳אי
סטעיט׳יגע  -אין דעם ניו יארק סטעיט מעדיקעיד סיסטעם, וועלן דארפן פעסטשטעלן אז זיי האבן א גאנץ

׳ קענען זיך  NY-מעד-בארעכטיגטע ארבעטסגעבער אן קיין ׳אי  די׳.-( ׳אייSFSאנציעלע סיסטעם )פינ
    .www.emedny.org איינשרייבן אויף

    
פראגראם פארטרעט  דער העלטקעיר באנוס  ״ סטעיט סענאטאר גוסטאווא ריווערא האט געזאגט,

אונזער סטעיט׳ס שעצונג פאר די אומערמידליכע באמיאונגען געוויזן דורך אונזער געטרייען העלטקעיר  
ארבעטסקראפט דורכאויס דער דאזיגער פאנדעמיע. דער פראגראם איז אויך א פארשפרעכונג פון 

ן אלס אן אופן נישט נאר זיי אונזער סטעיט צו אקטיוו אינוועסטירן אין אונזערע העלטקעיר פראפעסיאנעל 
צו האלטן נאר אויך צו מאכן די פראפעסיעס צוציענד צו מער ניו יארקער. מיר דארפן ווייטער אינוועסטירן 

וויכטיגער געביט טוט ווייטער שטייגן און -אין העלטקעיר פראפעסיאנעלן צו פארזיכערן אז דער קריטיש
      אויפפאסונג.״איז פעאיג אויף צוצושטעלן הויכע קוואליטעט 

    
״אינוועסטירן אין העלטקעיר ארבעטער איז   מיטגליד ריטשערד גאטפריעד האט געזאגט,-אסעמבלי 

אונז גרייט ווען מיר  פאר וויכטיג אויף צו האלטן און בויען דעם ארבעטסקראפט וואס שטייט -קריטיש
נייטיגן זיך אין זיי דאס מערסטע. דער העלטקעיר און גייסטישע געזונטהייט ארבעטער באנוס פראגראם  

פארדינטן יישר כוח צו פארנט ליניע ארבעטער און גלייכצייטיג פארזיכערן אז  -וועט ליפערן א וואויל
ויסצושטיין די יעצטיגע און צוקונפטיגע אונזער העלטקעיר אינפראסטרוקטור איז גענוג שטארק אויף א

    ארויספאדערונגען.״
  

״די באנוסן גרעיטער ניו יארק האספיטעל אסאסיעשען פרעזידענט קענעט אי. ראסקי האט געזאגט, 
זענען א ספעציעלע אנערקענונג איבער וואס אונזערע פארנט ליניע ארבעטער האבן מיטגעמאכט  

מיע און איז מעיד אויף גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט. די פאנדע  19-דורכאויס דער קָאוויד
העלטקעיר קאמיוניטי באדאנקט זיך פאר אונזערע ארבעטער פאר אלצדינג וואס זיי טוען, טאג איין טאג  

אויס, און באדאנקט זיך פאר דער גאווערנער פאר איר טיפע אנטשלאסנקייט צו זיכער מאכן אז ניו  
פעאיג אויף  -קעיר ליפערונג סיסטעם בלייבט שטארק און ווידערשטאנדיארק׳ס ערשטראנקיגע העלט

 פילע יארן אינ׳ם צוקונפט.״  
 
יונייטעד העלטקעיר ווָארקערס איסט׳ פרעזידענט דזשארדזש גרעשעם האט געזאגט,    1199SEIU׳

״די העלדישקייט פון ניו יארק׳ס העלטקעיר ארבעטער במשך די פארלאפענע צוויי און א האלב יאר  
זענען געווען נישט ווייניגער ווי אויסגעצייכנט. עס פאדערט זיך א ספעציעלע סארט מענטש צו ווערן א  

ייט קריזיס אין אויפפאסער, און דאס סערווירן אונזערע קאמיוניטיס במשך דעם גרעסטן פובליק געזונטה
קומט זיך אונזער גרעסטע מאס   —אפטמאל מיט גרויס איינגעשטעלטקייט פאר זיך אליין   —דורות 

רייניגער, פון טעכניקער ביז קיך שטאב, העלטקעיר העלדן פון אלע  -רעספעקט. פון נורסעס ביז שטוב
גאווערנער האוקול,    מיר אפלאדירן און גראטולירן סארטן האבן ביישטייערט צו ראטעווען לעבנס. 

קוזינס פאר דורכפירן א סטעיט בודזשעט וועלכס  -סּפיקער היעסטי און מאיאריטעט פירער סטוערט

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysworkerbonus.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kqcwpsmwnOQB%2B5g3%2B%2FaHomj%2FJNv%2F0ZcHfRcn5ZZit58%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.emedny.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EOP2o2IzZvE6EzY%2FbSu5irY4LcGcLtzGVt7h61ncYDs%3D&reserved=0


שטעלט צו באדייטנספולע באנוסן צו ניו יארק׳ס העלטקעיר ארבעטער און אנערקענט זייער קריטישע 
 ארבעט.״  

  
, האט געזאגט,  RN, JDגראוס, העלטקעיר אסאסיעשען פון ניו יארק סטעיט פרעזידענטקע ביע 

מיר זענען שולדיג א ריזיג מאס דאנקבארשאפט צו די העלטקעיר ארבעטער אויף די פארנט ליניעס פון ״
ברענגנדער פאנדעמיע. עס פריידט אונז צו זען אז דער סטעיט אנערקענט  - דער אנגייענדער, חורבנות

רדינטע באנוסן. מיר קוקן ארויס מיט חשק צו  פא-זייערע אויסערגעווענליכע באמיאונגען מיט די וואויל
ארבעטן מיט דער גאווערנער און לעגיסלאטור צו ווייטער שטיצן ניו יארק׳ס העלטקעיר ארבעטסקראפט  

  ליניע פון צוקונפטיגע העלטקעיר פראפעסיאנעלן.״-און אונטערהייבן אונזער רערן
  

״זינט  דר. סטיווען דזשעי. קארווין האט געזאגט, CEOפרעסביטעריען׳ פרעזידענט און -׳ניו יארק
פאנדעמיע האבן העלטקעיר ארבעטער געטאן דאס אוממעגליכע כדי  19-אנהייב דער קָאוויד

אויפצופאסן אויף פאציענטן און זייערע פאמיליעס. זיי זענען העלדן, און זייער אומוואקלדיגע  
עסטירן איבערגעגעבנקייט צו אלע ניו יארקער איז געווען קריטיש דורכאויס דער פאנדעמיע. דורך אינוו

 שורה ארבעטער, אינוועסטירן מיר אין די געזונט פון יעדן ניו יארקער.״  -אין אונזערע ערשטע
  

טאמאס דזשעי. קוואטראש   CEOערי קאונטי מעדיקעל צענטער קארפארעישען פרעזידענט און  
שורה העלטקעיר  -״זינט אנהייב פון דער פאנדעמיע, האבן ערשטע , האט געזאגט,PhDדזשּוניאר, 

ארבעטער לענגאויס דעם סטעיט זיך ריזיקירט דאס לעבן כדי זיכער צו מאכן אז פריינט, שכנים און  
קרובים באקומען די בעסטע סארט אויפפאסונג מעגליך. און זיי האבן דאס געטון איינמאל און נאכאמאל,  

גאר  -אפטמאל  אפטמאל פרייוויליג וואלונטירנדיג זיך צו שטיצן זייערע קאלעגעס און העלפן זייערע
שורה  -קראנקע פאציענטן. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר׳ן זיכער מאכן אז די ערשטע

אויפפאסער באקומען העכסט פארדינטע באצאלונג פאר זייער זעלבסטלאז זיך מקריב זיין מיט זייער 
   דינסט.״

  
״עס צייגט די שעצונג   געזאגט,׳קאסענע קעיר׳ פארוואלטונג מיטגליד פעט דעבענעדיקטוס האט 

וואס ניו יארק סטעיט האט צו אירע העלטקעיר ארבעטער און זייערע העלדישע ארבעט במשך דער  
 פאנדעמיע.״  

  
״דער באנוס פראגראם גיבט אונז   ׳הילסייד מענאר׳, קווינס, אייגנטימער דאג וויסמאן ,האט געזאגט,

מיטגלידער וועלכע האבן מעגליך פארלאזט די   די מיטלען אויף צו באלוינען און האלטן שטאב
 אינדוסטריע צוליב זיך שפירן אומגעשעצט אדער אויסגעברענט.״  

  
״נאך   ׳מעדאוברוק קעיר צענטער׳, נעסאוי קאונטי, אייגנטימער סיימאן פעלמאן האט געזאגט,

דוסטריע האט טערמיניגע אויפפאסונג אינ-קָאוויד איז דער נומער איינס פראבלעם וואס דער לאנג
אויסצושטיין איז דאס געפונען און האלטן שטאב מיטגלידער. אפילו נאכדעם וואס די גאווערנער האט  

געהאלפן פארהאנדלען דעם גרעסטן געהאלט קאנטראקט מיט די ארבעטער, איז פאר די אומבאזינגענע  
 שורה ארבעטער זיך געקומען מער. א דאנק אייך גאווערנער האוקול.״  -ערשטע

  
פראגראם און ָאנליין ּפָארטעל קען מען געפונען דא, אדער דורך   HWBנאך אינפארמאציע איבער דעם 

    .1-866-682-0077קָאל צענטער אויף  HWBרופן דעם 
    

דער ניו יארק סטעיט מעדיקעיד פראגראם איז א פובליק געזונטהייט אינשורענס פראגראם וואס  
מיליאן פון די מערסטע    8ארומנעמענדע געזונטהייט דעקונג פאר באלד -פארזארגט אלץ

איינקונפט פאמיליעס מיט קינדער, סיניָארס,  -אומבאהאלפענע ניו יארקער, אריינגערעכנט נידעריגע
    פפאסונג, טראגעדיגע פרויען און מענטשן מיט דיסַאביליטיס.אויפצי אוי



    
ארבעטסגעבער האבן די פאראנטווארטליכקייט צו מאנען אויפ׳ן חשבון פון בארעכטיגטע ארבעטער, און 

דער דעפארטמענט ארבעט מיט פארזארגונג אסאסיעשענס זיכער צו מאכן אז אלע ארבעטסגעבער 
- פאר ָאּפדעיטס, קענען פארזארגער באזוכן דעם ׳אי  דן מיט דעם פראצעס. פארשטייען און זענען צופרי

סערווס. דער  -סערוו )אימעיל מודעות( בלאט זיך איינצושרייבן צו אנווענדליכע ליסט-׳ ליסטNY-מעד
HWB ּפָארטעל www.NYSWorkerBonus.com   וועט אויך גע׳אפדעיט׳עט ווערן מיט פראגראם

     ָאּפדעיטס און / אדער די נייסטע אינפארמאציע פאר ארבעטסגעבער.
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