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   ملین کا اعالن کرتی ہیں4$ ذہنی صحت کی افرادی قوت میں تنوع بڑھانے کے لیے HOCHULگورنر 

  
SUNY اور CUNY ملین وصول کرے گا تاکہ ذہنی صحت کے ڈگری پروگرامز میں کم 2$ میں سے ہر ایک 

 نمائندگی والے طلبہ کی معاونت کر سکیں 
  

کے ساتھ شراکت داری کا مقصد یہی ہے  (State Office of Mental Health)ریاستی دفتر برائے ذہنی صحت 
کہ اقلیتی اور کثیر لسانی طلبا کو متوجہ کیا جائے، ان کی موجودگی برقرار رکھی جائے اور انہیں فارغ التحصیل کر 

 کے رخصت کیا جائے 
  
  

 ملین کا اعالن کیا ہے تاکہ سٹیٹ یونیورسٹی آف نیویارک 4$ نے آج وفاقی فنڈنگ میں Kathy Hochulگورنر 
(State University of New York)  یا سٹی یونیورسٹی آف نیویارک(City University of New York)  کے

کیمپسز میں ذہنی صحت کے ڈگری پروگرامز میں داخل ہونے والے یا اندراج شدہ کم نمائندگی والے طلبا کی معاونت 
 اور SUNYکی جائے۔ نیویارک کے ریاستی دفتر برائے ذہنی صحت کے ساتھ ایک شراکت داری کے ذریعے، 

CUNY ملین فراہم کیے جائیں گے تاکہ اقلیتی اور کثیر لسانی طلبا کے لیے تدریسی معاونت، 2$ میں سے ہر ایک کو 
 بامعاوضہ انٹرن شپس، اور براہ راست وظائف کی معاونت دی جائے۔ 

  
جیسے کہ ہم نیویارک میں اپنے نگہداشِت صحت کے نظام کو مضبوط بنانا جاری رکھیں گے، تو ہمیں اس بات کو "

اس شراکت داری  " نے کہا،Hochul گورنر "یقینی بنانا چاہیئے کہ ہم ایک متنوع اور جامع افرادی قوت تعمیر کریں،
سے کم نمائندگی والے طلبا کو مراعات فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ ذہنی صحت کے پروگرامز میں داخلہ لیں یا موجود 

جس سے ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اپنی مستقبل کی افرادی قوت کو متنوع بنائیں اور یقینی بنائیں کہ ہمارے - رہیں 
 " سرکاری نگہداشِت صحت کے نظام کی جانب سے تمام کمیونٹیز کی اچھی طرح خدمت کی جا رہی ہے۔

  
 کیمپسز میں 18 کے CUNYاس شراکت داری سے ایسے اقلیتی اور کثیر لسانی طلبا کو مراعات حاصل ہوں گی جو 

 گریجویٹ مرکز اور CUNYجن میں پانچ کمیونٹی کالجز، آٹھ سینیئر کالجز، تین کمپریہینسیو کالجز اور - داخل ہیں 
CUNY 16اور -  سکول برائے پیشہ ورانہ مطالعات شامل ہیں SUNY جن میں آٹھ کمیونٹی کالجز، چار -  کیمپسز

تاکہ وہ تعلیم کی راہوں پر گامزن ہو سکیں یا سفر جاری - کمپریہینسیو کالجز، اور چار یونیورسٹی مراکز شامل ہیں 
رکھ سکیں جس کے بعد وہ ذہنی صحت کے میدان کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ یہ ریاست نیویارک کی جانب سے اٹھایا 

 پسماندہ آبادیوں کے گیا حالیہ ترین اقدام ہے تاکہ اس میدان میں تنوع کے فقدان کا ازالہ کیا جائے، جس کے نتیجے میں
  لیے ذہنی صحت کی ترسیل میں عدم مساوات پیش آتی ہے۔

  
نگہداشِت صحت کے اقلیتی فراہم کنندگان ایک متنوع افرادی قوت کے ساتھ، پسماندہ طبقات کی ضرورت کو ممکنہ 

طور پر زیادہ اچھی طرح پورا کر سکیں گے، جس کے نتیجے میں مریض اور کالئنٹ کو نگہداشت میں مزید اطمینان، 
توجہ، اور استقرار حاصل ہو گا۔ مزید برآں، ذہنی صحت کی افرادی قوت کو کثیر لسانی معالجین کی قلت کا سامنا ہے، 
جس کے نتیجے میں انگریزی کی محدود استعداد رکھنے والے افراد کے لیے رسائی، معیار، اور عالج کے نتائج میں 

 مزید عدم مساوات پیدا ہوتی ہے۔ 



  
 .Drکی کمشنر  (New York State Office of Mental Health)نیویارک ریاستی دفتر برائے ذہنی صحت 

Ann Sullivan،نے کہا " OMH شاندار اقدامات کر رہا ہے تاکہ ذہنی صحت کی سرکاری افرادی قوت کے تنوع 
میں اضافہ کیا جائے۔ ہمارا دفتر برائے تنوع اور جامعیت ریاست گیر سرگرمیوں کو مربوط کرتا ہے تاکہ صحت کی 

 CUNY اور SUNYمساوات کو فروغ دیا جائے اور نگہداشت صحت میں عدم مساوات کا خاتمہ کرنے میں مدد ملے۔ 
کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے، ہمارے لیے بہتر انداز میں ممکن ہو گا کہ ایک زیادہ متنوع اور جامع افرادی قوت 

کو بھرتی کریں اور ان کی موجودگی کو برقرار رکھیں جو ایسی آراء اور تجربات فراہم کر سکے گی جن کو پسماندہ 
 " اور نظرانداز شدہ کمیونٹیز تک پہنچنے کے لیے ہم بروئے کار ال سکتے ہیں۔

  
SUNY کی عبوری چانسلر Deborah F. Stanley ،نے کہا "SUNY میں ہم ذہنی صحت کے شعبے کے مستقبل 

کے ماہرین کو نہ صرف تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں، بلکہ ان ماہرین کے لیے اس ضرورت کی نشاندہی بھی کر 
رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے اس وسیع تنوع کی نمائندگی کر سکیں جن کی وہ خدمت بجا الئیں گے۔ اکثر اوقات، ہمارے 

طلبا اور ذہنی صحت کی نگہداشت کے دوسرے متالشیوں کو جس رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایسے معالج تک نہ 
پہنچ پانا ہے جو ان کی مشکالت کا احساس کر سکے یا گہرائی میں سمجھ سکے۔ نیویارک میں، ہم جانتے ہیں کہ 

ہمارے منفرد پس منظر، تہذیبیں، اور زبانیں ہماری افرادی قوت کو محض مضبوط تر ہی بناتی ہیں، اسی لیے ہم گورنر 
Hochul کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کم نمائندگی والی اقلیتوں کے لیے مزید مواقع فراہم کرتے ہوئے اور 

  "تعلیم کو سب کے لیے زیادہ قابِل رسائی بناتے ہوئے مسلسل سرمایہ کاری کی ہے۔
  

CUNY کے چانسلر Félix V. Matos Rodríguez ،کم نمائندگی والے طلبا کے لیے ذہنی صحت میں " نے کہا
 کی جانب سے جس فنڈنگ کا اعالن Hochulکیرئیرز کا آغاز کے امکانات کی راہیں وسیع کرنے کے لیے آج گورنر 

 CUNYکیا گیا ہے اس کی مدد سے ایسی کمیونٹیز میں مواقع بڑھیں گے اور صحت کی عدم مساوات کم ہو گی جہاں 
 ملک کی متنوع ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ ہم اس مالی معاونت کا خیر مقدم CUNYخدمات انجام دیتے ہیں۔ 

کرتے ہیں جو ہمارے مزید طلبا کو ایک ایسے شعبے میں داخل ہونے میں مدد دے گی جہاں تنوع کی اور ایسی 
کمیونٹیز کے لوگوں کے لیے ذہنی صحت کی خدمات کی فراہمی کی اشد ضرورت ہے جو روایتی طور پر سب سے 

  "زیادہ پسماندہ ہیں۔
  

اس معاونت کے لیے وہ طلبا اہل ہوں گے جو کثیر لسانی ہیں؛ کسی زبان سے مخصوص ڈگری پروگرام میں داخل ہیں؛ 
یا کیوبائی، میکسیکی، پیورٹو ریکی، ہسپانک، الطینی، ہسپانوی نژاد ہیں، یا مقامی امریکی، االسکا کے مقامی باشندے، 

 سیاہ فام، افریقی امریکی، مقامی ہوائی باشندے یا دیگر کسی اوقیانوسی جزیرے کے باسی ہے۔ 
  

CUNY کے اہل پروگرامز میں سماجی کام اور انسانی خدمات؛ نفسیات؛ نفسیاتی نرسنگ اور غم کی کاؤنسلنگ اور 
 ذہنی صحت کی کاؤنسلنگ میں سرٹیفکیٹ، ایسوسی ایٹ، بیچلرز، ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ پروگرامز شامل ہیں۔ 

  
SUNYمعاوِن ذہنی صحت، انسانی خدمات، :  کے کمیونٹی کالجز میں، اہل پروگرامز میں لبرل آرٹس اور سائنسز

سماجیات، اور نفسیات میں رجحان یا ارتکاز پر مشتمل ہیومینٹیز اور سماجی علوم میں ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرامز 
 کیمپسز میں، اہل ڈگری پروگرامز میں صحت اور معاشرہ؛ عوامی صحت کا ارتکاز؛ SUNYشامل ہیں۔ چار سالہ 

 سماجیات اور نفسیات شامل ہیں۔ 
  

ان چار سالہ اداروں میں سے کئی ذہنی صحت کی کاؤنسلنگ میں ماسٹر آف سائنس ڈگری پروگرام اور سماجی کام میں 
ماسٹرز ڈگری پروگرام بھی پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ذہنی صحت کی کاؤنسلنگ میں دہری ڈگری کا پروگرام یا 

 یونیورسٹی کے مراکز میں اہل مطالعات میں ذہنی صحت SUNYعوامی صحت میں ماسٹرز ڈگری پیش کرتے ہیں۔ 
کی کاؤنسلنگ، انسانی ترقی میں بیچلر آف سائنس کی ڈگریاں؛ اور سماجیات، نفسیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں؛ اور 

 ڈاکٹر برائے نفسیات کی ڈگریاں شامل ہیں۔ 
  

میں  (Federal Medical Assistance Percentage)وفاقی قانون سازی نے وفاقی طبی معاونت کی شرح فیصد 
محدود وقت کی توسیع کے ذریعے ذہنی صحت کی خدمات کے لیے ریاست نیویارک کو تکمیلی فنڈنگ فراہم کرتے 



 پروگرامز کے لیے ریاستوں کو زِر تالفی کی ادائیگی کے لیے Medicaidہوئے اس اقدام کو ممکن بنایا ہے، زیادہ تر 
  یہی فارموال استعمال کیا گیا ہے۔

  
ذہنی صحت کے شعبے میں تنوع کا فقدان ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے، اور اس قلت  " نے کہا،Paul Tonkoنمائندہ 

کے نتیجے میں غیر سفید فام کمیونٹیز کے لیے رسائی میں مزید کمی اور غیر متناسب نگہداشت کا سامنا ہوتا ہے۔ 
تعلیمی پروگرامز میں سرمایہ کاری کرنا اور انہیں مضبوط بنانا ذہنی صحت کی ایک متنوع افرادی قوت کی تعمیر میں 
اہم قدامات ہیں۔ میں قیادت کا اور مساوات کے عزم کے لیے ان تمام لوگوں کا احسان مند ہوں جو ہمارے ہونہار طلبا کو 
بااختیار بنانے اور ان کو خدمت کرنے اور اپنی کمیونٹیز کا احسان ُچکانے کے زیادہ قابل بنانے کے لیے کام کر رہے 

  "ہیں۔
  
  

 ### 
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