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 מיליאן דאלאר צו פארמערן פארשידנארטיגקייט אין גייסטישע 4גאווערנער האקול אנאנסירט 

  געזונטהייט ארבעטסקראפט
  

SUNY און CUNY מיליאן דאלאר צו שטיצן סטודענטן פון קאמיוניטיס וואו 2 וועלן ביידע באקומען 
 אין גייסטישע געזונטהייט דעגרי פראגראמען — עס זענען נישטא אסאך וואס לערנען 

  
האלטן פון אוועקגיין און , שותפות מיט סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונטהייט געציהלט צו צוציהען

 ברענגען צו גראדואירן מינאריטעט סטודענטן און אזעלכע וואס רעדן עטליכע שפראכן 
  
  

 מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער צו שטיצן 4גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט 
סטודענטן וועלכע קומען פון קאמיוניטיס וואו עס זענען נישטא אסאך וואס לערנען וועלכע גייען אריין 

אדער האבן זיך איינגעשריבן אין גייסטישע געזונטהייט דעגרי פראגראמען אין סטעיט אוניווערסיטעט פון 
דורך א שותפות מיט די . קאמפוסן (CUNY)אדער סיטי אוניווערסיטעט פון ניו יארק  (SUNY)ניו יארק 

 און SUNYוועלן , (Office of Mental Health, OMH)ניו יארק סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונט 
CUNY אויסגעצאלטע אינטערנשיּפס און ,  מיליאן דאלאר צו צאלן שכר לימוד הילף2 ביידע באקומען

 . דירעקטע באצאלונגען פאר סטודענטן פון מינאריטעטן און וואס רעדן עטליכע שפראכן
  
מוזן מיר זיכער מאכן , אזוי ווי מיר זעצן פאר צו פארשטערקערן אונזער העלט קעיר סיסטעם אין ניו יארק"

 .האט גאווערנער האקול געזאגט, "אז מיר בויען א פארשידנארטיגע און אינקלוסיווע ארבעטסקראפט
די שותפות וועט אנרייצן סטודענטן פון קאמיוניטיס וואו עס זענען נישטא אסאך וואס לערנען זיך צו "

העלפנדיג מאכן אונזער צוקונפטיגע , איינשרייבן אדער צו בלייבן אין גייסטישע געזונטהייט פראגראמען
ארבעטסקראפט מער פארשידנארטיג און זיכער מאכנדיג אז אלע קאמיוניטיס באקומען גענוג סערוויסעס 

 ." פון אונזער פובליק העלט קעיר סיסטעם
  

די שותפות וועט צוציהען סטודענטן פון מינאריטעטן אדער וועלכע רעדן עטליכע שפראכן און זענען 
אכט סיניאר , אריינרעכענענדיג פינף קאמיוניטי קאלעדזשעס–  קאמפוסן CUNY 18איינגעשריבן ביי 

 און CUNY Graduate Centerקאלעדזשעס און די  (קאמּפריהענסיוו)דריי ברייטע , קאלעדזשעס
CUNY School of Professional Studies (סקול פון פראפעסיאנאלע שטודיעס)  – 16און SUNY 

פיר ברייטע קאלעדזשעס און פיר , אריינרעכענענדיג אכט קאמיוניטי קאלעדזשעס– קאמפוסן 
צו אריינגיין אדער פארזעצן אין דעגריס וואס וועלן זיי צוגרייטן פאר די – אוניווערסיטעט צענטערן 

דאס איז די לעצטע שריט וואס ניו יארק סטעיט האט אונטערגענומען צו . גייסטישע געזונטהייט פעלד
 אומגלייכקייטן ביים באקומען אדרעסירן א מאנגל אין פארשידנארטיגקייט אין דעם פעלד וואס פירט צו

  .גייסטישע געזונטהייט קעיר פאר באזייטיגטע באפעלקערונגען
  



מינאריטעט העלט קעיר פראפעסיאנאלן זענען מער ווארשיינליך צו נאכקומען די באדערפענישן פון 
מיט א פארשידנארטיגע , באפעלקערונגען וועלכע באקומען היינט נישט גענוג סערוויסעס

. מיטארבעט און בלייבן אין קעיר, ארבעטסקראפט וואס פירט צו מער פאציענט און קליענט צופרידנהייט
האט די גייסטישע געזונטהייט ארבעטסקראפט א מאנגל אין פראפעסיאנאלן וואס רעדן , אין צוגאב

קוואליטעט און באהאנדלונג רעזולטאטן , ארויפטרייבנדיג אומגלייכקייטן אין צוטריט, עטליכע שפראכן
 . פאר מענטשן וועלכע האבן באגרעניצטע ענגליש קענטעניס

  
 OMHדי ", ען סָאליווען האט געזאגט. ניו יארק סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונט קאמישאנער דר

נעמט אונטער גרויסע שריט צו פארמערן די פארשידנארטיגקייט פון די פובליק גייסטישע געזונטהייט 
 Office of Diversity and)אונזער אפיס פון פארשידנארטיגקייט און ארייננעמונג . ארבעטסקראפט

Inclusion)  פירט אן אקטיוויטעטן איבערן סטעיט צו שטופן פאר גלייכקייט ווען עס קומט צו געזונטהייט
 וועלן מיר CUNY און SUNYדורכן ארבעטן בשותפות מיט . און עלימינירן העלט קעיר אומגלייכקייטן

בעסער קענען רעקרוטירן און אויפהאלטן א מער פארשידנארטיגע און אינקלוסיווע ארבעטסקראפט וואס 
וועט אנווייזן אויף געדאנקען און ערפארונגען וואס מיר קענען נוצן צו ארבעטן מיט באזייטיגטע 

 ." קאמיוניטיס וועלכע באקומען נישט גענוג סערוויסעס
  

SUNYאין ", סטענלי האט געזאגט.  צייטווייליגע טשענסעלאר דעבארע פSUNY טוהען מיר נישט 
נאר מיר , נאר בילדן און טרענירן די צוקונפטיגע פראפעסיאנאלן פון די גייסטישע געזונטהייט פעלד

אנערקענען אויך די נויט אז די פראפעסיאנאלן זאלן קומען פון א ברייטע רייע פון קאמיוניטיס וועם זיי 
צו אפט געשעהט אז א שטער צו באקומען קעיר פאר אונזערע סטודענטן און אנדערע וועלכע . וועלן דינען

ווענדן זיך פאר גייסטישע געזונטהייט קעיר איז דאס אז עס איז נישטא גענוג צוטריט צו א פראפעסיאנאל 
אין ניו יארק ווייסן מיר אז אונזערע . וועלכער זאל קענען פארשטיין טיפערהייט זייערע שוועריגקייטן

און , קולטורן און שפראכן מאכן אונזער ארבעטסקראפט שטערקער, אייגנארטיגע הונטערגרונטס
דערפאר באדאנקען מיר גאווערנער האקול פאר איר אנגייענדע אינוועסטירונג צו גיבן מער געלעגנהייטן 

פאר מינאריטעטן פון וואו עס זענען נישטא אסאך סטודענטן און צו מאכן בילדונג מער צוגענגליך פאר 
  ."יעדן

  
CUNYדי פינאנצירונג וואס איז היינט  ",מאטָאוס ראדריגעז האט געזאגט.  טשענסעלאר פיליקס וו

אנאנסירט געווארן דורך גאווערנער האקול צו פארברייטערן די רעסארסן פאר סטודענטן פון קאמיוניטיס 
פון וואו עס זענען נישטא אסאך סטודענטן צו אנהויבן קאריערעס אין גייסטישע געזונט וואס ווועלן 

.  דינטCUNYפארמערן די געלעגנהייט און רעדוצירן געזונטהייט אומגלייכקייטן אין די קאמיוניטיס וועם 
CUNYמיר באגריסן די .  איז צווישן די מערסטע פארשידנארטיגע אוניווערסיטעטן אינעם לאנד

פינאנציעלע שטיצע וואס וועט העלפן מער פון אונזערע סטודענטן צו אריינגיין אין א פעלד וואס איז אין 
גרויסע נויט פון פארשידנארטיגקייט און וועט פארבעסערן די קוואליטעט און מאס פון גייסטישע 

געזונטהייט סערוויסעס פאר מענטשן אין קאמיוניטיס וועלכע האבן היסטאריש נישט באקומען גענוג 
  ."סערוויס

  
איינגעשריבן ; סטודענטן וועלכע זענען בארעכטיגט פאר די הילף זענען די וועלכע רעדן עטליכע שפראכן

, פארטא ריקאנע, מעקסיקאנע, אדער זענען פון קובאנע; אן א דעגרי פראגראם פאר א געוויסע שפראך
נעיטיווס פון , אדער זענען נעיטיוו אמעריקאנער, אדער ספאנישע אפשטאם, לאטינָאו, היספאנישע

נעיטיוו פון הַאווַאאי אדער אנדערע ּפַאציפישע , אמעריקאנער-אפריקאנער, הויטיג-טונקל, אלאסקע
 . אינזלען

  
, אסָאוסיעט,  רעכענען אריין סערטיפיקאטCUNYפראגראמען וועלכע זענען בארעכטיגט אין 

; מעסטערס און דאקטאראט פראגראמען אין סָאושעל ווָארק און מענטשליכע סערוויסעס, בעטשעלארס



קאונסעלינג און גייסטישע געזונטהייט  (גריעף)און טרויער ; פסיכיאטרישע נוירסינג; פסיכאלאגיע
 . קאונסעלינג

  
 קאמיוניטי קאלעדזשעס רעכענען בארעכטיגטע פראגראמען אריין אסָאוסיעט דעגרי SUNYאין 

היּומעניטיס און געזעלשאפטליכע וויסנשאפטן אין ; פראגראמען אין ליבעראלע ַארטס און אין וויסנשאפט
פארשונג פון , מענטשליכע סערוויסעס, פראגראמען וואס רעכענען אריין גייסטישע געזונטהייט געהילף

 קאמפוסן רעכענען בארעכטיגטע SUNYיעריגע -אין פיר. און פסיכאלאגיע (סָאוסיאלאדזשי)געזעלשאפט 
פארשונג פון ; פובליק געזונטהייט קאנצעטראציע; דעגרי פראגראמען אריין געזונטהייט און געזעלשאפט

 . געזעלשאפט און פסיכאלאגיע
  

יעריגע אינסטיטוציעס האבן אויך א מעסטערס ָאוו סייענס דעגרי פראגראם אין גייסטישע -פילע פון די פיר
און אזוי אויך טאפלטע , געזונטהייט קאונסעלינג און א מעסטערס דעגרי פראגראם אין סָאושעל ווָארק

דעגרי פראגראמען אין גייסטישע געזונטהייט קאונסעלינג אדער א מעסטערס דעגרי אין פובליק 
 אוניווערסיטעט צענטערן רעכענען אריין בעטשעלאר ָאוו SUNYבארעכטיגט שטודיעס אין . געזונטהייט

און דאקטאראט דעגריס ; מענטשליכע אנטוויקלונג, סייענס דעגריס אין גייסטישע געזונטהייט קאונסעלינג
 . און דאקטאר פון פסיכאלאיגע דעגריס; פסיכאלאגיע, אין פארשונג פון געזעלשאפט

  
פעדעראלע געזעצן האבן ערמעגליכט די אינציאטיוו דורכן גיבן פאר ניו יארק סטעיט צוגעלייגטע געלטער 

באגרעניצטע פארברייטערונג פון די פעדעראלע -פאר גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס דורך א צייט
די חשבון וואס ווערט  (Federal Medical Assistance Percentage)מעדיצינישע הילף פראצענט 

  .גענוצט צוריקצוצאלן פאר סטעיטס פאר רוב מעדיקעיד פראגראמען
  

א מאנגל אין פארשידנארטיגקייט בלייבט א אנגייענדע ", קאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געזאגט
און די לאך פירט נאר צו ווייטערע מאנגל אין צוטריט און , פראבלעם אין די גייסטישע געזונטהייט פעלד

אינוועסטירן אין און פארשטערקערן בילדונג פראגראמען . נישט גלייכע קעיר פאר מינאריטעט קאמיוניטיס
איך בין . זענען א קריטישע טריט ביים בויען א פארשידנארטיגע גייסטישע געזונטהייט ארבעטסקראפט

דאנקבאר פאר די פירערשאפט און איבערגעגעבנקייט צו גלייכקייט פון אלע וועלכע ארבעטן צו 
באפולמעכטיגן אונזערע טאלאנטפולע סטודענטן און זיי ערמעגליכן צו דינען און צוריק געבן צו זייערע 

  ."קאמיוניטיס
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