
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/30/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

סטעיט׳יגע קאמפיין ארויסצוהייבן פינאנצירונג פאר  -גאווערנער האוקול שטעלט אין גאנג גאנץ
     קעיר פארזארגער און פאמיליעס-טשיילד

       
מידיע קאמפיין געצילט אויף הייבן באוואוסטזיניגקייט פון געהעכערטע  -סטעיט׳יגע מולטי-גאנץ

       ידיעסקעיר סובס-איינקונפט בארעכטיגקייט פאר טשיילד
      

-טשיילד פינאנצירטע פעדעראל רונדע צווייטער פאר בארעכטיגקייט פארברייטערטע אויס מעלדט
      גרענטס סטאביליזאציע ּפרָאוויידער קעיר

       
   קינדער זענען איצט ניי בארעכטיגט פאר הילף 400,000באלד 

        
       

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט, אינאיינעם מיט סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד,  
העלפן פארזיכערן בארעכטיגטע פאמיליעס מידיע קאמפיין צו -סטעיט׳יגע מולטי-אוועקגעשטעלט א גאנץ

אנגעפירט דורכ׳ן סטעיט אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערוויסעס,   קעיר הילף.-באקומען טשיילד
קעיר הילף איז פארברייטערט געווארן דעם חודש אויף אריינצורעכענען  -רעכטיגקייט פאר טשיילדבא

פראצענט פון דעם פעדעראלן ארעמקייט שטאפל, וואס איז געשטיגן    300פאמיליעס וואס פארדינען ביז 
גאויס ניו  יונגע קינדער לענ 394,000פראצענט, אויסציענדיג בארעכטיגקייט צו אן אפגעשאצטע  200פון  

איז   83,250אנגעהויבן פון דעם חודש, איז א פאמיליע מיט פיר מיטגלידער וואס פארדינט ביז  יארק.
אדער   55,500קעיר הילף, איבער דער פריערדיגער באצוימונג פון -איצט בארעכטיגט פאר טשיילד

אר א צווייטער רונדע  גאווערנער האוקול האט אויך געמאלדן פארברייטערטע בארעכטיגקייט פ ווייניגער.
קעיר ּפרָאוויידער סטאביליזאציע גרענטס. פון היינט אנגעהויבן, קענען  -פעדעראל פינאנצירטע טשיילד

פארזארגער וועלכע זענען   900עלטער קינדער און איבער  -קעיר פראגראמען פאר סקול-אלע טשיילד
    די גרענטס. , קען זיך ווענדן פאר2022, 1גע׳לייסענס׳ט געווארן ביז יאנואר 

       
״אלס ניו יארק׳ס ערשטע גאווערנער וואס איז אויך א מאמע, ווייס איך ערשטהאנטיג ווי וויכטיג  

האט גאווערנער  קעיר קען זיין פאר אייער צוקונפט און פאר אייער פאמיליע,״  -צוגענגליכע טשיילד
קעיר הילף, קענען מיר  -ילד״דורך העכערן דעם איינקונפט באגרעניצונג פאר טשי האוקול געזאגט.

פארלייכטערן א דערדרוקנדע עול פאר הונדערטער טויזנטער פון ניו יארקער און איבערהויפט ארבעטער  
-קעיר און די גאנץ-מוטערן. מיין אדמיניסטראציע האט געמאכט היסטארישע אינוועסטירונגען אין טשיילד

וויכטיגער טריט וואס מיר נעמען אויף צו  -ישמידיע קאמפיין איז דער לעצטער קריט-סטעיט׳יגע מולטי
     העלפן פארזיכערן אז פאמיליעס באקומען די הילף אין וואס זיי נייטיגן זיך און וואס קומט זיך זיי.״

      

האט   קעיר אין אונזער סטעיט איז גארנישט ווייניגער ווי א קריזיס,״-דער מאנגל אין צוגענגליכע טשיילד״
״מיר דארפן טון מער צו שטיצן אונזערע פאמיליעס און אונזערע שיליברענד. געזאגט סענאטארקע דז 

קעיר ארבעטער. צוליב דעם שטאלציר איך מיך צו האבן געקעמפט דורכצופירן דעם ׳ַאמעריקען  -טשיילד
, לעגיסלאציע וואס ליפערט איצט מיליאנען אין פעדעראלע אקט CARESרעסקיו ּפלען׳ און דעם 



קעיר פארזארגער און מאכן אויפפאסונג מער צוטריטליך און צוגענגליך  -פינאנצירונג צו ניו יארק׳ס טשיילד
פאר די וועלכע נייטיגן זיך אין דעם. די פארברייטערטע פינאנצירונג וועט העלפן עלטערן לענגאויס אונזער 

ן אין גוטע הענט און גלייכצייטיג  סטעיט זיך אומקערן צו די ארבעט מיט׳ן וויסן אז זייערע קינדער זענע
קעיר ארבעטער די רעסָארסן וואס זיי דארפן האבן אויף צו האבן הצלחה. איך וועל  -געבן פאר טשיילד

ווייטער ארבעטן מיט גאווערנער האוקול צו פארזיכערן אז אלע ניו יארקער פאמיליעס האבן די שטיצע  
    וואס זיי דארפן האבן אויף צו בליען.״ 

  
קעיר הילף קאמפיין איז פאקוסירט אויף מוטיגן ניו יארקער צו באקומען דעם בענעפיט כדי  -טשיילדדער 

קעיר, וואס אי איינע פון די  -אז זיי קענען באקומען הילף צו באצאלן פאר הויכע קוואליטעט טשיילד
אנהייבן   OCFSט  גרעסטע הוצאות פאר פאמיליעס נאך די קאסטן פון הָאוזינג. פון היינט אנגעהויבן, ווע

א בילבָאורד, ראדיא און סָאושעל מידיע קאמפיין צו לאזן וויסן פאר פאמיליעס אז זיי קענען באקומען  
קעיר. דער קאמפיין וועט פיגורירן אינהאלט אויף דיגיטאלע סקרינס אין  -הילף צו באצאלן פאר טשיילד

ין לָאנדרי איינריכטונגען, סאלאנען און  ריטעיל געשעפטן, הייוועי בילבָאורדס, פלאקאטן אויף באסעס, א
     בארבערשאפס אין ענגליש און שפאניש. 

     
  ערטער  אין אנהייבן זיך  היינט קאמפיין דער וועט אקט, ּפלען׳ רעסקיו  ׳ַאמעריקען  דעם דורך  פינאנצירט

פאמיליעס  ראיאן. בארא-פינף דעם אינערהאלב ערטער אין אקטאבער אין דאן  און סיטי יארק ניו אויסער
      ..gov/ccapOCFS.nyקענען זיך לערנען מער דורך באזוכן 

        
״דער מערסט   אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערוויסעס קאמיסיאנערין שיעלע ּפּול האט געזאגט,

באדייטנדער מעסעדזש איז אז היינט מער פון אלעמאל קענען מיר העלפן נאך מער פאמיליעס צאלן פאר  
קעיר. די פינאנצירונג איז פאראן אויב עמיצער גייט צוריק צו דער ארבעט, ארבעט שוין, ווערט  -טשיילד

רופן זייער ארטיגער דעפארטמענט פון   שוין טרענירט אדער גייט אין סקול. עלטערן זאלן גיין ָאנליין אדער
סאציעלע סערוויסעס צו זען צו זיי זענען בארעכטיגט. און מיר זענען באגייסטערט אז די פינאנצירונג וועט  

קעיר פארזארגער פאר׳ן טון א טייל פון די וויכטיגסטע -ארבעטנדע טשיילד-אויך שטיצן אונזערע שווער 
      ארבעט מעגליך.״

      
קעיר פראגראמען  -האוקול האט אויך אויסגעמאלדן אז אלע קינדער אין סקול עלטער טשיילד גאווערנער
קענען זיך איצט ווענדן   1ּפרָאוויידערס וועלכע זענען געווען גע׳לייסענס׳ט נאך יאנואר  900און איבער 

ל פון דעם  אלס טיי קעיר ּפרָאוויידער סטאביליזאציע גרענטס.-פאר דער צווייטער רונדע פון טשיילד
דאלער באשטימט געווארן פאר די סטאביליזאציע גרענטס, מיט   343בודזשעט, איז  2023יאר -פינאנץ

פראצענט פון די פינאנצירונג געווידמעט צו ארבעטסקראפט שטיצע. די גרענטס קענען געניצט ווערן   75
שטייערונגען צו שטאב צו פארזארגן געהאלט העכערונגען, באנוסן, שטודיר קאסטן צוריקצאל און ביי

      רעטייערמענט פלענער און העלט אינשורענס קאסטן. 
     

קען זיך   1אז ּפרָאוויידערס גע׳לייסענס׳ט בעפאר יאנואר  אויסגעמאלדןדער גאווערנער האט פריער 
אן דאלער אין  מילי 152ווענדן פאר די פינאנצירונג. ביז היינט איז באוויליגט געווארן איבער 

ּפרָאוויידערס לענגאויס דעם סטעיט אין דער צווייטער רונדע פון    7,788סטאביליזאציע גרענטס פאר 
מיליאן   8מיליאן דאלער אין באנוסן אדער העכערונגען אין געהאלטן;  108פינאנצירונג. דאס אנטהאלט 

ו סיי וואספארא ארבעטסגעבער  דאלער אין ביישטייערונגען צו שטאב רעטייערמענט פלענער צוצוגעבן צ
  4.2מיליאן דאלער אין ביישטייערונגען צו שטאב געזונטהייט אינשורענס קאסטן;  6.4ביישטייערונג;  

מיליאן דאלער אין   9.7מיליאן דאלער אין גייסטישע געזונט שטיצע און סערוויסעס פאר שטאב; 
מיליאן דאלער פאר   15.7צאל; און צוגעגעבענע בילדונגס פאראויסגאנג אדער שטודיר קאסטן צוריק

מיליאן דאלער אין   900אנדערע בארעכטיגטע אויסגאבן. פאראיאר, איז אויסגעטיילט געווארן איבער 
-קעיר פארזארגער, פארטרעטנדיג א היסטארישע אינוועסטירונג אין אנהייב-געלטער צו טשיילד

      קעיר און בילדונג. -קינדהייט

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fccap%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xDHQV%2Fs75%2BvyBKgCRCDFGRRDhs2DRVqvOUsd5JCHoK0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-applications-open-343-million-child-care-provider-grants-targeting&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QHWFJAUKThPF8Ns3ehYXdGcHxcMEVZ4z%2FXmwz5Bwxcg%3D&reserved=0


     
    .דאקענען באקומען מער אינפארמאציע  בארעכטיגטע פארזארגער

     

 2רעניצונג איז אלס רעזולטאט פון גאווערנער האוקול׳ס היסטארישע די געהעכערטע איינקונפט באג
קעיר הילף און  -ביליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג צו העכערן די צאל פאמיליעס בארעכטיגט פאר טשיילד

קעיר פארזארגער זענען גענוג פינאנצירט פאר זייער נייטיגע סערוויסעס. די  -פארזיכערן אז טשיילד
קעיר  -מיליאן דאלער אין נייע פינאנצירונג פאר ניו יארק סטעיט טשיילד 894רעכנט אריין  אינוועסטירונג 

בלָאק גרענטס, וואס איז אנגענומען געווארן אלס טייל פון דעם לעצטנסדיגן סטעיט בודזשעט; איבער  
מיליאן דאלער אין אומאויסגעגעבענע געלטער פריער באשטימט צו ארטיגע דעפארטמענטס פון   500

פאנדעמיע    19-מיליאן דאלער אין עקזיסטירנדע קָאוויד 600אציעלע סערוויסעס; און איבער ס
     פינאנצירונג.

   

  2023יאר -די אויסמעלדונגען זענען א טייל פון די היסטארישע אינוועסטירונגען געמאכט אין דעם פינאנץ
- ביליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג איבער א פיר 7בודזשעט וואס רעכנט אריין א פרעצעדענטלאזע 

שטיצן קינדער און  קעיר צו -אריגע צייט אפשניט און פארברייטערט צוטריט צו הויכע קוואליטעט טשיילדי
    פאמיליעס און איך העלף סטימולירן ניו יארק סטעיט׳ס אנגייענדע עקאנאמישע ערהוילונג.

   

###   
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