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  اعالن کا پروگرام کے واپسی کی قرض کے ملین $9 لیے کے کارکنوں کے صحت دماغی کا HOCHUL گورنر
  

دماغی صحت کی عالقائی ایجنسیوں کو عملے کی بھرتی اور اسے برقرار رکھنے میں مدد دینے کے لیے ریاستی 
  سرمائے سے چلنے والے پروگرام کے لیے اب درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں

  
 کے پروگراموں عالقائی یافتہ الئسنس اہل کے صحت دماغی انعامات؛ کے تک $120,000 لیے کے نفسیات ماہرینِن 

  $30,000 لیے کے پریکٹیشنرز نرس نفسیاتی مالزم ذریعے
  
  

ملین کی ریاستی فنڈنگ کا اعالن کیا ہے $ 9 نے آج قرض کی ادائیگی کے پروگرام کے لیے Kathy Hochulگورنر 
تاکہ دماغی صحت کی عالقائی ایجنسیوں کو ماہریِن نفسیات اور نفسیاتی عالج کی نرس پریکٹیشنرز کی بھرتی اور 

انہیں برقرار رکھنے میں مدد ملے۔ ریاست نیو یارک کے دفتر برائے دماغی صحت کے زیِر انتظام، دماغی صحت کا 
تک اور نفسیاتی عالج کی نرس $ 120,000عالقائی قرض ادائیگی پروگرام ماہریِن نفسیاتی عالج کے لیے 

تک کے قرض کی ادائیگی فراہم کرے گا، بشرطیکہ وہ دماغی صحت کے عالقائی $ 30,000پریکٹیشنرز کے لیے 
  الئسنس یافتہ پروگراموں میں تین سال تک مالزمت کریں۔ 

  

نگہداشِت صحت میں اب تک کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کا حصہ، دماغی صحت کا  " نے کہا،Hochulگورنر 
یہ فنڈنگ " "عالقائی قرض ادائیگی پروگرام ہمیں نگہداشِت صحت کا ایک زیادہ مساوی نظام بنانے کے قابل بنائے گا۔

ریاست بھر کے عالقوں میں ہمارے شراکت داروں کو وہ وسائل فراہم کرے گی جن کی انہیں اعلٰی درجے کے 
اہلکاروں کو اپنی طرف راغب کرنے اور پھر انہیں اپنی ریاست میں مالزمت پر رکھنے کے لیے ضرورت ہے، تاکہ 
ہم اپنی افرادی قوت کو بڑھا سکیں اور یہ یقینی بنا سکیں کہ نیو یارک کے تمام مکینوں کی اعلٰی ترین معیار کی دیکھ 

  ۔ "بھال تک رسائی ہو

  
 موجود میں عملے جو لوگ وہ اور دونوں پریکٹیشنرز نرس کی عالج نفسیاتی یا عالج نفسیاتی ماہرینِ  کردہ بھرتی نئے
 حاصل ایوارڈز کے ادائیگی میں پروگراموں یافتہ الئسنس عالقائی کے صحت دماغی - مالزمین وقتی جز بشمول - ہیں

 لیے کے آجر اپنے پر اہلکاروں گئے نوازے سے فنڈز ذریعے کے پروگرام کے ادائیگی کی قرض ہیں۔ اہل کے کرنے
 ساالنہ تہائی ایک کا ایوارڈ کل اپنے میں سالوں تین ان وہ اور ہے الزمی کرنا پورا کو داری ذمہ کی خدمت سالہ تین

   گے۔ کریں وصول
  

 $30,000 پریکٹیشنرز نرس کے عالج نفسیاتی اہل جبکہ ہیں، سکتے کر وصول تک $120,000 نفسیات ماہرینِ  اہل
 دے درخواست لیے کے ادائیگی کی قرض سے جانب کی عملے اپنے کنندگان فراہم خدمات ہیں۔ سکتے کر وصول تک

   گا۔ جائے لیا جائزہ پر بنیاد کی پائیے پہلے آئیے پہلے کا درخواستوں گی، رہے دستیاب فنڈنگ تک جب ہیں، سکتے
  

دماغی صحت کی  " نے کہا،Ann Sullivanریاست نیو یارک کے دفتر برائے دماغی صحت کی کمشنر ڈاکٹر 
نگہداشت کی خدمات فراہم کرنے والے ادارے نگہداشِت صحت کرنے والے اہلکاروں کی ملک گیر کمی سے بدستور 

متاثر ہیں، اور نفسیاتی ماہرین اور نفسیاتی نرسوں کے پریکٹیشنرز کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دماغی 



صحت کا عالقائی قرض ادائیگی پروگرام ہمارے شراکت داروں کو ان ضروری پیشہ ور افراد کو اپنی طرف راغب 
  ۔ "کرنے اور انہیں مالزمت پر برقرار رکھنے میں مدد کرکے اس بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے میں ہاتھ بٹائے گا

  
 کے ہسپتال کے داخلی 28داخل مریض اور جامع نفسیاتی ہنگامی پروگرام جو پروگرام کے اہل ہیں ان میں آرٹیکل 

 کے فری سٹینڈنگ داخل مریضوں 31مریضوں کے نفسیاتی یونٹوں کے الئسنس یافتہ خدمات فراہم کنندگان، آرٹیکل 
 کے بیرونی 31والے ہسپتال کے پروگرام اور جامع نفسیاتی ایمرجنسی پروگرام شامل ہیں۔ الئسنس یافتہ آرٹیکل 

مریضوں والے پروگرام بھی اہل ہیں، بشمول توثیقی عالج کرنے والی عالقائی ٹیمیں، مسلسل دن کا عالج، بچوں کے 
دن کا عالج، ہسپتال میں جزوی داخلہ، صحتیابی پر مبنی ذاتی خدمات، اور دماغی صحت کے بیرونی مریضوں کے 

  عالج اور بحالی کی خدمات۔
  

 کے نیو یارک کے نگہداشِت صحت کے بنیادی ڈھانچے اور افرادی قوت کو بہتر Hochulادائیگی کا پروگرام گورنر 
 کی تکمیل کرتا ہے۔ منصوبے میں نگہداشِت صحت اور دماغی بلین، کثیر سالہ منصوبے$ 20بنانے اور بڑھانے کے 

بلین، اور انسانی خدمات کے اہلکاروں $ 1.2طہارت کے اہلکاروں کو مالزمت پر برقرار رکھنے کے بونس کے لیے 
  ملین کی الگت کی ایڈجسٹمنٹس شامل ہیں۔$ 500کے لیے اجرت میں اضافے کے لیے 

  
 پر مالزمت اور کرنے بھرتی تک اب سے خزاں موسم کے 2021 سنہ نے صحت دماغی برائے دفتر برآں، مزید

 امریکی فنڈنگ یہ ہے۔ کی تقسیم میں فنڈز وفاقی رقم کی زائد سے ملین $21 لیے کے ترغیبات کی رکھنے برقرار
 پروگراموں Medicaid اور پروگرام گرانٹ بالک خدمات عالقائی کی صحت دماغی اور 2021 ایکٹ پالن ریسکیو

   تھی۔ گئی کی فراہم ذریعے کے توسیع محدود کی فیصد شرح امدادی طبی وفاقی کی فنڈز لیے کے
  

کے دماغی صحت کے عالقائی قرض ادائیگی پروگرام کے بارے میں اضافی  (OMH)دفتر برائے دماغی صحت 
  پر مل سکتی ہیں۔ کی ویب سائٹOMHمعلومات 

   
###  

  
  

 
 www.governor.ny.govاضافی خبر یہاں مالحظہ کی جا سکتی ہے 

 press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418| ایگزیکٹیو چیمبر | ریاست نیو یارک 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-historic-20-billion-multi-year-healthcare-investment-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1779b85bac5447fb539208dacd7e28b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048238977212618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zWVDKg2hFjVtnnlenRVk15enyDfGJoyu7IqmHXkUhe0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-historic-20-billion-multi-year-healthcare-investment-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1779b85bac5447fb539208dacd7e28b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048238977212618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zWVDKg2hFjVtnnlenRVk15enyDfGJoyu7IqmHXkUhe0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fcmhlrp%2Findex.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1779b85bac5447fb539208dacd7e28b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048238977212618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D2QDLu0PJV9aYyvLqWJdGC8cbQkUeiSREicP63PWO%2FM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fcmhlrp%2Findex.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1779b85bac5447fb539208dacd7e28b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048238977212618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D2QDLu0PJV9aYyvLqWJdGC8cbQkUeiSREicP63PWO%2FM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1779b85bac5447fb539208dacd7e28b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048238977212618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3p6O9XpehCmzE1cfmtDmU20xyHrJhFM%2FJNK%2FKWmpUeE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1779b85bac5447fb539208dacd7e28b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048238977212618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3p6O9XpehCmzE1cfmtDmU20xyHrJhFM%2FJNK%2FKWmpUeE%3D&reserved=0
???????:press.office@exec.ny.gov
???????:press.office@exec.ny.gov

