
 
 גאווערנער קעטי האקול  11/23/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  גייסטישע פאר פראגראם באצאלונג הלוואה דאלאר מיליאן 9 אנאנסירט האקול גאווערנער
  ארבייטער געזונטהייט
  

אפליקאציעס ווערן יעצט אנגענומען פאר פראגראם באצאלט דורכ'ן שטאט צו העלפן קאמיוניטי  
  גייסטישע געזונטהייט אגענטורן צו אויפנעמען און אנהאלטן ארבעטער

  
  פרעקטישענער נוירס פסיכיאטרישע פאר  $30,000 פסיכיאטארן; פאר $120,000 ביז באצאלונגען

  פראגראמען געזונטהייט גייסטישע קאמיוניטי לייסענסירטע בארעכטיגטע דורך איינגעשטעלט
  
  

מיליאן דאלאר פון שטאטישע פינאנצירונג פאר א   9גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט 
הלוואה באצאלונג פראגראם צו העלפן קאמיוניטי גייסטישע געזונטהייט אגענטורן צו אננעמען און  
עיט  אנהאלטן פסיכיאטארן און פסיכיאטרישע נורס פרעקטישענער. אדמיניסטירט דורך די ניו יארק סט

אפיס פון גייסטישע געזונט, וועט די קאמיוניטי הלוואה באצאלונג פראגראם צושטעלן הלוואה באצאלונגען 
פאר פסיכיאטרישע נוירס פרעקטישענער ווילאנג זיי    $30,000פאר פסיכיאטארן און   $120,000ביז 

  ען פאר דריי יאר. בלייבן איינגעשטעלט ביי לייסענסירטע קאמיוניטי גייסטישע געזונטהייט פראגראמ
  

"אלס א טייל פון די גרעסטע אינוועסטירונג אין העלטקעיר, וועט די קאמיוניטי גייסטישע געזונטהייט 
האט הלוואה באצאלונג פראגראם אונז ערמעגליכן אויפצובויען א מער צוגענגליכע העלטקעיר סיסטעם," 

שוטפים דורכאויס די סטעיט מיט די  "די געלט וועט צושטעלן אונזערע  גאווערנער האקול געזאגט.
רעסָארסן וואס זיי דארפן צו צוציען ארבייטער פון די העכסטע שטאפל און זיי האלטן איינגעשטעלט אין  

אונזער סטעיט. אזוי וועלן מיר קענען פארגרעסערן אונזער ווערקפארס און פארזיכערן אז אלע ניו  
  פון קעיר." יארקער האבן צוטריט צו די העכסטע קוואליטעיט 

  
  שוין זענען וואס די סיי און פרעקטישענער נורס פסיכיאטרישע אדער פסיכיאטארן איינגעשטעלטע נייע סיי

  גייסטישע קאמיוניטי לייסענסט ביי -ארבעטער צייטיגע-טייל אריינרעכענענדיג  -פריער פון איינגעשטעלט
  די  באקומען וואס ארבעטער לונגען.באצא די באקומען צו בארעכטיגט זענען פראגראמען געזונטהייט
  פאר  פליכט סערוויס יעריגע -דריי א ערפילן מוזן פראגראם באצאלונג הלוואה די דורך געלט באצאלטע

  יאר.  דריי די דורכאויס יערליך באצאלונג די  פון דריטל א באקומען וועלן און ארבעטסגעבער זייער
  

  נורס פסיכיאטרישע בארעכטיגטע און דאללער, 120,000 ביז באקומען קענען  פסיכיאטארן בארעכטיגטע
 פאר פארלאנג א אריינגעבן קענען ארבעטסגעבער דאללער.  30,000 ביז באקומען קענען פרעקטישענער

 דא נאך איז עס  ווילאנג  ביז אנגענומען ווערן וועלן אפליקאציעס ארבעטער; זייערע פאר באצאלונג
  זוכה. הקודם וכל פינאנצירונג,

  
ניו יארק סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונטהייט קאמישאנער דר. ענן סוליווען האט געזאגט,  

"קאמיוניטי באזירטע העלטקעיר פארזארגער האלטן אין איין ווערן אפעקטירט נאציאנאל פון דעם אז עס  



פארלאנג פאר פסיכיאטארן און פסיכיאטרישע נוירס  איז נישט דא גענוג העלטקעיר ארבעטער, אין די  
פרעקטישענער ווערט נאר גרעסער. די קאמיוניטי גייסטישטע געזונטהייט הלוואה באצאלונג פראגראם 
וועט העלפן אונזערע שוטפים נאכצוקומען די פארלאנג דורך העלפן צוציען און האלטן איינגעשטעלט די  

  וויכטיגע פראפעסיאנאלן." 
  

אינּפעישענט פראגראמען און ברייטע פסיכיאטרישע עמערדזשענסי פראגראמען וועלכע זענען  
בארעכטיגט פאר געלטער פון דעם פראגראם רעכענען אריין לייסענסירטע אינּפעישענט פסיכיאטרישע 

, זעלבסטשטענדיגע אינּפעישענט שפיטאל פראגראמען 28שפיטאל אפטיילונגען אונטער ארטיקל 
זיך אויך ציילנדיג צווישן די   און ברייטע פסיכיאטרישע עמערדזשענסי פראגראמען. 31רטיקל אונטער א

,  31בארעכטיגטע פראגראמען זענען לייסענסירטע ַאוטּפעישענט פראגראמען אונטער ארטיקל 
אריינרעכענענדיג 'אסערטיוו קאמיוניטי טריטמענט' באהאנדלונג מאנשאפטן, אנגייענדע באהאנדלונג 

טאג, דעי קעיר פאר קינדער, טיילווייזע האספיטאליזאציע, פערזענליכע סערוויסעס וועלכע זענען   דורכן
אריענטירט צו ערהוילן דעם מענטש און גייסטישע געזונטהייט ַאוטּפעישענט באהאנדלונג און ריהעב  

  סערוויסעס.
  

  יאריגע פלאן-ביליאן דאלארדיגע מולטי 20די באצאלונג פראגראם גייט צוזאמען מיט גאווערנער האקול'ס 
צו פארבעסערן און פארגרעסערן ניו יארק'ס העלטקעיר אינפראסטרוקטור און ווערקפארס.  דער פלאן  

ס, ביליאן דאלאר פאר העלטקעיר און גייסטישע היגיענע ארבעטער אנהאלטונג באונוסע  1.2רעכנט אריין 
לעבן טוישונגען ארויפצוריקן געהאלט פאר היומען סערוויסעס -פון-מיליאן דאלאר פאר פרייז 500און 

  ארבעטער.
  

 פעדעראלע פון דאלאר  מיליאן  21 פון מער אויסטיילן געזונטהייט גייסטישע פון אפיס די וועט צוגאב, אין
  איז פינאנצירונג באלוינונגען.די  אנהאלטונג און אננעמונג פאר 2021  פון הערבסט זינט פינאנצירונג

  פון (Act Plan scueRe American) געזעץ' פלאן רעטונג  'אמעריקאנער דעם  דורך צוגעשטעלט געווארן
  סערוויסעס געזונטהייט גייסטישע קאמיוניטי די פון  פארברייטערונג באגרעניצטע-צייט דורך און 2021
  מעדיקעיד פאר צאלט  הילף מעדיצינישע פעדעראלע די וואס חלק א און פראגראם גרענט בלאק

  פראגראמען.
  

ונטהייט הלוואה באצאלונג פראגראם קען  'ס קאמיוניטי גייסטישע געזOMHנאך אינפארמאציע אויף די  
 .  וועבזייטל OMHדי  מען באקומען אויף
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