
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 23נומער 
 

 ל ע פ א ב   וו י ט ו י ק ע ז ע ק
 

 אוועקצושטעלן דעם ניו יארק סטעיט מייסטער פלאן פאר עלטערנדע 
 

גינציגע סביבה אויף צו פארזיכערן אז יעדער ניו יארקער קען -ניו יארק האט געצייגט איר אנטשלאסנקייט צו אן עלטער וויבאלד,

עהרע און זעלבסטשטענדיגקייט דורך ּפָאליסיס וועלכע שטיצן די ווערטן פון געזונטע, באדייטנספולע  -זיך עלטערן מיט זעלבסט

פרענדלי  -ן אריין דעם ניו יארק סטעיט ׳ּפרעווענשען ַאגענדע׳, ׳העלט עקרָאס ָאל ּפָאליסיס׳, ׳עידזשעלטערונג; די דאזיגע ּפָאליסיס רעכענע

 גינציגע געזונטהייט סיסטעם אונטערנעמונג און דער ניו יארק סטעיט פלאן פאר עלטערנדע;  -ניו יארק׳, די עלטער

 

מיליאן   3.2ע איינוואוינער אין די פאראייניגטע שטאטן, מיט ניו יארק האט די פערטע גרעסטע באפעלקערונג פון עלטער וויבאלד,

ווערט   60. ניו יארק׳ס באפעלקערונג פון די וואס זענען העכער  65פראצענט פון דער באפעלקערונג( איבער  16ניו יארקער )

ווערט   2030מיליאן; ביז  1.2, און די העכער אכציג יאר איבערשטייגנדיג 2030מיליאן ביז  5.3פאראויסגעזען צו שטייגן אויף 

פראצענט   30און העכער מיט ווייניגסטנס    60קאונטיס וועלן זיין  51פראצענט פון דער באפעלקערונג אין איבער  25פאראויסגעזאגט אז 

ופע  און העכער. די עלטערע באפעלקערונג וואקסט געשווינדער פון סיי וועלכע עלטער גר  60קאונטיס  18פון דער באפעלקערונג אין 

 אינעם סטעיט;  

 

גינציגן סטעיט אין דעם לאנד דורך דעם  -ניו יארק שטאלצירט זיך אין האבן גערופן געווארן דעם ערשטן עלטערוויבאלד, 

(, א סטאטוס באזירט  American Association of Retired Persons, AARPאמעריקאנער אסאסיעשען פון רעטייערטע פערזאנען )

רקייט: אפנלופטיגע ערטער און געביידעס, טראנספארטאציע,  אויפ׳ן וועלטס געזונטהייט ארגאניזאציע׳ס אכט תחומים פון וואוינבא

הָאוזינג, סאציעלע אנטיילנעמונג, עהרע און סאציעלע ארייננעמיגקייט, ארבעט און ציווילע באשעפטיגונג, קאמוניקאציע און  

 אינפארמאציע, קאמיוניטי און געזונטהייט סערוויסעס;  

 

מכריע׳דיגע אייגנשאפטן פון -ברענגען ּפָאליסיס וואס אדרעסירן סאציעל -פאראויס ניו יארק איז געווען א פירער איןוויבאלד, 

  געזונטהייט, אריינגערעכנט די אומשטענדן אין וועלכע מענטשן זענען געבוירן, ווערן אויפגעצויגן, ארבעטן, וואוינען, שפילן, און עלטערן

טעגליכן לעבן, וועלכע האבן א ריזיגע  -פארעמען די אומשטענדן פון טאגזיך, ווי אויך דער ברייטער ריי כוחות און סיסטעמען וועלכע 

 השפעה אויף די געזונט און וואוילזיין פון אלע מענטשן;  

 

די מערהייט פון ניו יארקער ווילן בלייבן אינעם סטעיט במשך זייערע רעטייערמענט יארן. עלטערע איינוואוינער און וויבאלד, 

 זעכציג פראצענט פון הויזגעזינד פארדינסטן אינעם סטעיט, שטיצנדיג די עקאנאמיע און שטייער באזע;  -און -ריי׳בעיבי בּומערס׳ טרייבן ד

 

פארבינדענע צושטאנדן, אריינגערעכנט  -מיט עלטערן זיך איז פאראן אן אויפשטייג אין העלטקעיר באניץ און געזונטוויבאלד,  

נזער העלטקעיר סיסטעם איז גרייט אויף צו באהאנדלען די קומענדיגע פאדערונגען און כראנישע קרענק. ניו יארק דארף פארזיכערן אז או

 טערמיניגע אויפפאסונג;   -פרעפערענצן פאר אויפפאסונג, איבערהויפט לאנג

 

טערמיניגע אויפפאסונג דורך מעדיקעיד און מעדיקעיר איז באדייטנד, און זאל שטיצן די -די פובליק פינאנצירונג פון לאנגוויבאלד, 

 ברייטערע צילן פון געזונטע עלטערונג;   

 

  העלטקעיר ארבעטסקראפט פראבלעמען מוזן אדרעסירט ווערן, אינאיינעם מיט מהלכים צו בעסער שטיצן אומפארמאלעוויבאלד, 

 און פאמיליע אויפפאסער;   

 



  

, עלטערע איינוואוינער, און אזעלכע מיט דיסַאביליטיס, זאלן זיך קענען אויסוועלן צו בלייבן אין זייערע קאמיוניטיס און  וויבאלד

טיצע,  וויבאלד באדייטנספולע אויסוועלונג פאדערט צוטריט צו א ברייטער ריי פובליק און פריוואטע פראגראמען, רעסָארסן און ש

 אריינגערעכנט העלטקעיר, היים אויפפאסונג, עסנווארג און ערנערונג, מענטשן סערוויסעס, האוזינג און טראנספארטאציע; 

 

פאמיליע אויפפאסער מוטשען זיך צו באלאנסירן ארבעט און אויפפאסונג, פארזארגן נייטיגע אויפפאסונג פאר עלטערע   וויבאלד,

 יסַאביליטיס, און די פארלאנג פאר די סארט פאמיליע אויפפאסונג שטייגט.   איינוואוינער און אזעלכע מיט ד

 

פראבלעמען וואס שייך צוטריט צו צוגענגליכע, פאסיגע האוזינג, טראנספארטאציע, די מעגליכקייט זיך צו עלטערן אין  וויבאלד,

רט ווערן די געביטן פון געלעגנהייטן פאר ציווילע  פלאץ, גייסטישע געזונט, איזאלאציע, דיסקרימינאציע קעגן עלטערע, מוזן אדרעסי

 ארומנעמנדן אופן;  -אנטיילנעמונג און פארמיידן דאס בא׳עוולה׳ען עלטערע לייט אויף א ברייט

 

עס איז וויכטיג פאר׳ן סטעיט צו פריאריטיזירן די געברויכן פון אונזער עלטערע באפעלקערונג מיט א פאזיטיוון פאקוס און   וויבאלד,

 שטיין אין פארבינדונג מיט׳ן פובליק און מיט די וועלכע דינען עלטערע איינוואוינער אין א באדייטנספולע פלאנירונג פראצעס;  

 

געלעגנהייטן און שוועריגקייטן וואס וועלן רעזולטירן פון ענדערונג צו דער סטעיט׳ס עלטערנדער  דאס פלאנירן פאר דיוויבאלד, 

באפעלקערונג, כדי אז ניו יארקער אין יעדן עלטער קענען ווייטער לעבן ערפילנדע לעבנס, ווי זעלבסטשטענדיג מעגליך, אין גוטע געזונט  

 ערן זיך אין פלאץ, פאדערט א נייער ניווא פון סטראטעגישע פלאנירונג;  און מיט די פרייהייט זיך אויסצוקלויבן דאס עלט

 

גאווערנער פון סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיך דורך די  אצינד, דעריבער, טו איך, קעטי האוקול,

פון דער ניו יארק סטעיט קאנסטיטוציע,   1פיר, טייל  קאנסטיטוציע און די געזעצן פון דעם סטעיט ניו יארק, און מער ספעציפיש, ארטיקל

 איצט באפעלן און פארארדענען ווי פאלגענד:  

 

אז א ׳ניו יארק סטעיט מייסטער פלאן פאר עלטערנדע׳ זאל קאארדינירן עקזיסטירנדע און נייע סטעיט ּפָאליסי און פראגראמען   .1

ט אויף צו פארזיכערן אז עלטערע ניו יארקער קענען לעבן ערפילנדע  צו שאפן א בלופרינט פון סטראטעגיעס צו ווערן איינגעפיר 

עהרע און זעלבסטשטענדיגקייט זיך צו עלטערן אין פלאץ אויף  -לעבנס, אין א גוטן געזונטהייט צושטאנד, מיט פרייהייט, זעלבסט 

 ווי לאנג מעגליך.   

 

עיט אפיס פאר עלטערנדע, זאל צונויפברענגען א ׳מייסטער  דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט, אין קאארדינירונג מיט׳ן סט .2

פלאן פאר עלטערנדע קאונסיל׳ אויף צו ראטן דעם גאווערנער אין אנטוויקלען דעם ניו יארק סטעיט מייסטער פלאן פאר עלטערנדע.  

ן דער אמטירנדער  דער העלט קאמיסיאנער, אדער זייער שטעלפארטרעטער, זאל דינען אלס פארזיצער פון דעם קאונסיל, או

דירעקטאר, אדער זייער שטעלפארטרעטער, פון דעם סטעיט אפיס פאר די עלטערנדע, זאל דינען אלס וויצע פארזיצער פונעם  

קאונסיל. מיטגלידער פונעם קאונסיל זאל ארייננעמען די קאמיסיאנערן און דירעקטארס פון שייך׳דיגע עקזעקיוטיוו אגענטורן און  

 מט דורכ׳ן גאווערנער אדער זייערע שטעלפארטרעטער. אפיסעס, ווי באשטי 

  

עקזעקיוטיוו צווייג אגענטורן ווערן פארארדענט אנטיילצונעמען און ארויסהעלפן מיט די ארבעט פון דעם ׳מייסטער פלאן פאר   .3

 עלטערנדע קאונסיל׳.  

 
יג טעג פון דאס איינפירן דעם באפעל און  דער ׳מייסטער פלאן פאר עלטערנדע קאונסיל׳ זאל זיך צונויפקומען אינערהאלב זעכצ .4

-און- פרעזענטירן דעם רעקאמענדירטן ׳מייסטער פלאן פאר עלטערנדע׳ צום גאווערנער אויף ארויסצוגעבן נישט שפעטער ווי פיר

 צוואנציג חדשים נאך דער ערשטער זיצונג פון דער ׳סטעיקהָאלדער באראטונגס קאמיטע׳. 

 

דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט, אין קאארדינירונג מיט׳ן סטעיט אפיס פאר עלטערנדע און ׳מייסטער פלאן פאר עלטערנדע   .5

קאונסיל, זאל צונויפשטעלן א ׳סטעיקהָאלדער באראטונגס קאמיטע׳ אויף צו ראטן דעם גאווערנער און דעם ׳מייסטער פלאן פאר  

קלען דעם מייסטער פלאן. דער פארזיצער און וויצע פארזיצער פון דעם קאונסיל זאלן דינען אלס  עלטערנדע קאונסיל׳ אינעם אנטווי

 פארזיצער און וויצע פארזיצער פון דער ׳סטעיקהָאלדער באראטונגס קאמיטע׳.  

 
a.   די ׳סטעיקהָאלדער באראטונגס קאמיטע׳ זאל ארייננעמען פארטרעטערשאפט פון א ברייטע ריי פון די וואס האבן זיך

אונטערגענומען די נייטיגע פלאנירונג אויף צו האלטן און פארבעסערן ניו יארק׳ס רעפוטאציע אלס איינע פון די מערסט  

אל רעקאמענדירט ווערן דורכ׳ן פארזיצער און וויצע פארזיצער און  גינציגע סטעיטס. די ראט קאמיטע מיטגלידער ז- עלטער

קענען ארייננעמען, אבער נישט אויסשליסליך, העלטקעיר און שטיצע סערוויס פארזארגער, קאנסומערס, אומפארמאלע  

געזונטהייט   איבערהויפט אזוינע אין קאמיוניטיס וואס ליידן פון אומגלייכקייטן, —אויפפאסער, עלטערע איינוואוינער 

באזירטע ארגאניזאציעס, ארבעטסגעבער, מומחים אויף עלטערנדע,  -פלענער, ארבעטסקראפט ארגאניזאציעס, קאמיוניטי

 שבטים קאמיוניטיס.  - אקאדעמישע פארשער, פאנדעישענס, ארטיגע רעגירונגס אינסטאנצן און אינדיאנער

 
b.  עלימינארע באריכט אינערהאלב זעקס חדשים פון דער ערשטער  די ׳סטעיקהָאלדער באראטונגס קאמיטע׳ זאל צוגרייטן א פר

זיצונג פון דער ׳סטעיקהָאלדער באראטונגס קאמיטע׳ וואס וועט דייטליך איבערגעבן וואספארא אקטיוויטעטן די קאמיטע  

באריכטן  האט בדעה איינצופירן, און עס זאל ארייננעמען מאסנאם צילן וואס קענען נאכגעשפירט ווערן במשך די צייט. 

 וואס טוען דייטליך איבערגעבן די קאמיטע׳ס אקטיוויטעטן און פארשריטן וועלן גרייט געמאכט ווערן לויט׳ן פארלאנג.   

 
c.  די ׳סטעיקהָאלדער באראטונגס קאמיטע׳ זאל גרייט מאכן א באראטונגס באריכט דערלאנגט צו ווערן צום ׳מייסטער פלאן

ערנער, נישט שפעטער ווי אכצן חדשים נאך דער ערשטער זיצונג פון דער  פאר עלטערנדע קאונסיל׳ און דעם גאוו

 ׳סטעיקהָאלדער באראטונגס קאמיטע׳. 

 
d. טערמיניגע אויפפאסונג  - קאמיטעען געווידמעט אויף לאנג-די ׳סטעיקהָאלדער באראטונגס קאמיטע׳ זאל האבן אונטער

פאסער. די דאזיגע סובקאמיטעען זאלן אריינגעבן א  באזירטע סערוויסעס און אויפ- סערוויסעס און שטיצע, קאמיוניטי



  

באריכט דירעקט צום באראטונגס קאמיטע, דעם ׳מייסטער פלאן פאר עלטערנדע קאונסיל׳ און דעם גאווערנער, אינערהאלב  

 צוועלף חדשים נאך דער ערשטער זיצונג פון דער ׳סטעיקהָאלדער באראטונגס קאמיטע׳.  

 
e. קאמיטעען.  -קאמיטע׳ קען שאפן נאך אונטער   דער ׳סטעיקהָאלדער באראטונגס 

 
דער ׳מייסטער פלאן פאר עלטערנדע׳ פלאן אנטוויקלונג פראצעס זאל ארייננעמען אנגייענדע געלעגנהייטן פאר׳ן שטיין אין   .6

הָאל  - ןפארבינדונג מיט׳ן פובליק, וואס קען ארייננעמען פובליק קאמענטארן פעריאדן בשעת באראטונגס קאמיטע זיצונגען, טָאו

געשפרעכן אדער ענליכע פארומען אויף אריינצוגעבן מיינונגען, אדער סיי וועלכע מיטלען פון פובליק פארבינדונג וואס ווערט  

 געהאלטן אלס פאסיג דורכ׳ן פארזיצער.  

 
 דער ׳מייסטער פלאן פאר עלטערנדע קאונסיל׳ און דער ׳סטעיקהָאלדערס באראטונגס קאמיטע׳ זאל האבן די מאכט צו רופן .1 .7

 זיצונגען, פארעמען סובקאמיטעען, ארבעטס- גרופעס און פאקוס גרופעס צו ארבעטן אויף ספעציפישע נושאים פאר׳ן צוועק פון

 ארויסשטעלן מודעות, זיצונג מאטעריאלן און אנדערע אינפארמאציע ני יטיג אויף אויסצופירן די אנטוויקלונג פןו דעם ׳מייסטער פלאן

 . .פאר עלטערנדע׳

 

 

א ר ו י ס ג ע ג ע ב ן  אונטער מיין האנט און אונטער דעם  

עמטליכן זיגל פונעם סטעיט אין דער שטאט 

אלבאני דעם פערטן טאג אין נאוועמבער, 

 אינעם יאר צוויי טויזנט צוויי און צוואנציג.

 

 

 

 

  דורך דער גאווערנער 

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער


