
 
 الحاكمة كاثي هوكول   22/12/2022 للنشر فوًرا:

 
 

   الحاكمة هوكول تعلن عن اللجنة االستشارية ألصحاب المصلحة لخطة والية نيويورك الرئيسية للشيخوخة 
  

خبيًرا في السياسات الصديقة للمسنين والدعم والبنية التحتية المجتمعية   28يتضمن مجلس الخطة الرئيسية للشيخوخة 
 والخدمات الصحية 

  
 ستقدم خبرات أعضاء اللجنة المشورة بشأن خطة لتنمية مجتمعات صحية وشاملة لكبار السن في نيويورك  

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن لجنة أصحاب المصلحة المكلفة بتقديم المشورة لمجلس الخطة الرئيسية للشيخوخة 
والذي يقوم بتطوير أول خطة رئيسية للشيخوخة على اإلطالق في الوالية وهي وثيقة إرشادية للمساعدة في ضمان أن يعيش  

والذين تم   28سيقدم األعضاء وعددهم  ء الشيخوخة بكرامة واستقاللية.كبار السن في نيويورك حياة صحية ومرضية أثنا
تعيينهم في اللجنة االستشارية ألصحاب المصلحة خبراتهم في السياسات المالئمة للمسنين والدعم والخدمات الصحية لتوجيه 

ماعية واالقتصادية لجميع األجيال  الخطة الرئيسية للشيخوخة بحيث يقوم بتطوير خارطة طريق شاملة لتلبية االحتياجات االجت
 في نيويورك مع تقدمهم في السن.  

  
"ستوفر المدخالت التي  "يستحق كافة سكان نيويورك التقدم في السن في مجتمعهم بكرامة واستقاللية". قالت الحاكمة هوكول،

ول المسنين في نيويورك على يقدمها أصحاب المصلحة هؤالء إطاًرا للخطة الرئيسية للشيخوخة وتوجه جهودنا لضمان حص
 رعاية طويلة األجل عالية الجودة في مجتمعات صحية وصالحة للعيش حيث يمكنهم االزدهار." 

  
 الخطة في  قوية مدخالت  عام  بشكل والجمهور الرائدين للخبراء يكون أن المصلحة ألصحاب االستشارية اللجنة ستضمن

  جميع من نيويورك لسكان الفرص لتوفير للمسنين الصديقة للسياسات  هيةتوجي مبادئ وضع في  المطاف نهاية في ويساعدون
 والبالغين الرسميين؛  غير الرعاية ومقدمي والمستهلكين؛ الدعم؛ وخدمات الصحية  الرعاية  مقدمي الممثلون يشمل األعمار.

ً  األكبر   المجتمعية والمنظمات عملوال الصحية الخطط وشركات تفاوتات؛ من  تعاني  التي المجتمعات في  سيما وال  -  سنا
   آخرين.  بين  من األكاديميين والباحثين الشيخوخة وخبراء العمل وأرباب

  
واللجنة مكلفة بالنظر في التعليقات والمدخالت من الخبراء األقران في مجاالت تخصصهم عبر سلسلة من جلسات إشراك 

أصحاب المصلحة. إضافة إلى ذلك، ستنخرط اللجنة في جلسات استماع إقليمية في األشهر المقبلة مما يوفر فرصة للمساهمة 
 وكذلك الحلول المقترحة.   المباشرة من الجمهور حول القضايا التي تهمهم 

  
إلنشاء مجلس الخطة الرئيسية للشيخوخة وتكليفه بجمع المدخالت  تنفيذي  أمرفي الشهر الماضي، وقعت الحاكمة هوكول على 

لمجلس نائب  يرأس ا من أصحاب المصلحة المعنيين لصياغة إرشادات لبناء مجتمعات صالحة للعيش توفر فرًصا لكبار السن.
مفوض إدارة الصحة للشيخوخة والرعاية طويلة األمد آدم هيربست مع مكتب مدير الشيخوخة جريج أولسن الذي يعمل كنائب  

 للرئيس والمفوضون والمديرون التابعون للوكاالت الحكومية ذات الصلة كأعضاء فيه.  
  

 اللجنة تضم الشهر. هذا من سابق وقت  في االفتتاحي  اجتماعه في المصلحة أصحاب لجنة تشكيل  عمل إطار المجلس حدد 
   من: كل المصلحة ألصحاب االستشارية

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-23-establishing-new-york-state-master-plan-aging&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf2f7e1372726465817bd08dae42ed743%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073187089985493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nv2QnlBiftgma9GNyuPsyX5ios5o%2BhYngZbJ4eZN9FE%3D&reserved=0


Jessica Bacher  Pace Land Use Law Center  

Stephen Berger  Odyssey Partners  

Dr. Jo Ivey Boufford  Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, NYU  

Dr. Thomas Caprio  Finger Lakes Geriatric Education Center  

Ann Marie Cook  LifeSpan of Greater Rochester  

Sara Czaja, PhD  New York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medicine  

Emma DeVito  VillageCare  

Ruth Finkelstein, PhD  Brookdale Center for Healthy Aging  

Dr. Linda Fried  Columbia University, Mailman School of Public Health  

Doris Green  New York State Caregiving & Respite Coalition  

Kathryn Haslanger  Jewish Association Serving the Aging  

Linda James  Former Kinship Caregiver  

Stuart C. Kaplan  Selfhelp Community Services  

Scott LaRue  ArchCare  

Stephanie Lederman  American Federation for Aging Research  

Lora Lee La France  St. Regis Mohawk Office for the Aging  

Raj Mehra  Sage  

George Nicholas  African American Health Equity Task Force  

Allison Nickerson  LiveOn NY  

Karen Nicolson  Center for Elder Law and Justice  

Wade Norwood  Common Ground Health  

Nora Obrien-Suric  Health Foundation for Western and Central New York  

James O'Neal  AARP New York  

Dennis Rivera  Former Chairman of Medicaid Re-Design Team  

Dan Savitt  VNS Health  

Helen Schaub  1199/SEIU  

Timothy Seymour  Herkimer County Dept. of Social Services  

Pat Wang  Healthfirst  

  
"أود أن أثني على الحاكمة هوكول لبنائها على   قالت الدكتورة ماري ت. باسيت مفوضة إدارة الصحة في والية نيويورك،

تاريخ الوالية الطويل في تقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية طويلة األجل والدعم من خالل العمل على إنشاء أول خطة 
ذه اللجنة االستشارية شوًطا طويالً نحو رؤيتنا لنظام رعاية طويلة األمد غير مكلف  رئيسية للوالية للشيخوخة. سيقطع إنشاء ه

 ويمكن الوصول إليه وقادر على تلبية االحتياجات والتوقعات الخاصة لكل شخص يخدمه".  
  

ديقة للمسنين "لطالما كانت نيويورك رائدة في تنسيق السياسات الص قال جريج أولسن مدير مكتب والية نيويورك للشيخوخة،
عبر برامج وسياسات وكاالت الوالية من البنية التحتية المجتمعية الصديقة للمسنين إلى دعم الصحة العقلية والتنمية  

االقتصادية للخدمات المجتمعية وعشرات المجاالت األخرى المترابطة. بفضل الحاكمة كاثي هوكول، تسعى خطة الوالية 
وى غير مسبوق من التنسيق حيث تجمع الخبراء من جميع مراحل العمر على خارطة طريق الرئيسية للشيخوخة اآلن إلى مست

للفرص الجديدة لسكان نيويورك مع تقدمهم في العمر مع االعتراف بأن المجتمعات الصديقة للمسنين هي المجتمعات التي  
 تدعم األسرة بأكملها بغض النظر عن العمر".  



  
"لقد مّكنتنا   قال آدم هيربست نائب مفوضة إدارة الصحة في والية نيويورك لشؤون الشيخوخة والرعاية طويلة األمد،

الحاكمة هوكول من بناء نظام لدعم الشيخوخة يكون فعااًل وكفًؤا وشفافًا. من خالل الخطة الرئيسية للشيخوخة سيتعاون مكتب  
نة االستشارية ألصحاب المصلحة للنظر في الشخص بأكمله بينما ندافع عن عافية  الشيخوخة والرعاية طويلة األجل مع اللج

سكان نيويورك المسنين. تمنحنا الخطة الرئيسية للشيخوخة الفرصة للنظر في التقاطع بين عوامل مثل القوة العاملة واإلسكان 
 والتفاوتات التاريخية ودعم األسرة في صياغة نظام شيخوخة يصلح للجميع".  

  
تواصل الحاكمة هوكول دعم المبادرات لبناء نيويورك صديقة للمسنين والتي تم تصنيفها كأول والية صديقة لكبار السن في  

( American Association of Retired Persons, AARPالبالد حسب الرابطة األمريكية لالشخاص المتقاعدين )
مليون  114.9مليون دوالر كتمويل من الوالية و  181.5ذا العام . توفر ميزانية ه2017ومنظمة الصحة العالمية في عام 

 دوالر من التمويل الفيدرالي لبرامج مكتب الشيخوخة التي تدعم استقالل كبار السن في نيويورك ومقدمي الرعاية لهم.  
  

و  Medicaidكبار السن من برامج توفير   أهلية زيادةكما تعاونت الحاكمة هوكول مع الهيئة التشريعية للوالية من أجل 
Medicare بالمائة من مستوى   138عاًما فأكثر سترتفع حدود الدخل إلى   65. بالنسبة لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم

 الفقر الفيدرالي لضمان حصول المزيد من سكان نيويورك على تغطية صحية موثوقة وميسورة التكلفة.  
  

 ### 
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