
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/22/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט אדווייזארי קאמיטע פון פארשידענע פארמישטע פארטייען פאר ניו  
 יארק סטעיט'ס מייסטער פלאן פאר פארעלטערונג 

  
עקספערטן אויף ּפאליסיס, שטיצע,   28מייסטער פלאן פאר פארעלעטערונג קאונסיל באשטייט פון 

קאמיוניטי אינפראסטרוקטור און געזונטהייט סערוויסעס וועלכע רעכענען זיך מיט עלעטערע  
 מענטשן  

  
קאמיטע מיטגלידער'ס מבינות וועט העלפן אהערשטעלן א פלאן צו אנטוויקלען געזונטע,  

 ארייננעמיגע קאמיוניטיס פאר עלטערע ניו יארקער 
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די קאמיטע וואס ווערט באאויפטראגט מיטן מייעץ זיין די 
( וואס אנטוויקלט יעצט Master Plan for Aging Councilמייסטער פלאן פאר פארעלטערונג קאונסיל ) 

וייזן די וועג צו  די סטעיט'ס סאמע ערשטע מייסטער פלאן פאר פארעלעטערונג, א דאקומענט וואס וועט ו
העלפן פארזיכערן אז עלטערע ניו יארקער קענען לעבן געזונטע און פארפילנדע לעבנס בשעת'ן זיך 

מיטגלידער וועלכע זענען באשטימט געווארן פאר  28די   פארעלטערן בכבוד און זעלבסטשטענדיגערהייט.
ן זייער מבינות איבער ּפאליסיס,  די אדווייזארי קאמיטע פון פארמישטע פארטייען וועלן ביישטייערן פו

שטיצע און געזונטהייט סערוויסעס וועלכע זענען פריינטליך צו עלטערע מענטשן צו ווייזן די וועג פאר די  
מייסטער פלאן פאר פארעלטערונג קאונסיל אזוי ווי עס אנוויקלט א ברייטע מאפע צו נאכקומען די  

ן אלע דורות פון ניו יארקער אזוי ווי זיי פארעלטערן  געזעלשאפטליכע און עקאנאמישע באדערפענישן פו
 זיך. 

  
"עס קומט זיך פאר אלע ניו יארקער זיך צו פארעלטערן אין זייער אייגענע קאמיוניטי בכבוד און 

"די עצות פון די קאמיטע מיטגלידער   האט גאווערנער האקול געזאגט.זעלבסטשטענדיגערהייט", 
לעגנהייטן וועלן אהערשטעלן די בלוּפרינט פאר די מייסטער פלאן פאר  וועלכע האבן א קשר צו די אנגע 

פארעלטערונג און ווייזן די וועג פאר אונזערע באמיאונגען צו פארזיכערן אז פארעלטערנדע ניו יארקער  
פריינטליכע  -טערמיניגע קעיר פון א הויכע קוואליטעט אין געזונטע, איינוואוינער-האבן צוטריט צו לאנג 

 יטיס וואו זיי קענען בליהען." קאמיונ
  

  עקספערטן  פירנדע די אז  פארזיכערן וועט פארטייען פארמישטע  פארשידענע  פון קאמיטע אדווייזארי די
  אוועקשטעלן העלפן צו  שליסליך  און פלאן  די אויף איינפלוס  שטארקע א האבן פובליק אלגעמיינע די און

  ניו פאר געלעגנהייטן צושטעלן צו מענטשן עלטערע  צו ינטליךפרי  זענען וועלכע ּפאליסיס פאר אנווייזונגען
  ּפרָאוויידערס; סערוויס  שטיצע און קעיר העלט אריין  רעכענען פארטרעטער   עלטער.  יעדע אין יארקער
 אן אויף  אנדערע  מיט אפ זיך גיבן וועלכע  מענטשן סערוויסעס; די מיט זיך באנוצן וואס  מענטשן

  פון ליידן וועלכע קאמיוניטיס אין אזעלכע  באזונדערס —  ענטשןמ עלטערע אופן;  אינפארמאלן 
  ארגאניזאציעס, באזירטע-קאמיוניטי און ארבעטסקראפט פירמעס, אינשורענס העלט  אומגלייכקייטן;

   אנדערע. צווישן  פארשער, אקאדעמישע און  פארעלטערונג אויף  מומחים ארבעטסגעבער,



  
די קאמיטע ווערט באאויפטראגט מיטן איבערקוקן און באטראכטן קאמענטארן און עצות פון אנדערע  

עקספערטן יעדער מיטגליד פון זיין פעלד דורך א סעריע פון סעסיעס צו אריינמישן פארשידענע פארטייען  
אפהאלטן וועלכע האבן א קשר צו אנגעלעגנהייטן פון פארעלטערונג. אין צוגאב וועט די קאמיטע 

ראיאנישע געהערן אין די קומענדיגע חודשים, גיבנדיג א געלעגנהייט פאר די פובליק זיך צו לאזן הערן 
 דירעקט אויף די עניינים וואס זענען וויכטיג פאר זיי און איבער די פארגעשלאגענע לייזונגען.  

  
אויפשטעלנדיג די מייסטער   ארדער עקזעקיוטיוולעצטע חודש האט גאווערנער האקול אונטערגעשריבן אן 

פלאן פאר פארעלטערונג קאונסיל און עס באאויפטראגנדיג מיטן אויסהערן עצות פון פארשידענע  
פריינטליכע  -פארמישטע פארטייען צו אהערשטעלן אנווייזונגען וויאזוי צו בויען געזונטע, איינוואוינער

דער פארזיצער פון די קאונסיל איז סטעיט   ייטן פאר עלטערע מענטשן.קאמיוניטיס וועלכע גיבן געלעגנה
טערמיניגע קעיר, עדעם  -העלט דעּפארטמענט דעּפיוטי קאמישאנער פאר פארעלטערונג און לאנג 

 Office for theהערבסט, און דער וויצע פארזיצער איז דירעקטאר פון די אפיס פאר עלטערע מענטשן ) 
Agingן די מיטגלידער זענען דירעקטארס און קאמישאנערס פון באטרעפנדע סטעיט  (, גרעג אלסען, או

 אגענטורן.  
  

 די ביי פארטייען פארמישטע פון קאמיטע די פון פארעם די  פארגעשטעלט האט קאונסיל  די
  אריין: רעכנט  קאמיטע אדווייזארי די  חודש.  דעם  פריער באגעגעניש  איינשווערונג'ס

  

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  

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


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  

  
"איך וויל  ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט קאמישאנער, דר. מערי ט. באסעט, האט געזאגט, 

אויסלויבן גאווערנער האקול פארן ארויפבויען אויף די סטעיט'ס לאנגע היסטאריע פון צושטעלן א ברייטע  
סטעיט'ס טערמיניגע קעיר סערוויסעס און שטיצע דורכן ארבעטן צו אהערשטעלן די -רייע פון לאנג 

ערשטע מייסטער פלאן פאר פארעלטערונג. דאס אוועקשטעלונג פון די אדווייזארי קאמיטע וועט זיין א 
טערמיניגע קעיר סיסטעם וואס איז נישט -וויכטיגע טריט אין די ריכטונג פון אונזער חזון פאר א לאנג

און ערווארטונגען פון יעדער   טייער, צוגענגליך און אומשטאנד צו נאכקומען די ספעציפישע באדערפענישן
 מענטש וואס זיי דינען."  

  
"ניו יארק איז  ניו יארק סטעיט אפיס פאר עלטערע מענטשן דירעקטאר, גרעג אלסען, האט געזאגט, 

שוין פון לאנג א פירער ווען עס קומט צו קאארדינירן ּפאליסיס וועלכע זענען פריינטליך צו עלטערע  
מענטשן אין אלע סטעיט אגענטור פראגראמען און ּפאליסיס, אנגעהויבן פון קאמיוניטי אינפראסטרוקטור  

יצע, פון עקאנאמישע אנטוויקלונג  וואס רעכנט זיך מיט עלטערע מענטשן ביז גייסטישע געזונטהייט שט
באזירטע סערוויסעס און צענדליגע אנדערע פארבינדענע פעלדער. א דאנק גאווערנער  -ביז קאמיוניטי 

קעטי האקול, איז די סטעיט'ס מייסטער פלאן פאר פארעלטערונג יעצט אויף א וועג צו אנקומען צו א  
ענדיג עקספערטן פון די גאנצע באטרעפנדע  פרעצענדענטלאזע שטאפל פון קאארדינאציע, צוזאמברענג

ספעקטרום צו ארבעטן אויף א מאפע פון נייע געלעגנהייטן פאר ניו יארקער אזוי ווי זיי פארעלטערן זיך,  
אנערקענענדיג אז קאמיוניטיס וועלכע זענען פריינטליך צו עלטערע מענטשן זענען קאמיוניטיס וואס  

 ון די עלטער."  שטיצן די גאנצע פאמיליע, אפגעזעהן פ
  

-ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט דעּפיוטי קאמישאנער פאר פארעלטערונג און לאנג
"גאווערנער האקול האט אונז באפולמעכטיגט צו  טערמיניגע קעיר, עדעם הערבסט, האט געזאגט, 

יין עפעקטיוו, אויפבויען א סיסטעם פון שטיצע פאר מענטשן וואס פארעלטערן זיך, א סיסטעם וואס וועט ז 
-ווירקזאם און אפן. דורך די מייסטער פלאן פאר פארעלטערונג, וועט די אפיס פון פארעלטערונג און לאנג 
טערמיניגע קעיר ארבעטן בשותפות מיט די אדווייזארי קאמיטע צו קוקן מיט א ברייטע בליק אויף דעם  

טערנדע ניו יארקער. די מייסטער פלאן פאר גאנצן מענטש אזוי ווי מיר קעמפן פאר די וואוילזיין פון פארעל
פארעלטערונג גיבט אונז די געלעגנהייט צו באטראכטן די וועגן וויאזוי פארשידענע געביטן אין לעבן, ווי 
ארבעטסקראפט, האוזינג, היסטארישע אומרעכטן און פאמיליע שטיצע, קומען זיך צוזאם איינע מיט די  

 ן אויס א סיסטעם פאר עלטערע מענטשן וואס ארבעט פאר יעדן."  אנדערע אין די צייט ווען מיר שטעל
  

גאווערנער האקול זעצט פאר צו אנפירן אינציאטיוון צו בויען א ניו יארק וואס איז פריינטליכער צו עלטערע  
מענטשן, נאכן אנערקענט ווערן אלץ די ערשטע סטעיט אינעם לאנד צו זיין פריינטליך צו עלטערע  

( World Health Organizationאון אלוועלטליכע געזונטהייט ארגאניזאציע ) AARPמענטשן דורך די 
מיליאן  114.9מיליאן דאלאר אין סטעיט געלטער און    181.5יאריגע בודזשעט טיילט צו -. די היי2017אין 

דאלאר אין פעדעראלע געלטער פאר די פאר פראגראמען פון די אפיס פאר עלטערע מענטשן וועלכע  
 וועלכע גיבן זיך אפ מיט זיי. שטיצן די זעלבסטשטענדיגקייט פון ניו יארק'ס עלטערע מענטשן און די 

  
  בארעכטיגונג  פארמערןגאווערנער האקול האט זיך אויך צוזאמגעשטעלט מיט די סטעיט לעגיסלאטור צו 

יו יארקער פון  צווישן עלטערע מענטשן פאר מעדיקעיד און פאר די מעדיקעיר סעיווינגס פראגראם. פאר נ

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%7Cf2f7e1372726465817bd08dae42ed743%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073187089985493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k3cN3X0iGfKl5JalaFn3qrN2RfXxKq%2F5QmV%2F%2FA3NUm4%3D&reserved=0


פראצענט פון די פעדעראלע   138יאר און ארויף וועלן די מאקסימום איינקונפט שטאפלען ארויפגיין צו  65
ארימקייט שטאפל צו פארזיכערן אז מער ניו יארקער האבן צוטריט צו פארלעסליכע העלט אינשורענס  

 דעקונג פאר צוגענגליכע פרייזן. 
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