
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/10/2023 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול מעלדט פלאן צו מאכן טשיילד קעיר מער צוגענגליך, צוטריטבאר, און יושר'דיג אין  
  ניו יארק

   
נייע אינציאטיוו וועט פארגרינגערן די טשיילד קעיר אפליקאציע פראצעדור, פארברייטערן צוטריט צו  

   טשיילד קעיר, און שטיצן ניו יארק'ס טשיילד קעיר אינפראסטרוקטור
    

   
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א דראסטישע פלאן צו מאכן ניו יארק'ס טשיילד קעיר  

צושטאנד  2023סיסטעם מער יושר'דיג, מער צוגענגליך און גרינגער צו באקומען צוטריט, אלץ טייל פון די 
גרינגערן און  פון די סטעיט )סטעיט ָאוו די סטעיט(. די פראפאזעלס נעמען אריין פלענער צו פאר 

צענטראליזירן די טשיילד קעיר אפליקאציע פראצעדור, פארברייטערן צוטריט צום סיסטעם, און צושטעלן  
      הילף פאר פאמיליעס, ארבעטער און ביזנעסער צו שטיצן ניו יארק'ס טשיילד קעיר אינפראסטרוקטור.

   
על צוליב א מאנגל אין אפארדעבל "אלס איינער וואס האט געדארפט לייגן איר קאריערע אויף אפשט 

האט גאווערנער  טשיילד קעיר אפציעס, פארשטיי איך ווי וויכטיג דער לייפליין איז פאר פאמיליעס," 
"כאטש מיר האבן געמאכט גרויסע אינוועסטירונגען צו פאראויסשטופן טשיילד קעיר  האקול געזאגט. 

ן נישט באקומען קיין צוטריט צו די ריסאורסעס.  געלטער, זענען נאך אלס דא צופיל פאמיליעס וואס קענע 
דאס איז די סיבה פארוואס מיר נעמען קריטישע שריט צו פארבעסערן דעם פראצעדור פון טרעפן  

טשיילד קעיר, פארברייטערן פראגראם בארעכטיגונג, און שטיצן אונזער טשיילד קעיר  
     ארבעטסקראפט."

   
אנג פונקציאנירט אויף גאר שמאלע מארדזשינס, נישט קענענדיג  טשיילד קעיר פראגראמען האבן שוין ל 

הייבן די שכר לימוד גענוג הויך צו דעקן די ריזיגע קאסטן פון צושטעלן הויכע קוואליטעט קעיר,  
אריינרעכענענדיג לעבנס געהאלט פאר די שטאב וואס נערט און לערנט מיט אונזערע יונגסטע קינדער.  

ק, אזוי ווי קלאסצימערן האבן זיך פארמאכט און גאנצע פראגראמען האבן  ביים שפיץ פונעם פאנדעמי
פארמאכט די טירן, האבן פיל פאמיליעס זיך געמוטשעט מיטן טרעפן אלטערנאטיווע קעיר  

אין געפאר. אלס א   -און זייער עקאנאמישע סטאביליטעט  -אראנדזשירונגען, לייגנדיג זייערע פאסטנס 
ארלאזט די ארבעטסקראפט ביי א הויכע ראטע בשעת פאמיליעס, פאר וועמען  רעזולטאט, האבן פרויען פ 

    נישט ארבעטן איז נישט געווען קיין אפציע, זענען געבליבן צו דורכגיין א שוואכע, פעטשווארק סיסטעם.
   

אין   ביליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג 7היסטארישע פאראיאר, האט גאווערנער האקול געמאלדן א 
קעיר. דאך, פארבלייבט טשיילד קעיר אפטעיק נידריג, און די גָאווערנָאר בלייבט געטריי צו  - טשיילד

העלפן פאמיליעס באקומען צוטריט צו די ריסאורסעס וואס זענען אוועילעבל. דאס איז פארוואס  
ט צילן צו איבערמאכן ניו יארק'ס גאווערנער האקול'ס פארשלאג וועט זיך קאנצענטרירן אויף דריי הויפ 

טשיילד קעיר סיסטעם: פארגרינגערן פאר פאמיליעס צו באקומען צוטריט צו פינאנציעלע הילף צו וואס זיי  
זענען בארעכטיגט; צושטעלן הילף פאר די טשיילד קעיר ארבעטסקראפט; און ארייננעמען די ביזנעס  

  פארמינערן קאסטן פאר מער פאמיליעס. קאמיוניטי אין נייע וועגן צו בויען סופליי און

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-historic-investment-child-care-part-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3d9cd5577a964963dccd08daf33eb001%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089747811585272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fiPC2BUQu%2FGbf1WPzKGQ563itHbEnWhzB8MdAvqIrZk%3D&reserved=0


   
 Office of Children and Familyניו יארק סטעיט אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס )

Services איך וויל אויסלויבן   גּוסטַאוו, האט געזאגט,-( צייטווייליגע קאמישאנער, סּוזען מיילס"
גאווערנער האקול פארן אנערקענען די דרינגענדקייט און וויכטיגקייט פון טראנספארמירן ניו יארק'ס 

טשיילד קעיר סיסטעם. די פארצווייגטע און ערשטמאליגע אויסוואל פון אינציאטיוון וועט ערמעגליכן מער  
לטערן, הייבן וועידזשעס פאר די שטאב וואס צוטריט צו טשיילד קעיר פאר אונזערע שווער ארבעטנדע ע 

עס קומט זיך זיי, וואס געבן אזוי פיל פון זיך בשעת'ן אפט זיך מוטשען צו פארדינען גענוג געלט און  
פארזיכערן די סטאביליטעט פון טשיילד קעיר פראגראמען וויבאלד דער פארלאנג פאר סערוויסעס 

זערע פאמיליעס, ספעציעל פרויען וואס זענען אפטמאל מער  וואקסט ווייטער. מיר האבן אויסגעהערט אונ
אפעקטירט פון טשיילד קעיר באגרעניצונגען, געהערט אונזערע פראוויידערס און מיר זאגן הויך און קלאר  

איז שטאלץ צו זיין א טייל פון די שטארקע שריט צו מאכן גוטע קוואליטעט,   OCFSאיר זענט נישט אליין. 
   סעיף טשיילד קעיר מער יושר'דיג, מער אפארדעבל און אנהאלטבאר."פארזיכערטע, און 

    
   פארגרינגערן און צענטראליזירן די טשיילד קעיר אפליקאציע פראצעדור

גאווערנער האקול האט פארגעשלאגן א סטעיטווייד עלעקטראנישע לעזונג וואס וועט ערלויבן פאמיליעס  
און זיך איינגעבן פאר טשיילד קעיר הילף, אוועקנעמענדיג סיי  סקרינ'ען פאר בארעכטיגונג-צו פאראויס

וועלכע איבערגע'חזר'טע פראצעדורן און אומנויטיגע באריכטן פאדערונגען וואס ווערן געשטעלט אויף  
פאמיליעס. דורכן פארגרינגערן און צענטראליזירן די טשיילד קעיר אפליקאציע פראצעדור, מאכן איינפאך  

ן פארשטעלן דאקומענטאציע, און מאכן אן אנליין אפליקאציע אפציע פאר אלע  דער פראצעדור פו 
קאונטיס, צילט גאווערנער האקול צו דראסטיש הייבן דעם צאל אפליקאציעס וואס ווערן ערפאלגרייך  

   אויסגעפולט.
    

Expanding  צוטריטto the טשיילד קעיר סיסטעם   
גאווערנער האקול האט אויפגעוויקלט א פלאן צו פארברייטערן בארעכטיגונג פאר טשיילד קעיר הילף  

 85וואס איז  -דורך הייבן די אינקאם באגרעניצונג צום מאקסימום ערלויבט דורכן פעדעראלן געזעץ 
פאמיליע    פער יאר פאר א $93,200פראצענט פון ניו יארק'ס דורכשניטליכע אינקאם, אדער אומגעפער 

מער קינדער ווערן בארעכטיגט   113,000פון פיר. אלס א רעזולטאט, וועלן די פאמילעס פון א געשאצטע 
   טאש קאסטן פאר מער הויזגעזונדער.-פון-פאר הילף צום ערשטן מאל, העלפנדיג פארמינערן ארויס

    
אין צוגאב, האט די גָאווערנָאר פארגעשטעלט צו עלימינירן א רידאנדענסי וואס פארלאנגט פאמיליעס  

וואס נעמען אנטייל אין פראגראמען, אזוי ווי די סופלעמענטל דערנערונג הילף פראגראם, די הָאום  
ויען, בעיביס ענערדזשי הילף פראגראם, מעדיקעיד, און די ספעציעלע צוגאבע נערונג פראגראם פאר פר

בארעכטיגט פאר די טשיילד קעיר הילף פראגראם. אלס -און קינדער כדי צו אויפווייזן אז זיי זענען אינקאם
-קינדער וואס זענען אין שוין יעצט אינקאם 83,400רעזולטאט פון די ענדערונגען, וועלן א געשאצטע 

   הילף פראגראם.ארעכטיגטע פאמיליעס האבן גרינגערע צוטריט צום טשיילד קעיר ב
    

גאווערנער האקול וועט אויך סטאנדטארטיזירן הויפט בארעכטיגונג דורכאויס לאקאלע דיסטריקטס דורכן 
די וועלכע גייען דורך היימלאזיקייט און פאמיליעס  -פארזיכערן אז די מערסט עמפינדליכע פאמיליעס 

באקומען טשיילד קעיר הילף אזוי   -פ קעיר וואס געבן זיך אפ מיט א קינד אין פאסטער קעיר אדער קינשי
לאנג ווי געלטער זענען אוועילעבל. אין צוגאב, וועט די גָאווערנָאר סטאנדארטיזירן די סטעיט'ס פאליסיס 

אויף אפוועזנהייט. יעצט, זענען דיסטריקטס' פאליסיס אויף באצאלונג פאר אפוועזנהייט פארשידנארטיג,  
טעג איידער א פאמיליע ווערט   80צוריקבַאצָאלונג פאר ביז  דיסטריקטס צושטעלנדיג 11מיט 

 24דיסטריקטס דעקן נאר  20פאראנטווארטליך פארן באצאלן ארויס פון טאש אבער איבער 
אפוועזנהייטן אין א פרואוו צו   80אפוועזנהייטן. די סטעיט וועט מאנדאט'ן אז דיסטריקטס זאלן דעקן 

   קַאונטיס.  סטאנדארטיזירן די פאליסי דורכאויס
    



פעימענטס ביי איין פראצענט פון פאמיליע אינקאם איבערן  -די סטעיט וועט אויך באגרעניצן פאמיליע קא
פראצענט   10ארימקייט שטאפל, אזוי ווי אומגעפער האלב פון דיסטריקטס טוען שוין, אנשטאט די 

פראצענט פון   10שאצט אז  באגרעניצונג וואס איז די יעצטיגע סטעיטווייד רעגולאציע. די סטעיט 
פעימענטס אלס א רעזולטאט פון די רעגולאציע  -פאמיליעס וואלטן געזען א פארמינערונג אין זייערע קא 

    טויש, פארגרינגערנדיג דערמיט פאר יענע פאמיליעס צו אנטיילנעמען אינעם פראגראם.
    

אומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ צו  אין צוגאב, טוט גאווערנער האקול דירעקטירן ניו יארק סטעיט ׳ה
אינסענטיווייז'ן הָאוזינג דעוועלאּפמענטס צו ארייננעמען באשטימטע טשיילד קעיר פלאץ. אפארדעבל  

טשיילד קעיר איז גאר וויכטיג פאר סיי קינדער און עלטערן, פארמערנדיג קינדער'ס אנטוויקלונג און  
ענטערן דורכאויס די סטעיט מוטשען זיך צו באצאלן  ערמעגליכנדיג עלטערן צו ארבעטן. טשיילד קעיר צ 

הויכע רענט און קאנקורירן פאר פלאץ אין א מארק וואס איז באגרעניצט דורך שטרענגע אבער וויכטיגע  
מיליאן דאלער צו הייבן   100זיכערהייט רעגולאציעס. בויענדיג פון א פרעצענדענטלאזע אינוועסטירונג פון 

ען אין טשיילד קעיר דעזערטס, וועט די סטעיט נעמען ווייטערדיגע שריט צו  די קאפאסיטי פון פראגראמ
  HCRפארזיכערן אז טשיילד קעיר פאסיליטיס ווערן אריינגענומען אין די שטאף פון אונזערע קאמיוניטיס. 

אינקאם הָאוזינג שטייער קרעדיט וואס נעמען  -וועט אויסדרוקליך פארצוגן אפליקאציעס פאר איר נידריג
  יין טשיילד קעיר פאסיליטי פלאץ.אר 
    

    ארבעטסקראפט אנהאלטונג גרענט פראגראם
אויסגענוצטע פעדעראלע געלטער צו אוועקשטעלן א נייע  -גאווערנער האקול וועט נוצן נישט 

ארבעטסקראפט אנהאלטונג גרענט פראגראם צו צושטעלן באצאלונגען פאר טשיילד קעיר ּפראוויידערס  
גראמען סטעיטווייד. גרענטס וועלן אויך ווערן גענוצט צו דעקן פעירָאל שטייער הילף און  פרא 17,000ביי 

אן באנוסעס פאר נייע ארבעטער און  -שטיצן אויפנעמען שטאב סטראטעגיעס, אריינרעכענענדיג סיין
ע שריט  אנדערע אויסגאבן פארבינדן מיטן אויפנעמען נייע שטאב. דאס איז א קריטיש וויכטיגע און צייטליכ

צו סטאביליזירן די טשיילד קעיר סעקטאר אזוי ווי די סטעיט און טשיילד קעיר אוועיליביליטי טעסק פארס 
זעצן פאר צו אונטערנעמען די וויכטיגע ארבעט פון אפשאצן אלטערנאטיווע ארבעטסקראפט פארגיטיגונג 

    ראמען.
    

     לאט פראגראםגעשטיצטע טשיילד קעיר פי-ניו יארק סטעיט ארבעטסגעבער
און   CCAPכדי צו בעסער אדרעסירן אפארדיביליטי פאר פאמיליעס וואס זענען נישט בארעכטיגט פאר 

אריינברענגען נייע ריסאורסעס פון ארבעטסגעבער, וועט גאווערנער האקול אוועקשטעלן די ניו יארק 
ן די צעטיילן די קאסטן  געשטיצטע טשיילד קעיר פילאט פראגראם צו ערמעגליכ-סטעיט ארבעטסגעבער 

  ESCCפון קעיר פאר בארעכטיגטע ארבעטערס צווישן די סטעיט, ארבעטסגעבער, און ארבעטער. אין 
טאש קאסטן פאר פאמיליעס צווישן  -פון-פילאט, וועלן ארבעטסגעבער ביישטייערן א דריטל פון די ארויס

סטעיט וועט עס מעטש'ן,  פראצענט פון דורכשניטליכע אינקאם, און די 100פראצענט און  85
טאש קאסטן פאר פאמיליעס און ערמעגליכן מיליאנען דאלארן אין נייע  -פון-פארמינערנדיג ארויס

    פינאנציעלע שטיצע פאר טשיילד קעיר.
    

    אדאפטירן ביזנעס אינקאם שטייער קרעדיט פאר טשיילד קעיר סטעיטווייד 
צוליב באגרעניצונגען אויף בארעכטיגטע אויסגאבן, און אנדערע באגרעניצונגען אין דעזיין, איז די  

צוגעשטעלטע טשיילד קעיר קרעדיט נישט געווארן -פריערדיגע פעדעראלע און סטעיט ארבעטסגעבער 
רך ארבעטסגעבער. גאווערנער האקול האט פארגעשלאגן א מער בויגזאמע סטעיטווייד,  ברייט באנוצט דו

יאר ביזנעס אינקאם שטייער קרעדיט פאר ביזנעסער וואס שאפן אדער פארברייטערן טשיילד קעיר  -צוויי
    צוטריט פאר זייערע ארבעטער.

    
ָארק סיטי ביזנעס אינקאם שטייער קרעדיט  דער פארשלאג וואלט געווען אין איינקלאנג מיט אן ענליכע ניו י

     שטאפל אויסגאנגען צו ווערן אפגעשאצט אין די זעלבע צייט.-שטאפל און סטעיט -וואס ערלויבט סיטי



    
   שאפן א ביזנעס נעוויגעיטער פראגראם

ראיאנישע   10גאווערנער האקול וועט אוועקשטעלן א ביזנעס נעוויגעיטער פראגראם אין יעדע פון די 
עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל ראיאנען צו העלפן אינטערעסירטע ביזנעסער טרעפן אפציעס צו שטיצן  

געבער טשיילד  ארבעטער'ס טשיילד קעיר געברויכן, און וועט אויך אנטוויקלען א סטעיטווייד ארבעטס
  קעיר וועגווייזער ביכל, פארווירקליכנדיג איינע פון די סטעיט טעסק פארס'ס רעקאמענדאציעס.

   
   גאווערנער האקול'ס טשיילד קעיר אגענדע

גאווערנער האקול'ס סטעיט אוו די סטעיט פארשלאגן בויען אויף איר לאנגע רעקארד פון מאכן טשיילד  
קעיר מער יושר'דיג, מער צוגענגליך, און מער אפארדעבל אין ניו יארק סטעיט. אלס ליוטענענט  

ביליטי טעסק  טשעיר פון די סטעיט'ס טשיילד קעיר אוועילי -גאווערנער, איז גאווערנער האקול געווען קא
פארס, וואס האט פאקוסירט אויף אנטוויקלען ערפינדערישע לעזונגען וואס וועלן פארבעסערן צוטריט צו  

גוטע, אפארדעבל טשיילד קעיר אין ניו יארק. און אלס גָאווערנָאר, האט זיך געארבעט מיט די 
רעצעדענטלאזע  לעגיסלעטור צו איבערמאכן די טשיילד קעיר סיסטעם און מאכן היסטארישע, פ

ביליאן דאלארדיגע פארפליכטיגונג צו פארבעסערן די   7אינוועסטירונגען, אריינגערעכנט א פיר יאר, 
טשיילד קעיר הילף פראגראם; פארברייטערן אינקאם בארעכטיגונג פאר טשיילד קעיר הילף פאר איבער 

ראטעס פאר פראוויידערס צו   האלב פון אלע קינדער אין ניו יארק; העכערן די סטעיט צוריקבַאצָאלונג
מיליאן   50פארברייטערן דעם צאל פראגראמען פון וועלכע פאמיליעס קענען אויסוועלן; אינוועסטירן 

מיליאן דאלאר צו  343דאלאר צו אוועקשטעלן א טשיילד קעיר קאפיטאל פראגראם; אינוועסטירן 
ן און שטיצן די טשיילד קעיר  סטאביליזירן פראגראמען וואס זענען אין געפאר פון זיך פארשליס

און    SUNYמיליאן דאלאר צו פארברייטערן טשיילד קעיר צו אלע  15.6ארבעטסקראפט; און אינוועסטירן 
CUNY .קאמפוסעס   
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