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

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט איניציאטיוון צו העלפן עלטערע ניו יארק'ערס זיך עלטערן אין   
   קאמיוניטיס לויט זייער אויסוועל

    
טערמיניגע קעיר וועט העלפן עלטערע ניו יארק'ערס און  -גרעסערע צוטריט צו סערוויסעס און לאנג

     , און וואוינען וואו זיי ווילן אינדיווידועלן מיט דיסאביליטיס צו לעבן, ארבייטן 
    

סערוויסעס און מעדיקל טראנספארטאציע וועט העלפן נאך ניו יארק'ערס האבן   EMSבאנייען 
    צוטריט צו העלט קעיר, פארמינערן אומנויטיגע שפיטאל וויזיטס 

    
    

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אינוועסטמענטס און איניציאטיוון געצילט צו העלפן 
ונטע, צופרידנשטעלנדע לעבנס בשעת זיי עלטערן זיך בכבוד'יג און עלטערע ניו יארק'ערס לעבן געז 

צושטאנד פון די סטעיט.   2023זעלבסטשטענדיג אין די קאמיוניטיס לויט זייער אויסוועל אלס טייל פון די 
דער פלאן נעמט אריין ברייטערע צוטריט צו פארעלטערונג סערוויסעס, פארבעסערן די קוואליטעט און  

טערמיניגע קעיר ראמען, צושטעלן באצאלונג פאר היים  -ן קלאר וואס טוט זיך אין די לאנגדאס קענען זע
געבערס.  -קעיר טים'ס צו באדינען ארעמע עלטערע מענטשן, און צושטעלן רעספייט קעיר פאר קעיר

סערוויסעס איבערן גאנצן   EMSגאווערנער האקול האט אויך אנאנסירט אינוועסטמענטס צו באנייען 
צו העלפן נאך ניו יארק'ערס האבן צוטריט צו העלט קעיר און פארמינערן אומנויטיגע שפיטאל   סטעיט

    וויזיטס.
    

"עס קומט זיך פאר אלע ניו יארק'ער זיך צו פארעלטערן בכבוד'יג און זעלבסטשטענדיגערהייט אין די  
"די דרייסטע אינציאטיוון בויען אויף אונזער  האט גאווערנער האקול געזאגט.קאמיוניטי זיי וועלן אויס,"  

אנגייענדע מיאונגען צו באקרעפטיגן עלטערע מענטשן, זיי מאכן א מייסטער פלאן פאר די עלטערע און  
פריינטליך סטעיט. דורכן אינוועסטירן אין פארעלטערונג  -אנהאלטן ניו יארק'ס סטאטוס אלס אן עלטער

ניגע קעיר, קענען מיר פארזיכערן אונזערע קאמיוניטיס זענען  טערמי-סערוויסעס און קוואליטעט לאנג
ביידע געזונט און וואוינבאר, מיט די רעסורסעס וואס קענען העלפן עלטערע מענטשן לעבן און פילן 

    וואויל."
   

בויען אויף ניו יארק סטעיט'ס סטאטוס אלס די ערשטע סטעיט אינעם פאלק צו אפיציעל באקומען די 
און פון די וועלט'ס העלט ארגאניזאציע, די אינציאטיוון  AARPריינטליך באצייכענונג פון די  פ-עלטער

געצייכענט דורכן גאווערנער האקול זענען געצילט צו פעסטשטעלן געזונטע, וואוינבארע קאמיוניטיס וואס  
אנדערע   סערוויסעס און EMSשטעלן צו געלעגנהייטן פאר עלטערע מענטשן, מיטן פארבעסערן אויך 

      די אינציאטיוון וועלן איינשליסן: אופנים פון מעדיקל טראנספארטאציע פאר אלע ניו יארק'ערס. 
    

    טערמיניגע קעיר-קוואליטעט לאנג- פארזיכערן צוטריט צו פארעלטערונג סערוויסעס און הויכע
סיסטעם, טוט גאווערנער האקול   טערמיניגע קעיר-צו אדרעסירן פעלערן אין די ניו יארק סטעיט'ס לאנג

טערמיניגע קעיר,  -פארשלאגן א ברייטערע צוטריט צו פארעלטערונג סערוויסעס, הויכע קוואליטעט לאנג



געבערס צו באקומען אינפארמאציע און  -און דאס מעגליכקייט פאר עלטערע ניו יארק'ערס און זייערע קעיר
    אויסוועלן וואו צו זוכן קעיר.

    
  ליסט אײן:דאס ש 

אינוועסטירן אין האליסטיק טימ'ס צו צושטעלן קעיר פאר מענטשן מיט ווינציג הכנסה אין זייער   •
    היים, צו העלפן פארזיכערן ניו יארק'ערס זיי זאלן קענען וואוינען אינעם פלאץ. 

געבערס, זיי געבן רעליעף פאר די  -צושטעלן רעספייט קיער פאר נויטבאדערפטיגע פאמיליע קעיר •
     וואס פארזעען קעיר פון זייערע באליבטע.

אוועקשטעלן גוטע באריכטן און אויטאריזאציע פאר מענטשן וואס וואוינען מיט הילף און איינפירן  •
היימען צו פארשטארקן דאס זען קלאר וואס טוט זיך גוטע פארבעסערטע אינציאטיוון אין נוירסינג 

    אין זיי און מאכן גרינגער פאר ניו יארק'ערס צו באקומען אינפארמאציע און אויסוועלן.

    ( און מעדיקל טראנספארטאציעEMSבאנייען עמערדזשענסי מעדיקל סערוויסעס )
טן פון מעדיקל טראנספארטאציע און  גאווערנער האקול שלאגט פאר צו פארברייטערן די מעגליכקיי

פארגרעסערן דאס צאל פון עמערדזשענסי מעדיקל טעכנישענס, באזונדערס אין דערפישע געגנטן, וואו  
צוטריט קען זיין באגרעניצט. דאס וועט העלפן צו פארברייטערן צוטריט צו העלט קעיר און העלפן 

     ענע אינציאטיוון וועלן:פארמינערן אומנויטיגע שפיטאל וויזיטס. די פארגעשלאג

פארזיכערן אז עמערדזשענסי טראנספארטאציע פראוויידערס ווערן געהעריג פארגיטיגט פאר   •
    רייזעס, העכערע באצאלונג פאר מער קאמפליצירטע פאציענטן.

אוועקשטעלן א גרופע וואס ארבייט צו רעקאמענדירן אופנים צו פארגרעסערן דאס צוטריט צו  •
    עמערדזשענסי מעדיקל טראנספארטאציע.-נאנ 

 EMSארגאניזאציעס וואס קענען בעסער צונויפבינדן אלע  EMSאוועקשטעלן ניין רעגיאנעלע  •
אומגליק  EMSסטעיט -אגענטורן און פראוויידערס וואס ארבייטן אין זייער רעגיאן און אן איבערן

יז  ריספאנס סיסטעם וואס קען שנעל אויסשפרייטן פערסאנעל און עקוויפמענט ווען און וואו עס א
     נויטיג אין פארלויף פון אן עמערדזשענסי.

    פראוויידערס צו אויספירן פארברייטערטע קלינישע קעיר אין די קאמיוניטי. EMSערלויבן  •
ס צו באהאנדלען פאציענטן אויפן פלאץ אדער נעמען פאציענטן צו דרינגענדע קעיר  EMTערלויבן  •

קליניקס אן צו איינשטעלן באצאלונג פאר די רייזע, פארמינערנדיג דערמיט דאס צאל אומנויטיגע  
     רום וויזיטן.-עמערדזשענסי

ס מק'דאנאלד  דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט קאמישאנער אין אמט דר. דזשעימ
- "אונטער גאווערנער האקול'ס פירערשאפט, און אלס דער פאלקס ערשטע עלטער האט געזאגט,

פריינטליך סטעיט, טוט ניו יארק פארזעצן מיט טריט צו פארזיכערן אז אונזער העלט קעיר סיסטעם  
ן אונז געבן  פארענטפערט די געברויכן פון אונזער סטעיט'ס עלטערע באפעלקערונג. די פארשלאגס וועל

די צוגעגעבענע ריסורסעס מיר דארפן צו בויען אויף דאס שאפונג פון אונזער מייסטער פלאן פאר  
דויערנדע קעיר  -עלטערע צו פארזיכערן אז עלטערע ניו יארק'ערס האבן צוטריט צו גוטע קוואליטעט לאנג 

    און בלייבן אקטיווע מיטגלידער פון די קאמיוניטי."
    

-סטעיט דעּפארטמענט אוו העלט דעּפיוטי קאמישאנער פאר פארעלטערונג און לאנגניו יארק 
"גאווערנער האקול זעצט פאר צו ווייזן איר טערמיניגע קעיר עדעם הערבסט האט געזאגט, 

באזירטע פאליסיס פארן אדרעסירן א טייל פון די גרעסטע  - איבערגעגעבנקייט צו איינפירן באווייזן
טערע מענטשן אין ניו יארק. מיר זענען דאנקבאר פאר איר פארזעצנדע  טשעלענדזשעס פאר על

אנטיילנעמען אינעם האלטן ניו יארק ביים פראנט פון די בעסטע ערפארונגען פארן העלפן מענטשן צו  
     לעבן לענגער, צופרידענער, און געזונטערע לעבנס."

    
"דער  אין אמט גרעג אלסען האט געזאגט, ניו יארק סטעיט אפיס פאר די פארעלטערונג דירעקטאר  

גאווערנער'ס פלאן אדרעסירט פונדאמענטאלע געברויכן פון עלטערע מענטשן צו זיך עלטערן בכבוד'יג און 
אויסוועלן וויבאלד די סטעיט ארבייט צו ברענגען א מייסטער פלאן פאר פארעלטערונג צו צושטעלן  



רס אין פארלויף פון זייער פארעלטערונג. איך לויב דעם  געלעגנהייטן און שטיצע פאר אלע ניו יארק'ע
באזירטע קעיר -גאווערנער פאר די צושטאנד פון דעם סטעיט פארשלאגן צו פארברייטערן דאס קאמיוניטי

טערמיניגע קעיר פאר די וואס ברויכן א העכערע לעוועל פון -אויסוואל, פארבעסערן אינסטיטוציע לאנג
דזשענסי מעדיקל טראנספארטאציע. גלייכוויכטיג איז דער גאווערנער'ס  קעיר, און פארשטארקן עמער

פראצענט פון וועם האבן באריכטעט    70פאקוס אויפן העלפן אומבאצאלטע פאמיליע קעירגעבערס, 
כאטש איין שעדליכע סימפטאם פון מענטל העלט דורכאויס די פאנדעמיק צוליב די אנגעשטרענגונג פון 

    זייער ראלע." 
    

ניו יארק האט די פערטע גרעסטע באפעלקערונג פון עלטערע איינוואוינער אין די פאראייניגטע שטאטן,  
. די סטעיט'ס 65איבער  — פראצענט פון דער באפעלקערונג   16ארום  —מיליאן מענטשן   3.2מיט 

  2030אן ביז מילי 5.3ווערט פאראויסגעזען צו שטייגן אויף  60באפעלקערונג פון די וואס זענען העכער 
    מיליאן.  1.2יאר איבערשטייגנדיג  80מיט די העכער 

    
  טיוו באפעלעקזעקיואינעם פארגאנגענעם הערבסט, האט גאווערנער האקול אונטערגעשריבן אן 

-שאפנדיג די סטעיט'ס ערשטער מייסטער פלאן פאר פארעלטערונג, אן ערשטער טריט אין בויען א ברייט
מאפע אויף נאכצוקומען די סאציאעקאנאמישע געברויכן פון אלע דורות ניו יארק'ערס  -ארומנעמנדע וועג

נדיגט, וועט דער מייסטער פלאן פאר פארעלטערונג העלפן קאארדינירן בשעת זיי עלטערן זיך. ווען פארע
עקזיסטירנדע און נייע סטעיט ּפאליסי און פראגראמען פאר עלטערע מענטשן און זייערע פאמיליעס, און  

- גלייכצייטיג אדרעסירן שוועריגקייטן פארבינדן מיט קאמוניקאציע, קאארדינאציע, אויפפאסונג, לאנג
גרייכנדן ציל  -יפפאסונג פינאנצירונג, און אינאוואטיווע אויפפאסונג מוסטערן מיט דעם ברייטטערמיניגע או 

אויף צו אריבערפירן ווייטער די מעגליכקייט פאר מער מענטשן זיך צו עלטערן בכבוד'יג און 
     זעלבסטשטענדיגקייט.
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