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  מיליאן אונטערנעמונג צו אדרעסירן גאסן היימלאזיקייט $38.2 מעלדט האקול   גאווערנער
  

  דעם אדרעסירן צו פראפעסיאנאלן העלט אויפפיר  פון מאנשאפטן  אכט שאפן צו פינאנצירונג סטעיט
   יארקער ניו  אומבאהויזטע פון  נויט  דרינגעוודיגן 

  
  ווערן  וועלן סיטי  יארק ניו  אין  געווען מצליח האבן וואס יענע פון אפגעלערנט  איז וואס   מאנשאפטן

   היימלאזיגקייט פון  ראטעס הויכע   מיט  סטעיט  יארק  ניו פון  געגנטער און צעשטעלט
  
  

מיליאן אין סטעיט  $38.2גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן די פארהאנענקייט פון 
מאנשאפטן וואס וועלן צושטעלן אינטענסיווע קירוב, -פינאנצירונג צו שאפן אכט זיכערהייט אפציעס שיץ

ער פון דער  באטייליגונג און קעיר קאארדינאציע סערוויסעס פאר מענטשן וואס זענען היימלאז אין געגנט
סטעיט אויסער ניו יארק סיטי. פינאנצירט דורך דער סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונט, וועלן די  

מאנשאפטן נאכמאכן די וואס שטעלן יעצט צו הילף צו אומבאשיצטע מענטשן וואס זענען אויף די גאסן און 
אין געגנטער פון דער סטעיט    עשטעלטאינעווייניג די סאבוועי סיסטעם אין ניו יארק סיטי און וועלן זיין צ

  מיט הויכע ראטעס פון גאס היימלאזיגקייט.
  

"צו פול ניו יארקער וואוינען אומבאהויזט אין אונדזער קאמיוניטיס, נישט האבנדיג די רעסורסן און שטוצע  
"די קירוב  האט גאווערנער האקול געזאגט. וואס זיי דארפן זיך צוריקשטעלן אויף די פיס,"

ונג מיט מענטשן  פראפעסיאנאלן וועלן העלפן צושטעלן הילף זאפארט און אנטוויקלען א פאזיטיווע באציא
זיי העלפן האבן צוגאנג צו די סערוויסעס וואס זענען פארלעסלעך,   -וואס וואוינען אויף דער גאס 

  אנצוהייבן גיין אויף א ריכטונג צו סטאבילקייט."
  

  וואס פראפעסיאנאלן געזונט אויפפיר אריין רעכענט  מאנשאפטן  שטיץ אפציעס זיכערהייט  די
 אין סערוויסעס קריטישע די מיט היימלאזיקייט אדורך גייען וואס יארקער ניו דןפארבינ אין ספעציעליזירן 

  וואס ספעציעליסטן קאלעגער און פארוואלטערס,  קעיר קלינישנס,  לייסענסט  כולל זענען זיי שיצערטער. 
  נאך און היטערס-געזעץ  שפיטעלער,  שותפים,  קאמיוניטי רעגירונג, לאקאלע  מיט צוזאמען ארבעטן וועלן

   נדערע. א
  

מיליאן איבער פינף יאר צו שאפן יעדע איינע פון די  $4.7די סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונט שטעלט צו 
יעדער איינער פון די מאנשאפטן וועלן זיך געפינען אויסער ניו יארק סיטי אין א געגנט  אכט מאנשאפטן. 

  פונעם פארלאנגפון דער סטעיט מיט די וויכטיגסטע און קריטישסטע באדערפעניש, לויטן 
  ארויסגעלאזט פאריגע וואך.  פארשלאג 

  
פאר א יאר צוריק צו צושטעלן שטיצע און  צעשטעלט אין ניו יארק סיטי ענלעכע מאנשאפטן זענען געווארן

ביז הילף צו אומבאשיצטע מענטשן וואס בלייבן אויף דער גאס און אינעווייניג דער סאבוועי סיסטעם. 
קירוב באגעגענישן מיט מענטשן וואס גייען   4,500מאנשאפטן געהאט מער ווי  10אהער האבן גאנצע 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2023%2Fsos%2Fstatewide-sos-rfp.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1f1326688b27486ac95c08daf8c4d2a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638095821494479510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VRQYImgqKwML2Hv4uDuwfTfsm6dhy9EGs49B2ZbNKdo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2023%2Fsos%2Fstatewide-sos-rfp.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1f1326688b27486ac95c08daf8c4d2a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638095821494479510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VRQYImgqKwML2Hv4uDuwfTfsm6dhy9EGs49B2ZbNKdo%3D&reserved=0


מענטשן  200אדורך היימלאזיקייט, אסאך וואס האבן געהאט גייסטישע קראנקהייטן, מיט כמעט 
יענדיגע  האבן מסכים געווען צו באקומען אנגי 600געשטעלט אין צייטווייליגע שיצערטער און מער ווי 

  הילף פון די מאנשאפטן. 
  

"זיכערהייט  דער קאמישענער דר. ען סוליוואן פון דער אפיס פון גייסטישע געזונט האט געזאגט,
אפציעס שטיצע מאנשאפטן גרינדן צוטרוי און באציאונגען מיט טייל פון די אומבאשיצסטע מענטשן אין  

מאנשאפט מאדעל   SOSיגן אין סערוויסעס. דער דער סטעיט, וואס זענען אפט זייער שווער צו באטייל 
ארבעט אין ניו יארק סיטי, און עס פרייט מיך אז מיר וועלן באלד האבן מאנשאפטן וואס ארבעטן אין  

אנדערע געגנטער פון דער סטעיט וואס גייען אדורך הויכע ראטעס פון היימלאזע צווישן מענטשן וואס  
  וואוינען מיט גייסטישע קראנקהייטן."

  
זיכערהייט אפציעס שטיצע מאנשאפטן ארבעטן מיט מענטשן וואס גייען אדורך היימלאזיגקייט זיי צו 

נעץ כדי זייער קעיר זאלן קענען -העלפן אויפבויען לעבנס פעאיגקייטן און שטארקן זייער שטיץ
קירוב,  חוץ פונעם   קעיר באזארגערס.- באזירטע העלט-איבערגעפירט ווערן מיט הצלחה צו א קאמיוניטי

- נעמען די מאנשאפטן ָאן רעקאמענדאציעס פון שפיטעלער, סאציאלע סערוויס דעפארטמענטס, געזעץ
האבן אן  היטער, קאמיוניטי צושטעלערס און נאך אנדערע וואס ארבעטן אין געגנטער וואו זיי

  אונטעראקציע מיט אומבאהויזטע מענטשן.
  

  העלפט וואס פראקטיק געבויעטע-באווייז  א  אריינמישונג, צייט קריטישע מיט  זיך באניצן מאנשאפטן די
  אין איבערגאנג  פון צייטן שווערע די אין  סערוויסעס און וואוינונגען  מיט מענטשן  אומבאשיצטע באהעפטן

 און  אוועקגעשטעלטע רןפי און  קאנטאקט גרינדן שנעל מאנשאפטן די  טוען מאדעל, דעם לויט לעבן. זייער
  צושטעלן וועלן מאנשאפטן די  בינדונג.  א מוטיגן און  צוטרוי פעסטשטעלן צו קירבה'שאפט עקשנות'דיגע 

  דער פון צייט  דער  פון אנהייבנדיג שטיצע, און אקטיוויטאטן איבערגאנג  קעיר קאארדינירטע
  שטיצעס. און היילונג וואוינונג,  קאמיוניטי פאר רעקאמענדאציע

  
  אפיס סטעיט  דער מיט קאארדינאציע אין  מיטגעארבעט ווערט און  איבערגעקוקט ווערן עקאמענדאציעסר

  הילף, אינוואלידישקייט און צייטווייליגע פון אפיס  סטעיט די  שטיצעס, און סערוויסעס  אדיקציע פון
  צו  םצדדי פאראינטערעסירטע הויפט אנדערע און סערוויסעס  סאציעלע פון  דעפארטמענטס   לאקאלע

סערוויסעס וועלן ווערן  סערוויסעס. פון פארדאפלען פארמיידן און פארבינדונגען שנעלע  פארזיכערן
מאליגע  - חודשים, פאר און נאך וואוינונג צושטעלונג, מיט אן אינטענסיווע ערשט 12צוגעשטעלט ביז 

   מאל א פאר שעה.קירבה און באטייליגונג פעריאד וואס איז כולל עטליכע וויזיטן א וואך, יעדעס 
  

 פעאיגקייטן אויפהאלט-זעלבסט מיט ווערן געהאלפן וועלן מאנשאפטן די מיט זיך באטייליגן וואס  מענטשן
  ווערן. געזונט און עפעקטיווקייט-זעלבסט דערגרייכן פון ציל מיטן לעבן טעגליכן- טאג פון אקטיוויטאטן און
  סערוויסעס. שטיצע און יילונגה צו פארבינדונגען   די פארלייכטערן צו געצילט איז  קירוב מאנשאפטס די
  

חוץ פון די זיכערהייט אפציעס שטיצע מאנשאפטן און די וואס ארבעטן יעצט אין ניו יארק סיטי, האט  
פינף אין ניו יארק סיטי און נאך דריי אין דער רעשט    -גאווערנער האקול באשטעלט נאך אכט מאנשאפטן  

צוריק אויפריכטן ניו יארקס המשך פון גייסטישע  פלאן פולשטענדיגן אלץ טייל פון איר  -פון דער סטעיט 
הילף און דראסטיש פארמינערונג פון די נומער מענטשן מיט נישט קיין געהעריגע גייסטישע געזונט 

  אינוועסטירונג יאר-מולטי  גע דאלארדי ביליאן $1 דער ,2023נייטיגקייטן. געמאלדן בשעת'ן מלוכה מצב 
  נייע פעסשטעלן סערוויסעס, שפיטאל און אמבולאטארישע די פארברייטערן   דראמאטיש  צו  געצילט איז 

  פאר וואוינונגען נאך  3,500 באשאפנדיג סטודענטן, פאר קליניקס געזונט גייסטישע באזירטע-שולע
  געזונט גייסטישע  פאר דעקונג  סאינשורענ פארברייטערן  און קראנקהייטן גייסטישע  מיט מענטשן

  סערוויסעס.
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דער קאמישינער דניאל וו. טייטס פון דער אפיס פון צייטווייליגע און אינוואלידישע הילף האט  
"דער מאדעל אנערקענט די פילצאליגע קאנפראטאציעס ביי אסאך מענטשן וואס גייען אדורך   געזאגט

באריער  -מ'האט מצליח געווען פארבינדן מענטשן מיט נידעריגע היימלאזיקייט און וואוינען אויף די גאסן. 
וניטיס גאווערנער האקולס פארברייטערונג פון דער פראגראם צו קאמי   שיצערטער און סערוויסעס.

אינדערויסן פון ניו יארק סיטי איז זייער שיין און עס שטעלט צו האפענונג פאר טייל פון אונדזערע 
  מערסטנס אומבאשיצטע ניו יארקער."

  
"מיר   דער קאמישענער טשינאזא קאנינגהעם פון דער אפיס פון אדיקציע און שטיצע האט געזאגט

ווייסן אז די היימלאזע זענען צווישן די מערסטע אומבאשיצטע ניו יארקער. מיר מוזן ווייטער ממשיך זיין צו 
-זיכערהייט אפציע שטיץטון וואס מיר קענען צופרידן שטעלן די נייטיגקייט פון אומבאהויזטע מענטשן. די  

- סטיגמאטישע, נישט -מאנשאפטן וועלן זיין קריטיש צו העלפן טרעפן די מענטשן וואו זיי זענען אין א נישט
  קריטישע וועג זיי צו העלפן זיך פארבינדן צו די פאסיגע פראגראמען און סערוויסעס."

  
רקייט איז א פראבלעם וואס  "וואוינונג אומזיכע דער סטעיט סענאטאר סאמרא ברוק האט געזאגט,

וואקסט אין די אייבערשטאט סיטיס, און איך בין אנגעמוטיגט אז גאווערנער האקול אינוועסטירט אין  
שטיצן צו פארבינדן מענטשן מיט קריטישע רעסורסן. מיר דארפן אנקעגן גיין דאס פאלק וואו זיי זענען כדי 

גען וואס זיי דארפן, און איך בין פול מיט האפענונג אז די  זיי זאלן קענען פרייווילגערהייט זוכן די היילונ
  פראגראמען וועלן מצליח זיין אין אונדזער קאמיוניטי." 
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