
 
 الحاكمة كاثي ھوكول  2023/2/15 للنشر فوًرا:

 
 

 ملیون دوالر لتعزیز الوصول إلى رعایة صحیة عالیة الجودة   658علن عن تول كھو ةالحاكم
    

 مشروعا ومبادرة   127برنامج تحویل مرفق الرعایة الصحیة على مستوى الوالیة لتوفیر التمویل ل 
    

 خدمات الرعایة الصحیة األساسیة في جمیع أنحاء والیة نیویوركالستدعم 
    
   

مشروعا من شأنھا حمایة  127ملیون دوالر من تمویل الدولة لدعم  658ول الیوم عن أكثر من كأعلنت الحاكمة كاثي ھو
وتحویل نظام تقدیم الرعایة الصحیة في والیة نیویورك. سیساعد برنامج تحویل مرفق الرعایة الصحیة على مستوى الوالیة ،  

في والیة نیویورك ، على تحسین رعایة المرضى من خالل دعم المرافق   المھجعالذي تدیره وزارة الصحة بالوالیة وھیئة 
عالیة الجودة التي تخدم المرضى الداخلیین والرعایة األولیة والصحة العقلیة واضطراب تعاطي المخدرات واحتیاجات  

 الرعایة طویلة األجل للمجتمعات في جمیع أنحاء الوالیة.
 

    
سكان نیویورك الحصول على رعایة صحیة جیدة ونظام رعایة صحیة قوي ومستقر   "یستحق ول:كھو ةالحاكم تقال

"ستوفر ھذه المنح تمویال حاسما للتحسینات في المستشفیات والمرافق األخرى في جمیع أنحاء والیتنا لضمان   ومنصف". 
 تقدیم الرعایة األعلى التي یستحقھا سكان نیویورك."  

 
    

 للمشاریع حسب المنطقة.  قائمة ووصفمشروعا في جمیع أنحاء الوالیة. عرض   712ستساعد الجوائز في تمویل 
 

    
"ستمكن ھذه األموال مقدمي الرعایة الصحیة والمرافق لدینا وقال القائم بأعمال مفوض الصحة بالوالیة جیمس ماكدونالد: 

من زیادة تحدیث ودمج خدمات الرعایة الصحیة لضمان حصول سكان نیویورك على الرعایة الطبیة التي یحتاجون إلیھا اآلن  
ول كھو ةفاني الحاكمولألجیال القادمة. نیویورك ھي شركة وطنیة رائدة في توفیر الرعایة الصحیة من الدرجة األولى بفضل ت

 الموارد الالزمة لتقدیم أفضل رعایة ممكنة لجمیع سكان نیویورك ".   وفر علىتتفي التأكد من أن أنظمة الرعایة الصحیة لدینا 
 

    
یھدف برنامج تحویل مرافق الرعایة الصحیة على مستوى الوالیة إلى دعم الجھود المبذولة لخفض تكالیف الرعایة الصحیة  

ج الصحیة لسكان نیویورك من خالل توسیع نطاق الوصول إلى خدمات الرعایة الداخلیة واألولیة والوقائیة  وتحسین النتائ
وغیرھا من خدمات الرعایة المتنقلة كجزء من أنظمة تقدیم الرعایة الصحیة المتكاملة إقلیمیا. وتركز ھذه الجوائز أیضا على  

لمقدمي الرعایة الصحیة في شبكات األمان، والحفاظ على خدمات  المشاریع التي ستساعد على ضمان االستدامة المالیة
 الرعایة الصحیة األساسیة أو توسیعھا. 

 
    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2Fdocs%2Fhealth_care_facility_transformation_program_III_awards.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C84090ba717424df8013e08db0f574f00%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638120639893069544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uFKvR%2FszHqohQ1uanhWM4bCqi0VMgbuWfZGP%2F77FCTk%3D&reserved=0


تم منح التمویل الذي تم اإلعالن عنھ الیوم في إطار المرحلة الثانیة من برنامج تحویل مرفق الرعایة الصحیة الثالث على  
مستوى الوالیة والمرحلة األولى من برنامج تحویل مرفق الرعایة الصحیة على مستوى الوالیة الرابع. في المجموع ، منحت  

 ر دوالر من إجمالي التمویل من خالل البرنامج. ملیا 1.68والیة نیویورك ما یقرب من 
    

ملیار دوالر إضافیة من خالل مراحل إضافیة من الوالیة الرابعة. باإلضافة إلى ذلك ، تتضمن المیزانیة  1.15ستمنح الدولة 
 . State Wide Vملیار دوالر كتمویل إضافي إلنشاء  و 2024للسنة المالیة  ة ھوكولالتنفیذیة للحاكم
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