
 
 KATHY HOCHULگورنر   2023/2/15 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

ملین کا   658نے اعلٰی معیار کی نگہداشِت صحت تک رسائی کو مستحکم بنانے کے لیے $ HOCHULگورنر 
  اعالن کیا ہے

  
پروجیکٹس اور اقدامات کے لیے فنڈ   127ریاست بھر میں نگہداشِت صحت کی سہولت گاہ کے تبدیلی پروگرام سے  

  فراہم کیے جائیں گے
  

  یہ گرانٹس پوری ریاست نیویارک میں نگہداشِت صحت کی الزمی خدمات کی معاونت کریں گی
  
  

ملین سے زائد ریاستی فنڈنگ کا اعالن   658پروجیکٹس کی حمایت کے لیے $  127نے آج  Kathy Hochulگورنر 
کیا ہے جس کی مدد سے ریاست نیویارک کے نگہداشِت صحت کی فراہمی کے نظام کی حفاظت اور تبدیلی انجام دی  

بھر میں نگہداشِت جائے گی۔ ریاستی محکمۂ صحت اور ریاست نیویارک کی اقامتی اتھارٹی کے زیر انتظام، ریاست 
صحت کی سہولت گاہ کا تبدیلی پروگرام، مریضوں کی نگہداشت کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا جس میں داخل  

مریضوں، بنیادی نگہداشت، ذہنی صحت، منشیات کے استعمال کے عارضے کے حوالے سے خدمت انجام دینے کے  
ز کی طویل مدتی نگہداشت کی ضروریات کی معاونت کی  لیے اعلٰی معیار کی سہولیات اور ریاست بھر میں کمیونٹی 

  جائے گی۔
  

"نیویارک کے شہریوں کو معیاری نگہداشِت صحت اور ایک مضبوط، مستحکم اور مساوی نگہداشِت صحت کے نظام  
"ان گرانٹس سے ہماری پوری ریاست کے ہسپتالوں اور  نے کہا۔ Hochulگورنر تک رسائی کا حق حاصل ہے،" 

دیگر سہولیات میں بہتری النے کے لیے اہم فنڈنگ میسر آئے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ نیویارک  
  کے شہریوں کو اعلٰی درجے کی نگہداشت فراہم کریں گی۔" 

  
ایک فہرست اور گی۔ خطے کے لحاظ سے منصوبوں کی  پروجیکٹس کی مدد کریں 127یہ تفویضات ریاست بھر میں  

  مالحظہ کریں۔ تفصیل
  

"یہ فنڈز ہمارے نگہداشِت صحت کے فراہم  نے کہا،  James McDonaldقائم مقام ریاستی کمشنر برائے صحت 
کنندگان اور سہولیات کے لیے ممکن بنائیں گے کہ نگہداشِت صحت کی خدمات کو مزید جدید ترین اور مربوط خطوط 

پر استوار کیا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نیویارک کے شہریوں کو اس طبی نگہداشت تک رسائی  
ں آج ابھی اور آنے والی نسلوں تک ضرورت ہے۔ نیویارک اولین درجے کی نگہداشِت صحت  حاصل ہو جس کی انہی

کا بےحد شکریہ جن کی اس لگن   Hochulفراہم کرنے میں ایک قومی رہنما کا مقام رکھتا ہے جس کے لیے گورنر 
ں کو بہترین ممکنہ  کی بدولت ممکن ہوا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے رہیں کہ نیویارک کے تمام شہریو

  نگہداشت فراہم کرنے کی خاطر نگہداشِت صحت کے ہمارے نظام کے پاس تمام ضروری وسائل موجود ہوں۔"
  

ریاست بھر میں نگہداشِت صحت کی سہولت گاہ کے تبدیلی پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ نگہداشِت صحت کے اخراجات 
کو کم کیا جائے اور نیویارک کے شہریوں کی صحت کے نتائج کو بہتر بنانے کی کوششوں میں معاونت کی جائے  

صے کے طور پر، داخل مریضوں، بنیادی،  تاکہ عالقائی طور پر نگہداشِت صحت کی مربوط فراہمی کے نظام کے ح
تدارکی اور دیگر ایمبولیٹری نگہداشت کی خدمات تک رسائی کو بڑھایا جا سکے۔ ان تفویضات سے ان پروجیکٹس پر  

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
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


بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے جو صرف حفاظتی نگہداشِت صحت کے فراہم کنندگان کی مالی استحکام کو یقینی بنانے  
  روری خدمات کے تحفظ یا توسیع کو یقینی بنانے میں مدد کریں گے۔اور نگہداشِت صحت کی ض

  
کے دوسرے مرحلے  IIIآج اعالن کردہ فنڈنگ، ریاست بھر میں نگہداشِت صحت کی سہولت گاہ کے تبدیلی پروگرام 

ہے۔  کے پہلے مرحلے کے تحت دی گئی   IVاور ریاست بھر میں نگہداشِت صحت کی سہولت گاہ کے تبدیلی پروگرام 
  بلین دیے ہیں۔ 1.68مجموعی طور پر، ریاست نیویارک نے اس پروگرام کے ذریعے کل فنڈنگ میں تقریباً $

  
بلین دیے جائیں گے۔ مزید   1.15کے اضافی مراحل کے ذریعے اضافی $  IVریاست بھر میں، ریاست کی جانب سے 

بلین اضافی   1کے قیام کے لیے $ Vکے انتظامی بجٹ میں ریاست بھر میں  FY 2024کے  Hochulبرآں، گورنر 
  فنڈنگ شامل ہے۔
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