
 
 גאווערנער קעטי האקול   2/15/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן דאלאר צו פארגרינגערן צוטריט צו העלט קעיר פון א   658גאווערנער האקול אנאנסירט 
  הויכע קוואליטעט

  
העלט קעיר איינריכטונגען איבערן סטעיט טראנספארמאציע פראגראם צו צושטעלן פינאנצירונג 

  פראיעקטן און אינציאטיוון 127פאר 
  

  גרענטס וועלן שטיצן וויכטיגע העלט קעיר סערוויסעס אריבער ניו יארק סטעיט
  
  

מיליאן דאלאר אין סטעיט פינאנצירונג צו   658גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט מער פון 
פראיעקטן וועלכע וועלן היטן אויף און טראנספארמירן ניו יארק סטעיט'ס העלט קעיר  127שטיצן 
עם. ווערנדיג אנגעפירט דורך די סטעיט העלט דעּפארטמענט און דורך די דארמיטארי  סיסט

(, וועט דער  Dormitory Authority of the State of New Yorkאויטאריטעט פון ניו יארק סטעיט )
 Statewide Health Careהעלט קעיר איינריכטונגען איבערן סטעיט טראנספארמאציע פראגראם )

Facility Transformation Programהעלפן פארבעסערן קעיר פאר פאציענטן דורכן שטיצן הויכע )-
ייסטישע וואליטעט איינריכטונגען וועלכע דינען אינּפעישענט אנשטאלטן, פאמיליע מעדיצין, גק

טערמיניגע קעיר באדערפענישן פון קאמיוניטיס אריבער  -געזונטהייט, דראג באנוץ קראנקהייט און לאנג 
  די גאנצע סטעיט.

  
"עס קומט זיך פאר ניו יארקער צו האבן צוטריט צו העלט קעיר פון א גוטע קוואליטעט און צו א  

"די   ט גאווערנער האקול געזאגט.האשטארקע, סטאבילע און יושר'דיגע העלט קעיר סיסטעם", 
גרענטס וועלן צושטעלן קריטישע געלטער פאר פארבעסערונגען ביי שפיטעלער און ביי אנדערע  

איינריכטונגען אריבער אונזער סטעיט צו פארזיכערן אז זיי שטעלן צו די קעיר פון די העכסטע  
  סטאנדארט וואס קומט זיך פאר ניו יארקער."

  
פון  און שילדערונג א ליסטע  פראיעקטן אריבער די סטעיט. זעהט  127העלפן פינאנצירן  די גרענטס וועלן

  די פראיעקטן לויט די ראיאן.
  

"די  צייטווייליגער סטעיט העלט דעּפארטמענט קאמישאנער, דזשעימס מעקדַאנעלד, האט געזאגט, 
געלטער וועלן ערמעגליכן אונזערע העלט קעיר פראפעסיאנאלן און איינריכטונגען צו נאך מער  

רניזירן און צוזאמברענגען העלט קעיר סערוויסעס צו פארזיכערן אז ניו יארקער באקומען צוטריט  מאדע
צו די מעדיצינישע קעיר וואס זיי דארפן יעצט און פאר צוקונפטיגע דורות. ניו יארק איז א נאציאנאלע  

נער האקול'ס  פירער ווען עס קומט צו צושטעלן העלט קעיר פון די העכסטע סטאנדארט א דאנק גאווער
איבערגעגעבנקייט צו זיכער מאכן אז אונזערע העלט קעיר סיסטעמען האבן די נויטיגע מיטלען צו קענען  

  צושטעלן די בעסטע קעיר וואס איז נאר מעגליך פאר אלע ניו יארקער."
  

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


דער העלט קעיר איינריכטונגען איבערן סטעיט טראנספארמאציע פראגראם ציהלט צו שטיצן 
באמיאונגען צו רעדוצירן העלט קעיר קאסטן און צו פארבעסערן די געזונטהייט תוצאות פון ניו יארקער  

  דורכן פארברייטערן צוטריט צו אינּפעישענט אנשטאלטן, פאמיליע מעדיצין, פארמיידנדע קעיר און
אנדערע דרויסנדיגע קליניק סערוויסעס אלץ טייל פון ראיאניש צוזאמגעשטעלטע העלט קעיר 

סיסטעמען. די גרענטס זענען אויך קאנצעטרירט אויף פראיעקטן וועלכע וועלן העלפן פארזיכערן אז  
  –  וועלכע שטעלן צו סערוויסעס פאר מענטשן אן אינשורענס –'סעיפטי נעט' העלט קעיר פראפעסיאנאלן 

זאלן קענען אנגיין פינאנציעל און אזוי אויך צו היטן אויף אדער פארברייטערן וויכטיגע העלט קעיר 
   סערוויסעס.

  
די געלטער וועלכע זענען היינט אנאנסירט געווארן זענען צוגעטיילט געווארן אונטער די צווייטע שטאפל  

און די ערשטע   3רמאציע פראגראם פון דעם העלט קעיר איינריכטונגען איבערן סטעיט טראנספא
. אין סך הכל  4שטאפל פון דעם העלט קעיר איינריכטונגען איבערן סטעיט טראנספארמאציע פראגראם 

  ביליאן דאלאר אין פינאנצירונג דורך דעם פראגראם.  1.68האט ניו יארק סטעיט פארטיילט כמעט  
  

ביליאן דאלאר דורך ווייטערדיגע שטאפלען פון דעם טראנספארמאציע   1.15די סטעיט וועט שענקן נאך 
  2024. אין צוגאב, רעכנט גאווערנער האקול'ס עקזעקיוטיוו בודזשעט פאר פיסקאלע יאר 4פראגראם 

  .5ביליאן דאלאר אין נאך געלטער צו אוועקשטעלן טראנספארמאציע פראגראם  1אריין 
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