
 
 גאווערנער קעטי האקול   3/15/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  קעיר-גאווערנער האקול איניציאירט א נייע אנליין מיטל צו העלפן ניו יארקער האבן צוטריט צו קינד
  

  לאקאלע מיט  פארבינדן זיך און   פאסיגקייט פאר זוכן  פאמיליעס העלפן צו מיטל סקרינינג-פאר
  פארשלאג סטעיט  דער פון מצב גאווערנערס ערפילט דאס רעסורסן;  פונדינג

  
אויספיר פלאן פאר אוניווערסאלע    אן  אנטוויקלען   צו קאמיסיע   ספעציעלע  די פעסטגעשטעלט ווידער

  עדיוקעישן פירער, און פאראינטערעסירטע-סטעיט אגענטורן, פריוואס איז כולל קעיר; קינד  
  
  

- גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן באמיאונגען צו העלפן ארבעט פאמיליעס צוטריט צו קינד 
איניציאירן א נייע אנליין אויסקלייב מיטל פאר זיי נאכצוקוקן קעיר איבער ניו יארק סטעיט, ווי אויך 

לען אן אויספיר שטאטישע ספעציעלע קאמיסיע צו אנטוויק-פאסיגקייט און ווידער פעסטשטעלן א גאנץ
קעיר. די באמיאונגען זענען טייל פון דעם גאווערנערס דראסטישן פלאן צו  -פלאן פאר אוניווערסאלע קינד

מאכן ניו יארק'ס טשיילד קעיר סיסטעם מער יושר'דיג, מער צוגענגליך און גרינגער צו באקומען צוטריט,  
  . צושטאנד פון די סטעיט )סטעיט ָאוו די סטעיט( אדרעס 2023אלץ טייל פון איר 

  
"אלס איינער וואס האט געדארפט לייגן איר קאריערע אויף אפשטעל צוליב א מאנגל אין צוטריטלעכע  

האט  " קינד קעיר אפציעס, פארשטיי איך דירעקט, ווי וויכטיג דער לייפליין איז פאר פאמיליעס,
אנצן קינד  אויסצופילן די הויפט אינוועסטירונגען געמאכט געווארן אין פינ" גאווערנער האקול געזאגט.

קעיר, נעמען מיר אן קריטישע שריט צו פארבעסערן דעם פראצעדור פון טרעפן קעיר, פארברייטערן 
פראגראם בארעכטיגונג, און שטיצן אונזער ארבעטקראפט צו פארזיכערן אז אלע ניו יארקער האבן 

  צוגאנג צו די קריטישע רעסורסן."
  

ן זייער פאסיגקייט פון פינאנצישע הילף פון  וועט העלפן עלטערן באשליס נייע אנליין סקרינינג מיטל  דער
דער סטעיטס קינד קעיר הילף פראגראם פון נידעריגע קאסט אדער אומזיסטע קינד קעיר. אנטוויקלט ביי 

דער סטעיט אפיס פאר קינד און פאמיליע סערוויסעס, דער מיטל איז געצילט צו פארגיכערן און 
יליעס, כדי זיי זאלן שנעל באשליסן די סערוויסעס זיי פארפשוט'ערן דער אפליקאציע פראצעס פאר פאמ

  קענען זיין פאסיג צו באקומען.
  

 פאסן זיי אויב וויסן באלד  זיי לאזט וואס בויגן,-פראגע אנליין אפציאנאלע אן אויספילן קענען פאמיליעס
 פון אפטייל ע לאקאל דער צו צו זיי פירט און פאסיגקייט פאר קריטעריע פונדאמענטאלע דעם  צו צו זיך

 פארן באקומען צום  איז  מיטל  אנליין נייער דער  פינאנצן.   פאר אפליקירן צו סערוויסעס סאציאלע
שפראכן אין דער ניו יארק סטעיט אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס  12 אויף פובליק  אלגעמיינעם 

  אדער קאמפיוטער א מיט צייט  יעדער צו זיין, נישט  נאר ס'זאל ווי פון נאכגעקוקט ווערן קען און וועבזייטל
  אפאראט.   מאבילע א
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plan-make-child-care-more-affordable-accessible-and-fair-new-york%23%3A~%3Atext%3DJanuary%252010%252C%25202023-%2CGovernor%2520Hochul%2520Announces%2520Plan%2520to%2520Make%2520Child%2520Care%2520More%2520Affordable%2Cand%2520Fair%2520in%2520New%2520York%26text%3DGovernor%2520Kathy%2520Hochul%2520today%2520announced%2C2023%2520State%2520of%2520the%2520State.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506254866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MbnN7FZQiFmREsEDciP0RmArFHdXUSGCnc6U%2Flz5%2FDE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhs.ocfs.ny.gov%2FCCAPeligibility&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506254866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GgQt%2B2uzo2Ra7W1DJv6qGnf6EfFwD4on6N1FqYETBoE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fccap%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6azxo26imeItBcOO%2B6GjI7mFeTsfGxqOCFbNg8928wY%3D&reserved=0


סקרינינג מיטל אלץ טייל פון  -גאנצשטאטישע עלעקטראנישע פארגאווערנער האקול האט געמאלדן דעם  
איר מצב פון דער סטעיט אדרעס אין יאנואר, ווען זי האט ארויסגערופן צו פארפשוט'ען און צענטרעלאזירן 

דער גאווערנער האט זיך אויך אונטערגענומען צו פארגיכערן די  קעיר אפליקאציע פראצעס.-דעם קינד
פאר פאמיליעס אין איר ווייטערדיגע באמיאונגען צו פארברייטערן דעם צוגאנג צו  אפליקאציע פראצעס 

ביליאן אינוועסטירונג איבער   $7.6קעיר, ווי אויך א קיינמאל נישט געהערטע -הויכע קוואליטעט פון קינד 
  פיר יאר.

  
ניו יארק קינד קעיר דער  באשטעטיגונג פון -דערצו, האט גאווערנער האקול געמאלדן דעם צוריק 

העלפן אנטוויקלען א גרונט ווי אזוי דער סטעיט זאל   וועט וואס ,פארבינדונג ספעציעלע קאמיסיע 
-קאמיסיאנערין בפועל סוזאן מיילס OCFSפארזיצערין פן - קעיר. מיט-אויספירן אוניווערסאלע קינד

וסטאווע און דעפארטמענט אוו לעיבאר קאמיסיאנערין ראבערטא רירדען, האט זיך דער ספעציעלע  ג
אין   רעפארטזי האט ארויסגעגבן דאס לעצטע   קאמיסע געטראפן אין אנהייב וואך דאס ערשטע מאל זינט

  .2021מאי 
  

ייעץ זיין די סטעיט צו  מ וועט קאמיסיע ספציעלע  פארהאנענע  קעיר-קינד  באשטעטיגטער צוריק דער
קעיר און איז פאראנווארטלעך ארויסצוגעבן א  -אנטוויקלען א ביסלעכווייזע איינפיר צו אוניווערסאלע קינד

מיסיע אויכעט נייעם רעפארט ביז ענדע יאר. אויסער אנטוויקלען דעם פלאן, וועט די ספעציעלע קא
פאנדעמיק אויף דעם  19-אפשאצן די סטעיטס קינד קעיר געברויכן, דער אימפאקט פון קאוויד

קעיר, רעקאמענדירן וועגן צו אדרעסירן די קינד קעיר ארבעטקראפט קריזעס, און  -איבערגעבונג פון קינד
  ת'דיגע פראגראמען. שייכו-שאצן די אויספיר פון פאליסעס געשטיצט ביי פעדעראל געצאלטע פאנדעמיק

  
די ספעציעלע קאמיסיע באשטייט פון רעפרעזענטעטיווען פון דער אפיס פון צייטווייליגע און אינוואליד  

הילף, קאונסיל וועגן קינדער און פאמיליעס, פון שטייער און פינאנסן, ראיאנאלע עקאנאמישע אנטוויקל 
יארק, סטעיט עדיוקעישן קאונסיל, סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק, סיטי אוניווערסיטעט פון ניו 

קינד קעיר צושטעלער און יוניענס,  די ספעציעלע קאמיסיע מיטגלידשאפט רעכנט אויך צו אפטייל.
אדוואקאט גרופעס און פאראינטערסירטע, די ביזנעס קאמיוניטי און און לאקאלע אפטיילן פון סאציאלע  

   סערוויסעס.
  

ר פאר דער ספעציעלער קאמיסיע ווען עס האט זיך  פארזיצע-גאווערנער האקול האט געדינט אלץ מיט
און אנטוויקלט אן ארומנעמיגן פלאן צו מאכן קוואליטעט קינד קעיר   2018אנגעהויבן אין דעצעמבער  

צוטריטלעך און צוגענגלעך פאר אלע ניו יארקער. ניו יארק סטעיטס סאציאלע סערוויסעס געזעץ איז 
מיט א נייעם ברען, חוץ פון עמען די ספעציעלע קאמיסיע און אמענדירט געווארן צו ווייטער צונויפנ

  רעפארט.  2021איבערקוקן דעם פראגרעס פון רעקאמענדאציעס געמאכט געווארן אין דעם 
  

  ספעציעלע  און בפועל קאמיסיאנער סערוויסעס  פאמיליע  און קינדער פאר אפיס סטעיט יארק   ניו
 10"מיר ווייסן אז ווייניגער ווי   געזאגט, האט גוסטאוו  מיילס סוזען   פארזיצערין-מיט קאמיסיע 

וען  איז געו OCFS פראצענט פון קינדער וואס זענען פאסיג צו באקומען קינד קעיר באקומען עס טאקע.
שטאלץ צו אדמיניסטרירן גאווערנער האקולס היסטארישע אינוועסטירונגען צו שטיצן פאמיליעס צו צאלן  
פאר קינד קעיר, ווי אויף פארשטארקן די צושטעלערס אליין צו פארגרעסערן די סטעיטס עקסעסירנדיגע  

פארזיצן די - ריילעך צו מיטמיט איר וויזיע אלץ אונדזער סיגנאל, בין איך פ פראגראמען און באשאפן נייע.
ספעציעלע קאמיסיע ווען מיר זוכן פאר נאך וועגן פאר אוניווערסאלען קינד קעיר און מאכן ניו יארק פאר א 

  מאדל פאר צוטריטלעכע, זיך קענען ערלויבן און יושרדיגע אפציעס."
  

"מיט דער   געזאגט, האט רירדאן  ראבערטא קאמיסיאנערין דעפארטמענט  לעיבאר סטעיט יארק   ניו
אנאנס וועגן דער ספעצילער קאמיסיע, טוט גאווערנער האוקול ווייטער פארזעצן זיך צו ווייזן אן ָאן א  

וואס ארבעט  פארגלייכע פירערשאפט און מכריע זיין צו אדרעסירן דעם אנדייענדיגע קינד קעיר ענינים 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Favailability%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LVoM2WoFoHqtyP0oKI82CnjeoCDxWZPQ7B7K1AGn9OQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Favailability%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LVoM2WoFoHqtyP0oKI82CnjeoCDxWZPQ7B7K1AGn9OQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Freports%2Fchildcare%2FChild-Care-Availability-Task-Force-Report.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3Mg0PZJqMgPwHAdjPP9QBrnsdr64imweedt4zAJLOwg%3D&reserved=0


פאמיליעס גייען אדורך אין אונדזער סטעיט . זי ווייסט פון דער ערשטער האנט אז דאס איז נישט נאר א  
פרוי'ס פראבלעם. עס איז די עלטערנס פראבלעם עס איז דעם ארבעטגעבערס פראבלעם עס איז א  

דיגע עקענאמישע  סאציאלע פראבלעם, און עס איז קריטיש דאס צו אדרעסירן פאר אונדזער אנגייענ
פארזיצער און קוק זיך אויס צו  -פארבעסערונג. איך בין שטאלץ צו דינען אלץ ספעציעלע קאמיסיע מיט

  ארבעטן מיט אנדערע מיטגלידער צו אידנטיפיצירן און אויספירן לייזונגען."
  

###   

  
  
  

 
 www.governor.ny.gov נאך נייעס קען מען באקומען ביי

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאמער | 
 

 זיך ארויסשרייבן 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SVcLxQt0CVHqm%2BZHkNiu89S0%2Fp04DpIry4tlAUkv0y4%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESEE15DFE794164975852589730052570900000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dAuYeLQe8nRbxoemwXYErxJwIhJnmGB0nd0AhbRlfl0%3D&reserved=0

