אפיס פון דער ניו יארק סטעיט אטורני דזשענעראל לעטיטיע דזשעימס

ַאבָארשן איז לעגַאל און בַאשיצט
אין ניו יָארק סטעיט
ניו יָארק סטעיט הָאט צום ערשט לעגַאליזירט ַאבָארשן אין  - 1970דריי יָאר איידער ‹רָאו וו .וועיד›1.אפילו
מיט רָאו איבערגעווָארפן ,הָאט ניו יָארק סטעיט שטַארקע באשיצונגען אין ּפלַאץ צו פַארזיכערן ַאז
ווער עס קען שווַאנגערן ַ -ארייַנגערעכנט טרַאנסגענדער מענער און נאן-בייַנערי מענטשן  -קענען
בַאקומען ַאן ַאבָארשן .אין  ,2019הָאט ניו יָארק דורכגעפירט די ‹רעּפרָאדוקטיוו געזונט ַאקט›2 ,ווָאס
שטעלט-אייַן די געזעץ פון די בַאשיצונגען פון ‹רָאו› און פַארזיכערט צוטריט צו ַא פַארזיכערטע און
לעגַאלע ַאבָארשן .ניו יָארק ַאנערקענט ַאז ַאבָארשן איז ַא פונדַאמענטַאלע קעיר פאר געזונט.
ניו יָארק פַארבאט דיסקרימינַאציע און האראסמענט ֿפַאר
רעּפרָאדוקטיווע בַאשלוס-מַאכן:
• סטעיט געזעץ פַארבָאט עמפלאימענט דיסקרימינַאציע
בַאזירט אויף ‹רעּפרָאדוקטיווע געזונט בַאשלוסן› ,ווָאס
קען ַארייַננעמען די בַאשלוס צו נוצן ַא געוויסע מעדיצין,
מעדיצינישע געצייג ָאדער מעדיצינישע סערוויס5.
• די ‹ניו יָארק קליניק צוטריט געזעץ› פַארבָאט סיי ווער פון
נוצן קרַאפט ,דרָאאונג פון קרַאפטָ ,אדער פיזישע קראפט
צו שעדיגן ,דערשרעקןָ ,אדער זיך ַארייַנמישן מיט סיי וועם
(ָאדער ּפרובירן דָאס צו טון) ווייַל זיי זוכן רעּפרָאדוקטיווע
געזונט סערוויסעס6 .
ניו יָארק פַארלַאנגט אינשורענס דעקונג פַאר ַאבָארשן:
• ניו יָארק גיט פובליק שטיצע ֿפַאר ַאבָארשן.
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ניו יָארק פַארזיכערט צוטריט צו ַאבָארשן קעיר:
• ניו יָארק גַארַאנטירט די אומקווַאליפיצירטע רעכט פאר
3
ַאבָארשן ביז  24ווָאכן נָאך פערטילייזעישן.
• ַאבָארשן איז ערלויבט נָאך  24ווָאכן אויב די
אומגעבוירענע קינד וועט נישט לעבן ָאדער אויב די
שווַאנגערדיגע›ס לעבן ָאדער געזונט (ַארייַנגערעכנט
4
גייַסטישע געזונט) איז ריזיקירט.
ַאבָארט אדער
ּ
מינָאר בּאקומען אן
ּ
•אין ניו יארק ,קען א
אנדערע רעּפרָאדוקטיווע געזונט בַאדינונגס/סערוויסעס,
ָאן א נאטיפיקאציע אדער רשׁות פון די עלטערן.
ַאבָארשן סערוויסעס אין ניו יָארק זענען קַאנפידענציַאל:
• ַא העלט קעיר פראוויידער קען נישט ארויסגעבן
מעדיצינישע רעקָארדס ָאדער סיי וועלכע אינֿפָארמַאציע
וועגן די ַאּפוינטמענט

• ניו יָארק פַארלַאנגט ַאז סטעיט-רעגולירטע
ּפריווַאטע אינשורענס זָאל דעקן ‹מעדיציניש
10
נויטיגע› ַאבָארשן קעיר.

ָאדער ּפרָאצעדור ָאן זייער צושטימונג.

• ָאנגעהויבן פון יַאנוַאר  ,2023 ,1מוז יעדע
ּפריווַאטע אינשורענס ּפלַאן ווָאס שלָאגט-פָאר
11
‹מַאטערניטי קעיר דעקונג› ,דעקן ַאבָארשן.

דָאס רעכנט אריין נישט אינפָארמירן זייער שותף ,זייערע
עלטערן ָאדער גַארדיַאנסָ ,אדער סיי וועם ָאן זייער
ערלויבעניש.
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• ַארבעטסגעבער זענען פַארבָאטן צו הָאבן צוטריט צו
ַאן ָאיינגעשטעלטער›ס ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע וועגן
זייערע ָאדער זייער שותף›ס רעּפרָאדוקטיווע געזונט
8
בַאשלוס-מַאכן.
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