
 
 الحاكمة كاثي هوشول   9/23/2021 للنشر فوًرا:

 

 

مليون دوالر لمساعدة القوى العاملة قي دعم مكافحة اإلدمان في والية   19تعلن الحاكمة هوكول عن توافر تمويل بقيمة 
   نيويورك

   
   تم منح التمويل إلى والية نيويورك من خالل المنحة اإلجمالية لمنع تعاطي المخدرات والعالج منها

   
مليون دوالر من التمويل الفيدرالي من خالل   19أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن والية نيويورك قد حصلت على 

( لدعم القوى العاملة المعنية SAPT Block Grantالج منها )برنامج المنحة اإلجمالية لمنع إساءة استخدام العقاقير والع
باإلدمان في والية نيويورك. سيتلقى مقدمو خدمات الوقاية والعالج والتعافي المعتمدين من قبل مكتب خدمات ودعم مكافحة 

عم  ( هذا التمويل لدOffice of Addiction Services and Supports, OASASاإلدمان في والية نيويورك )
المبادرات مثل سداد القروض والمنح الدراسية والحوافز األخرى لتعيين أفراد القوى العاملة في مجال دعم مكافحة اإلدمان  

  واالحتفاظ بهم وتعزيزهم في برامجهم المؤهلة.
  

( تحديات غير مسبوقة لوالية نيويورك، وأثرت على جميع جوانب COVID-19"جلبت جائحة )قالت الحاكمة هوكول: 
يشمل هذا القوى العاملة في دعم مكافحة اإلدمان. سيساعد هذا التمويل القوى العاملة لدينا على نطاق الوالية،   حياتنا.

  وسيستمر في تمكين جميع سكان نيويورك من تلقي رعاية مكافحة اإلدمان التي يحتاجون إليها." 
  

"لطالما كان لدى والية نيويورك قوى عاملة قوية ومتفانية، عملت أرلين غونزاليس سانشيز:  OASASقالت مفوضة 
(، نرسل  COVID-19لساعات ال حصر لها لمساعدة المتضررين من اإلدمان. بينما نواصل التحرك في آثار جائحة )

ملة، وكذلك جميع سكان نيويورك الذين تأثروا بهذا  رسالة مفادها أننا سنفعل كل ما هو ضروري لدعم هذه القوى العا
  المرض المدمر." 

  
"برامج عالج اضطراب  قال السيناتور بيت هاركام، رئيس لجنة مجلس الشيوخ حول إدمان الكحول وتعاطي المخدرات: 

تعاطي المخدرات على مستوى الوالية، التي كانت تعاني من مشاكل في التوظيف قبل وقت طويل من انتشار جائحة  
(Covid-19  تحتاج إلى المساعدة واسعة النطاق التي سيوفرها هذا التمويل الفيدرالي للقوى العاملة لديها. إنني أقدر قيادة ،)

ه كلما عززنا القوى العاملة العالجية من خالل توظيف المهنيين المؤهلين واالحتفاظ بهم، كلما الحاكمة هوكول هنا، ألن
  أسرعنا في تقديم نطاق المساعدة التي يحتاجها سكاننا." 

  
"خالل  قال عضو المجلس التشريعي فيل ستيك، رئيس لجنة المجلس التشريعي حول إدمان الكحول وتعاطي المخدرات: 

(COVIDشهدن ،)  ا ارتفاًعا هائالً في الجرعات الزائدة، والجرعات الزائدة المؤدية إلى الوفيات. تُظهر البيانات الصادرة
حديثًا من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها أن وفيات الجرعات الزائدة من المخدرات وصلت إلى مستوى قياسي 

بحياتهم من خالل االستمرار في العمل في أماكن التجمعات خالل   خاطر العاملون في مجال مكافحة اإلدمان .2020في عام  
(COVID.)  علينا تقديم كل حافز ممكن يمكننا تقديمه لضمان بقاء مرافق العالج للمرضى الداخليين والخارجيين مفتوحة

اجة االستثنائية هذا. أثني  ومزودة بالموظفين المناسبين، باإلضافة إلى زيادة القوى العاملة المعنية باإلدمان خالل وقت الح
على الحاكمة هوكول لتقديرها لهؤالء العاملين األساسيين، وتأمين التمويل الالزم إلبقائهم في هذه المهن المهمة وتحفيز  

  المزيد لالنضمام." 
  

  يمكن استخدام التمويل الممنوح بموجب هذه المنحة للمبادرات التالية:
  



   التعيين واالحتفاظ باألفراد
   

يمكن استخدام األموال لحوافز التوظيف واالحتفاظ باألفراد لجميع موظفي الرعاية السريرية والرعاية المباشرة واإلدارية  
  (. تشمل هذه الحوافز:SUDوموظفي الدعم الضطرات تعاطي المخدرات )

  حوافز االحتفاظ باألفراد والتوظيف؛     ·
   مكافأة األقدمية؛     ·
  اشتراكات التقاعد والمزايا اإلضافية األخرى لمرة واحدة؛     ·
   بدل تفاوت األجور؛     ·
   بدل المخاطر.     ·
  

   التعليم
   

قد يتلقى مقدمو الخدمات أيًضا تمويالً للرسوم الدراسية واالمتحانات وتقديم الطلبات لدعم الموظفين المعتمدين، باإلضافة إلى  
( CPPs( ومتخصصي الوقاية المعتمدين )CASACsاالحتفاظ بمستشاري إدمان الكحول وتعاطي المخدرات المعتمدين )

  ري التعافي من األقران المعتمدين.( ومناصCPSsوأخصائيي الوقاية المعتمدين )
   

يمكن أيًضا استخدام هذا التمويل لرسوم التسجيل في المؤتمرات، والرسوم الدراسية لدورات التطوير المهني على مستوى 
الكلية للموظفين، وغيرها من التدريبات المهنية، بما في ذلك دورات التعليم المستمر للمهنيين المعتمدين أو المرخصين،  

   وكذلك لإلعفاء من القروض التعليمية.
  

   الدعم المستمر
   

يمكن استخدام التمويل إلعداد استراتيجيات طويلة األجل إلشراك الموظفين، وكذلك تطوير القوى العاملة، واالحتفاظ  
   باالستشاريين، وإعداد أو الحصول على منهج تدريب، وتقديم الرواتب، وحضور أو توفير فعاليات تدريب.

ذا التمويل أيًضا دعم التدريب واالستشارة المستمرة وخطوات تنفيذ  بناًء على الرعاية الحالية المستندة إلى الصدمات، يمكن له
   نماذج الرعاية القائمة على األدلة.

  
   التطوير الوظيفي

   
يمكن استخدام التمويل إلنشاء برامج الزمالة أو الترويج لها أو تعزيزها للمهنيين بما في ذلك األطباء ومساعدي األطباء 

   ن، وكذلك للبرامج التي تعزز التطوير الوظيفي للمهنيين المرخصين أو المعتمدين اآلخرين.وأفراد التمريض الممارسي
  

يمكن لمقدمي الخدمة أيًضا التعاقد مع مساعد تمريض أو مساعد طبيب على مستوى الكلية، أو كليات الطب إلنشاء برامج 
   زمالة اإلدمان ودعم الطالب الجدد للحصول على الشهادات في برامج اإلدمان أو العمل االجتماعي أو الصحة العقلية.

  
لتمويل لتشجيع الممارسة متعددة التخصصات في تقديم خدمات مكافحة اإلدمان،  يمكن لمقدمي الخدمات أيًضا استخدام هذا ا

  والتعاون مع الكيانات األكاديمية والمعنية بالسياسات لتطوير استراتيجيات لتدريب الموظفين.
  

يمكن لمقدمي الخدمات المؤهلين مراجعة نطاق العمل لفرصة التمويل هذه 
  .opportunities-funding-https://oasas.ny.gov/supplemental عبر:

  
على مدار السنوات العديدة الماضية، وضعت والية نيويورك نهًجا صارًما ومتعدد الجوانب للتصدي لوباء األفيون، وأنشأت 

توى الوطني لرعاية اإلدمان مع خدمات الوقاية والعالج والتعافي الكاملة. لمكافحة هذا  سلسلة متواصلة رائدة على المس
الوباء، عملت الوالية على توسيع الوصول إلى الخدمات التقليدية، بما في ذلك خدمات األزمات، وبرامج العالج للمرضى  

  لعالج المتنقل، وخدمات النقل.الداخليين والخارجيين والمقيمين، فضالً عن العالج بمساعدة األدوية، وا
  

https://oasas.ny.gov/supplemental-funding-opportunities


  
  2016كانت الحاكمة هوكول عضوة في فريق عمل مكافحة الهيروين واألفيون في والية نيويورك، والذي أوصى في عام 

بخدمات جديدة غير تقليدية، بما في ذلك مراكز التعافي، ونوادي الشباب، وخدمات األقران الموسعة، ومراكز الوصول  
عاية. تم ترسيخ هذه الخدمات منذ ذلك الحين في العديد من المجتمعات  المفتوح، والتي توفر تقييمات وإحاالت فورية إلى الر

  في جميع أنحاء الوالية، وساعدت األشخاص المحتاجين في الحصول على رعاية أقرب إلى المكان الذي يعيشون فيه.
ل من خالل االتصال برقم  يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان، أو الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا المساعدة واألم

HOPEline   8-877-1أيام في األسبوع على    7ساعة في اليوم و 24المجاني في الوالية على مدار-HOPENY (1-
   (.467369)الرمز المختصر  HOPENY( أو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى 877-846-7369

   
التخلص من السموم، أو مرضى العيادات الداخلية، أو اإلقامة،   يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح، بما في ذلك األزمات/

  NYS OASASأو رعاية مرضى العيادات الخارجية باستخدام لوحة توفر العالج 
   .اإللكتروني  OASAS NYS موقع أو من خالل FindAddictionTreatment.ny.gov على

  
إذا واجهت أنت أو أحد أفراد أسرتك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة 

أو إرسال رسالة بريد إلكتروني  888-614-5400عبر الهاتف على  CHAMPمرفوضة، فاتصل بخط مساعدة  
  .ombuds@oasas.ny.gov إلى
   

###  
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