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מיליאן דאלאר אוועילעבעל אין פינאנסירונג צו העלפן די  19גאווערנאר האוקאל אנאנסירט 
   אדיקשען סּוּפארט ארבייטער אין ניו יארק סטעיט

   
דורך די דראג אביּוז פארמיידונג און באהאנדלונג   NYSפינאנסירונג איז געשאנקען געווארן פאר 

    בלַאק גרענט
   

מיליאן דאלאר   19גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט האט באקומען 
 Substance Abuseפון פעדעראלע געלטער דורך די דראג אביּוז פארמיידונג און באהאנדלונג )

Prevention and Treatment, SAPT בלַאק גרענט פראגראם צו שטיצן די וועלכע העלפן מענטשן )
פארמיידונג, באהאנדלונג און ערהוילונג פראפעסיאנאלן וועלכע מיט אדיקשענס אין ניו יארק סטעיט. 

 Officeאפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע ) NYSזענען סערטיפיייד דורך די  
of Addiction Services and Supports, OASAS  וועט באקומען די געלטער צו שטיצן )

ן הלוואות, שכר לימוד )סקַאלערשיּפס( און אונטערנעמונגען, ווי צום ביישפיל הילף מיטן צוריקצאל
אנדערע באלוינונגען פאר די וועלכע נעמען אויף, גיבן ארבעט פאר און פארשטערקערן די אדיקשען  

  סּוּפארט ארבייטער מיט זייערע בארעכטיגטע פראגראמען.
  

סטעיט, און עס  פאנדעמיע האט געברענגט פרעצעדענטלאזע שוועריגקייטן פאר ניו יארק 19-"די קאוויד
האט גאווערנאר האוקאל האט געהאט א השפעה אויף אלע אספעקטן פון אונזערע לעבנס", 

"דאס רעכנט אריין די אדיקשען סּוּפארט ארבייטער. די געלטער וועלן העלפן אונזערע   געזאגט.
צו באקומען די  פראפעסיאנאלן איבער די גאנצע סטעיט, און עס וועט ווייטער ערמעגליכן אלע ניו יארקער 

  אדיקשען קעיר וואס זיי דארפן." 
  

OASAS ניו יארק סטעיט האט אייביג געהאט  סאנשעז האט געזאגט, -קאמישאנער ארלין גאנזאלעז"
שטארקע, געטרייע פראפעסיאנאלן וועלכע האבן אריינגעלייגט צאללאזע שטונדן צו העלפן די וועלכע  

זענען ממשיך זיך צו פארמעסטן מיט די קאנסעקווענצן פון די  האבן געליטן פון אדיקשען. אזוי ווי מיר 
פאנדעמיע, שיקן מיר א מעסעדזש אז מיר וועלן טוהן וואס אימער עס איז נויטיג צו שטיצן די   19-קאוויד

פראפעסיאנאלן, און אזוי אויך, אלע ניו יארקער וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך די שרעקליכע  
  קראנקייט." 

  
סענאטאר ּפיט הארקהעם, טשעיר פון די סענאט קאמיטע איבער אלקאהאליזם און דראג אביּוז,  

"באהאנדלונג פראגראמען פאר דראג באנוץ איבערן סטעיט, וועלכע האבן שוין געהאט  האט געזאגט, 
ף א  פאנדעמיע, דארפן יעצט הילף אוי 19-פראבלעמען מיטן האבן ווייניג ארבייטער לאנג פאר די קאוויד

וואס די פעדעראלע געלטער וועלן צושטעלן פאר די ארבייטער אין די פראגראמען.   – גרויסע פארנעם 
איך בין דאנקבאר פאר גאווערנאר האוקאל'ס פירערשאפט דא, ווייל ווי מער מיר פארשטערקערן די  

אלן, אלץ  באהאנדלונג ארבייטער דורכן אויפנעמען און גיבן ארבעט פאר קוואליפיצירטע פראפעסיאנ
שנעלער וועלן מיר קענען ברענגען הילף פאר אונזערע איינוואוינער אויף די פארנעם וואס פארלאנגט 

  זיך." 
  



אסעמבלי מעמבער פיל סטעק, טשעיר פון די אסעמבלי קאמיטע איבער אלקאהאליזם און דראג 
ג אין ָאוודערדָאוזעס און  "דורכאויס קאוויד האבן מיר געזעהן א שארפע אויפשטייאביּוז, האט געזאגט, 

ווייזט אז   CDCאין ָאווערדָאוזעס וועלכע ברענגען צום טויט. לעצטנס פארעפענטליכע ציפערן פון די 
די אדיקשען  . 2020דראג ָאווערדָאוז טויטפעלער זענען אנגעקומען צו א רעקארד הייך אין 

ווייטער ממשיך זיין זייער ארבעט   פראפעסיאנאלן האבן זיך איינגעשטעלט זייערע אייגענע לעבנס מיטן
מיר דארפן צושטעלן יעדע מעגליכע באלוינונג   COVID.פנים פארנעם דורכאויס קאוויד-אל-אויף א פנים

ּפעישענט אינסטיטוציעס בלייבן  -ּפעישענט און סיי ַאוט-וואס מיר קענען אפפערן צו זיכער מאכן אז סיי אין
ווייטער אפן און האבן גענוג שטאב מיטגלידער, און אזוי אויך פארמערן די צאל אדיקשען פראפעסיאנאלן 

סערגעווענטליכע נויט. איך לויב גאווערנאר האוקאל פאר איר אנערקענונג אין די  דורכאויס די צייט פון אוי
וויכטיגע ארבייטער און פארן פארזיכערן די נויטיגע געלטער זיי צו מאכן בלייבן אין די וויכטיגע  

  קאריערעס און צוציהען מער מענטשן זיך אנצושליסן אין דעם פעלד." 
  

געווארן אונטער דעם גרענט קענען גענוצט ווערן פאר די פאלגנדע   די געלטער וואס זענען געשאנקען
  אונטערנעמונגען:

  
    אויפנעמען ארבייטער און זיי האלטן פון אוועקגיין

   
געלטער קענען גענוצט ווערן פאר באלוינונגען צו צוציהען ארבייטער און האלטן ארבייטער פון אוועקגיין  

( קלינישע, דירעקטע קעיר,  substance abuse disorder, SUDאין אלע דראג אביּוז קראנקייט )
  אדמיניסטראטיווע און צוהעלפנדע שטאב מיטגלידער. די באלוינונגען רעכענען אריין:

  באלוינונגען פארן אויפנעמען און בלייבן ארבעטן;     ·
   צוגעלייגטע באצאלונג פארן בלייבן אין א פאזיציע פאר א לאנגע צייט;     ·
  פענסיע ביישטייערונגען און אנדערע איינמאליגע 'פרינדזש' בענעפיט באצאלונגען;     ·
   צוגעלייגטע באצאלונג פאר שווערערע אדער לענגערע ארבעט;     ·
   צוגעלייגטע באצאלונג פאר סכנות'דיגע ארבעט.     ·
  

   בילדונג )עדזשּוקעישען(
   

ּפרָאוויידערס קענען אויך באקומען געלטער צו באצאלן פאר שכר לימוד, עקזאם און אפליקאציע  
יעצט סערטיפייד  -באצאלונגען צו שטיצן שטאב מיטגלידער מיטן ווערן סערטיפייד, און אזוי אויך פאר שוין

 Credentialed Alcoholism and Substance Abuseאלקאהאליזם און דראג אביּוז קאונסעלארס ) 
Counselor, CASAC( סערטיפייד פארמיידונג פראפעסיאנאלן ,)Credentialed Prevention 
Professional, CPP( סערטיפייד פארמיידונג ספעציאליסטן ,)Credentialed Prevention 

Specialist, CPSגעליטענע מדריכים )-( און סערטיפייד אליינסCertified Recovery Peer 
Advocates בלייבן סערטיפייד. ( צו  

   
די געלטער קענען אויך גענוצט ווערן פאר קאנפערענץ רעגיסטראציע קאסטן, שכר לימוד פאר  
פראפעסיאנאלע אנטוויקלונג קאלעדזש שטאפל קורסעס פאר שטאב מיטגלידער און אנדערע  

פראפעסיאנאלע טרענירונגען, אריינרעכענענדיג צו צאלן פאר ווייטערדיגע בילדונג קורסעס פאר 
    לייסענסירטע פראפעסיאנאלן, און אזוי אויך, צו צאלן פאר אלטע בילדונג חובות. סערטיפייד אדער 

  
   אנגייענדע שטיצע

   
טערמיניגע סטראטעגיעס וויאזוי צו מאכן אז די  -געלטער קענען גענוצט ווערן צו אנטוויקלען לאנג

ארבייטער זאלן בלייבן ווארעם צו די ארבעט, און אזוי אויך, וויאזוי צו אנטוויקלען ארבייטער, אויפהאלטן 



אלונגען פארן לערנען  פלאן, צושטעלן באצ-קאנסאלטענטס, אנטוויקלען אדער אקומען טרענירונג לערנען
    און זיך באטייליגן אדער צושטעלן טרענירונג אוונטן.

אינפארמירטע' שיטה פון קעיר, קענען די געלטער אויך שטיצן  -בויענדיג אויף די יעצטיגע 'טראומא
טרענירונג, אנגייענדע קאנסאלטעישען און שריט צו איינפירן מאדעלן און שיטות פון קעיר וואס זענען  

   ט אויף באווייזן.באזיר
  

   קאריערע אנטוויקלונג
   

געלטער קענען אויך גענוצט ווערן צו שאפן, פאראויס שטופן אדער פארבעסערן 'פעלָאושיּפ' טרענירונג  
פראגראמען פאר פראפעסיאנאלן, אריירעכענענדיג מעדיצינישע דאקטוירים, דאקטאר'ס געהילפן און  

קלען די קאריערע  נוירס ּפרעקטישאנערס, און אזוי אויך, פאר פראגראמען וועלכע העלפן ארויס צו אנטווי
   פאר אנדערע לייסענסירטע אדער סערטיפייד פראפעסיאנאלן.

  
שטאפל נוירסינג, דאקטאר'ס געהילף -ּפרָאוויידערס קענען אויך מאכן קאנטראקטן מיט קאלעדזש

און/אדער מיט מעדיצינישע סקולס צו שאפן אדיקשען 'פעלָאושיּפ' טרענירונג פראגראמען און שטיצן נייע  
   טן פאר דעגריס אין אדיקשען, סאציאלע ארבעט אדער גייסטישע געזונטהייט פראגראמען. סטודענ

  
ּפרָאוויידערס קענען אויך נוצן די געלטער צו ערמוטיגן צוזאמענארבעט צווישן פראפעסיאנאלן אין 

ון  פארשידענע פעלדער ביים צושטעלן אדיקשען סערוויסעס, און צו ארבעטן צוזאמען מיט אקעדעמישע א
  ּפאליסי קערפערשאפטן צו אהערשטעלן סטראטעגיעס צו טרענירן שטאב מיטגלידער.

  
בארעכטיגטע ּפרָאוויידערס קענען איבערקוקן די פארנעם פון די ארבעט פאר די פינאנסירונג 

  .opportunities-funding-https://oasas.ny.gov/supplementalגעלעגנהייט ביי:  
  

דורכאויס די לעצטע פאר יאר האט ניו יארק סטעיט אריינגעשטעלט אן אגרעסיווע, פילפאכיגע צוגאנג  
  – זיך צו אפגעבן מיט די ָאּפיויד עּפידעמיק, און זי האט געשאפן א פולע ספעקטרום פון קעיר 

די  פארמיידונג, באהאנדלונג און ערהוילונג סערוויסעס, דאס בעסטע אינעם לאנד. צו באקעמפן 
עּפידעמיק האט די סטעיט געארבעט צו פארברייטערן די צוטריט צו טראדיציאנאלע סערוויסעס, 

ּפעישענט און באהאנדלונג פראגראמען וואו די  -ּפעישענט, ַאוט-אריינרעכענענדיג קריזיס סערוויסעס, אין
נען און ריקעוודיגע  פאציענטן וואוינען, און אזוי אויך, באהאנדלונגען באגלייט מיט באנוץ מיט מעדיצי

  באהאנדלונג און טראנספארטאציע סערוויסעס.
  
  

 NYS Heroinהערויאין און אּפיויד איינהייט )  NYCגאווערנאר האוקאל איז געווען א מיטגליד פון די 
and Opioid Task Force טראדיציאנאלע -רעקאמענדירט נייע, נישט 2016( וועלכע האט אין

נדיג ערהוילונג צענטערן, יונגווארג קלאבהייזער, פארברייטערטע סערוויסעס סערוויסעס, אריינרעכענע
פון מדריכים וואס זענען אליינס אריבער אדיקשען, און אפענע צוטריט צענטערן וואס שטעלן צו באלדיגע 
  אונטערזוכונגען און שיקן פאר ווייטערדיגע קעיר. די סערוויסעס זענען זינט דאן אוועקגעשטעלט געווארן 

אין מערערע קאמיוניטיס ארום די סטעיט, און זיי האבן געהאלפן מענטשן אין נויט צו האבן צוטריט צו  
  קעיר נאענטער צו וואו זיי וואוינען.

ניו יארקער וועלכע מוטשענען זיך מיט אן אדיקשען, אדער וועמענס באליבטע מוטשענען זיך מיט אן  
טעג   7שעה א טאג,  24דורכן רופן די סטעיט'ס אומזיסטע, אדיקשען, קענען טרעפן הילף און האפענונג 

)וואס שטייט פאר   467369אדער דורכן טעקסטן צו   1-877-846-7369האטליין אויף  HOPEא וואך 
HOPENY.)   

   

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


-אריינרעכענענדיג עמערדזשענסי/דיטַאקס, אין – אדיקשען באהאנדלונגען וואס זענען דא צו באקומען 
 NYSקענען געפונען ווערן דורכן נוצן די  –ּפעישענט, פלעצער וואו פאציענטן וואוינען -ּפעישענט, ַאוט

OASAS  באהאנדלונג אוועילעביליטי דעשבָאורד בייFindAddictionTreatment.ny.gov   אדער דורך
   .וועבזייטל OASAS NYS די
  

אויב איר אדער א באליבטע אייערס האט געהאט שוועריגקייטן מיט אינשורענס פארבינדן מיט  
באהאנדלונג, אדער דארף הילף צו אריינגעבן אן אפעלירונג פאר א צוריקגעוויזענע קלעים, פארבינדט  

אדער דורך אימעיל ביי   888-614-5400האטליין דורכן טעלעפאן אויף   CHAMPאייך מיט די 
ombuds@oasas.ny.gov.  

   
###  
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