
 
 الحاكمة كاثي هوكول    29/2021/ 9 للنشر فوًرا:

 

 

  مليون دوالر لتجديد مركز نيويورك النفسي المركزي في مقاطعة أونيدا 40أعلنت الحاكمة هوكول عن 
  

  قدم مربع من مرفق مرضى العيادات الداخلية في مارسي   100,000تحديثات لتحسين 
  

 اإلصالح سيحّدث البنية التحتية لمكتب الوالية لمرفق الصحة العقلية 
  

مليون دوالر للمركز النفسي المركزي بنيويورك التابع لمكتب   40أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن بدء تحديث بقيمة 
الصحة العقلية ومركز العالج اآلمن وإعادة التأهيل في بلدة مارسي بمقاطعة أونيدا. المشروع الذي تنفذه سلطة السكن 

  قدم مربع من المرفق، بما في ذلك بنيته التحتية. 100,000الداخلي في والية نيويورك سيصلح 
  

"لدينا التزام لضمان أن جميع المرافق التي تديرها الدولة تلبي احتياجات سكان نيويورك الذين   قالت الحاكمة هوكول،
ل من القوى  من خالل االستثمار في تحديث البنية التحتية الحيوية هذا، سنضمن أن تستمر هذه المرافق في خدمة ك تخدمهم.

  العاملة المستخدمة في هذا المرفق واألفراد الموجودين هناك بشكل جيد في المستقبل بأمان وبشكل أكثر مالءمة."
  

الجناح الطبي، بما في ذلك صيدلية المرفق والمطبخ. سيشمل المشروع تحديث أنظمة   39والمبنى   77سيتم تجديد المبنى 
 ، وهدم انتقائي، وخفض األسبستوس وثنائي الفينيل متعدد الكلور. HVACن، واستبدال الكهرباء واإلضاءة والبيانات واألم

  
قدم مربع، بما في ذلك تركيب بويلرات جديدة ومبردات ومضخات ونظام جديد  100,000يشمل العمل تجديد ما يقرب من  

  .لتوزيع المياه المبردة وتسخين المياه. سيتم شغل كال المبنيين خالل مدة البناء
  

يقدم مركز نيويورك للطب النفسي خدمات المرضى الداخليين للنزالء المحتجزين لدى وزارة اإلصالحيات والخدمات  
سجناً في المقاطعات الواقعة في شمال الوالية، فضالً عن خدمات   25المجتمعية بالوالية والمحتجزين قبل المحاكمة من 

ول أمام المحكمة. يوفر مركز العالج اآلمن وإعادة التأهيل عالًجا سكنيًا لألفراد  اإلصالح لألفراد الذين ثبت عدم أهليتهم للمث
 المحبوسين بموجب قانون إدارة ومعالجة مرتكبي الجرائم الجنسية في نيويورك. 

  
من   OMHبشراكتها مع   DASNY"تفخر  والمدير التنفيذي روبن ماكدانيل، قال رئيس سلطة السكن في والية نيويورك

يوفر عملنا معًا مرافق ضرورية    أجل تطوير مرافق الصحة العقلية الحيوية وتقديم الخبرة اإلنشائية للمنشآت المتخصصة.
  لمن يعانون من تحديات الصحة العقلية والجمهور بشكل عام."

  
"هذه التجديدات التي تشتد الحاجة إليها ستضمن أن األفراد في  الدكتورة آن سوليفان، قالت مفوضة مكتب الصحة العقلية

نظام العدالة الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة العقلية يمكنهم الحصول على العالج يحتاجون إليها في بيئة عالجية آمنة  
نعلم أنه من المرجح أن يقوموا بعمل جيد، ولن يعودوا  ومأمونة. عندما يتم التعامل مع األفراد في بيئة داعمة وشفائية، فإننا 

  إلى السجن، وأن يصبحوا أعضاء منتجين في مجتمعهم عند إطالق سراحهم."
  

"االستثمارات المستمرة ضرورية لضمان أن يكون مركز نيويورك للطب النفسي هو أكثر   قال السناتور جوزيف أ. جريفو،
المرضى وعائالتهم. ستعمل هذه التحديثات على تعزيز وتقوية مؤسسة مهمة للسالمة بيئة آمنة وحديثة ممكنة للموظفين و

  العامة للمجتمع والمنطقة."
  



"قضايا الصحة العقلية هي مصدر قلق مستمر في والية نيويورك. تقوم تقييمات   قالت عضوة الجمعية ماريان بوتينشون،
كز الطب النفسي المركزي في نيويورك بتحديد واإلشراف على أولئك الطب الشرعي وبرامج العالج التي يتم تقديمها في مر

ستعمل هذه التحديثات التي تشتد الحاجة إليها في هذا المرفق القديم   الذين يعانون من أمراض عقلية لضمان سالمتنا العامة.
مقيمون العمل والعيش في بيئة  على حماية الموظفين الذين يقدمون الخدمات للمقيمين في هذا المرفق. يستحق الموظفون وال

  آمنة ومحدثة."
   

 نبذة عن سلطة السكن الداخلي لوالية نيويورك 
وتبني مؤسسات   وهي هيئة تطوير مشاريع رأس المال في والية نيويورك. وهي تمول 1944في عام  DASNYتأسست 

علمية وصحية وتعليمية مستدامة ومرنة تساعد نيويورك على االزدهار. وهي واحدة من أكبر ُمصدري السندات المعفاة من  
أيًضا  DASNYيونيو. كما أن  30مليار دوالر اعتباًرا من  60.7الضرائب في الوالية بمحفظة سندات معلقة تقارب 

مليار   7.7مشروع تقدر قيمتها بحوالي  1,000ط أنابيب إنشاءات يضم أكثر من شركة بناء عامة غزيرة اإلنتاج مع خ
 مايو.    31دوالر أمريكي اعتباًرا من 

  

  حول مكتب الوالية للصحة العقلية
مكتب الصحة فرد كل عام. يدير  700,000والية نيويورك لديها نظام كبير ومتعدد األوجه للصحة العقلية يخدم أكثر من 

برنامج   4,500مراكز لألمراض النفسية في جميع أنحاء الوالية. كما تنظم الوكالة وتصدق وتشرف على أكثر من  العقلية
  .الحكومات المحلية والوكاالت غير الربحية تديرها

  

  نبذة عن مركز الطب النفسي المركزي بنيويورك
هو نظام شامل لتقديم خدمات الصحة العقلية يوفر مجموعة كاملة من الرعاية مركز الطب النفسي المركزي بنيويورك  إن

يدير المركز مرفقًا آمنًا للمرضى   األنظمة اإلصالحية للوالية والمقاطعة.  يورك    والعالج لألشخاص المسجونين في نيو 
  الداخليين يقع في بلدة مارسي بمقاطعة أونيدا.
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