
 
 الحاكمة كاثي هوكول    30/2021/ 9 للنشر فوًرا:

 

 

مليون دوالر في تمويل االستقرار لدعم مقدمي خدمات التعافي من اإلدمان في والية  20الحاكمة هوكول تعلن عن توافر 
   نيويورك

  
  (COVID-19سيساعد التمويل في تغطية النفقات وخسائر اإليرادات أثناء جائحة )

  
مليون دوالر من التمويل الفيدرالي من خالل   20أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن والية نيويورك قد حصلت على 

مقدمي خدمات التعافي من اإلدمان في تعويض خسائر   لمساعدةالمنحة اإلجمالية لمنع تعاطي المخدرات والعالج منها برنامج
   (.COVID-19يجة جائحة )اإليرادات ونفقات التشغيل المترتبة عليهم نت

  
سيتلقى مقدمو خدمات الوقاية والعالج والتعافي الذين يشرف عليهم مكتب خدمات ودعم اإلدمان في والية نيويورك هذا 

   (.COVID-19لمعالجة احتياجات االستقرار المالي والبرنامجي مع استمرارهم في التعامل مع تأثير جائحة )التمويل 
  

(، سيساعدهم هذا التمويل بشكل كبير على  COVID-19تأثير جائحة )"مع استمرار مقدمي خدمات اإلدمان في التعامل مع 
"سيضمن هذا التمويل أيًضا  قالت الحاكمة هوكول. ة التحتية،"التعافي من الضغوط المالية على تكاليف التشغيل والبني

  استمرارهم في تقديم خدمات اإلدمان الضرورية دون انقطاع لجميع سكان نيويورك المحتاجين."
  

لنفقات تشغيل البرنامج، وتخفيف الديون،  ويمكن أن يستخدم الفجوات المالية والبرامجية على السواء سيعالج التمويل
والمعدات، والتجديدات الطفيفة، ونفقات الموظفين، والتكاليف األخرى المتعلقة بالتعديالت التشغيلية والبنية التحتية التي تم  

   (.COVID-19إجراؤها كنتيجة مباشرة لتأثير جائحة )
  

سيتلقى مقدمو الخدمات المؤهلون إخطاًرا من مكتب خدمات ودعم  مقدم خدمة مؤهل للحصول على التمويل. 350هناك نحو 
يمكن للمقدمين مراجعة نطاق  ( بشأن المبلغ المتاح والخطوات التالية المطلوبة لتأمين التمويل.OASASمكافحة اإلدمان )

  .هناالعمل لفرصة هذا التمويل 
  

على مدار السنوات العديدة الماضية، وضعت والية نيويورك نهًجا صارًما ومتعدد الجوانب للتصدي لوباء األفيون، وأنشأت 
سلسلة متواصلة رائدة على المستوى الوطني لرعاية اإلدمان مع خدمات الوقاية والعالج والتعافي الكاملة. لمكافحة هذا 

إلى الخدمات التقليدية، بما في ذلك خدمات األزمات، وبرامج العالج للمرضى   الوباء، عملت الوالية على توسيع الوصول
  الداخليين والخارجيين والمقيمين، فضالً عن العالج بمساعدة األدوية، والعالج المتنقل، وخدمات النقل.

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

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

  وساعدت األشخاص المحتاجين في الحصول على رعاية أقرب إلى المكان الذي يعيشون فيه.  في جميع أنحاء الوالية،
  

 ( في والية نيويورك:OASASقالت السيدة أرلين غونزاليس سانشيز، مفوض مكتب خدمات ودعم مكافحة اإلدمان )
(، فإننا نبذل كل ما في وسعنا لدعم مقدمي الخدمات المجتمعية الذين COVID-19"بينما نواصل استكشاف آثار جائحة )

للوصول إلى جميع سكان   OASASيواجهون تحديات غير مسبوقة. يلعب هؤالء المقدمون دوًرا حيويًا في مهمة مكتب 

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


متضررين من اإلدمان  نيويورك المحتاجين، وبهذا التمويل سيكونون قادرين على االستمرار في تقديم الخدمات دون انقطاع لل
  وأسرهم."

  

"إن تأمين الحاكمة هوكول  قال السيناتور بيت هاركام، رئيس لجنة مجلس الشيوخ حول إدمان الكحول وتعاطي المخدرات:
للحصول على تمويل فيدرالي رئيسي لمقدمي عالج اضطراب استخدام المواد المخدرة في جميع أنحاء نيويورك للمساعدة  

في استقرار العمليات والبرمجة خبر ساّر. ال يزال مقدمو الخدمات يحاولون التعافي من االنقطاعات في الخدمة التي تسببها  
( بينما تزداد الحاجة إلى خدمات العالج. المزيد من الموارد لمقدمي العالج يعني إنقاذ المزيد من  Covid-19جائحة )
  األمر بهذه البساطة." -األرواح 

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

يسعدني أن أشارك  مرة أخرى، للحاكمة هوكول على إدراكها ألهمية التمويل في كل مستوى من مستويات عالج اإلدمان.
   ( وما بعدها." COVIDلها؛ خاصة خالل جائحة )في الترويج لهذه الموارد المهمة والدعوة  OASASمكتب  

  
يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون هم او أحباؤهم من اإلدمان أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برقم  

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 7369-846-877

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

  NYS OASASأو رعاية مرضى العيادات الخارجية باستخدام لوحة توفر العالج 
    .اإللكتروني NYS OASASموقع  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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