
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל    9/30/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

מיליאן דאלאר דא צו באקומען אין פינאנצירונג צו שטעלן   20גאווערנאר האוקאל אנאנסירט 
   אדיקשען סערוויסעס פראפעסיאנאלן אין ניו יארק סטעיט אויף די פיס 

  
  פאנדעמיע  19-געלטער וועלן העלפן דעקן אויסגאבן און פארלוסט פון פארדינסטן דורכאויס קאוויד 

  
מיליאן דאלאר   20גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט האט באקומען 

 Substance Abuseדראג אביּוז פארמיידונג און באהאנדלונג )פון פעדעראלע געלטער דורך די  
Prevention and Treatment, SAPT אדיקשען סערוויס  פראגראם צו העלפן ( בלַאק גרענט

אלן מיט פארלוסטן פון פארדינסטן און מיט רעגלמעסיגע אויסגאבן אנגעזאמלט אלץ  פראפעסיאנ
   פאנדעמיע.  19-רעזולטאט פון די קאוויד

  
פארמיידונג, באהאנדלונג און ערהוילונג פראפעסיאנאלן וועלכע זענען אונטער די אויפזיכט פון די ניו 

 Office of Addiction Services andיארק סטעיט אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע ) 
Supports, OASAS  אדרעסירן פינאנציעלע און פראגראמען  ( וועלן באקומען די געלטער צו

 19-ביליזירונג באדערפענישן אין די צייט ווען זיי ספראווען זיך נאך מיט די ווירקונגען פון די קאווידסטא
   פאנדעמיע. 

  
פאנדעמיע,   19-פראפעסיאנאלן ספראווען זיך ווייטער מיט די ווירקונגען פון די קאוויד"אזוי ווי אדיקשען 

ערהוילן פון די פינאנציעלע איבערשטרענגונג אויף די   וועלן די געלטער זיין א גרויסע הילף פאר זיי זיך צו
"די  . האט גאווערנאר האוקאל געזאגט קאסטן און אינפראסטראקטור וואס זיי דארפן צו בלייבן אפן."

געלטער וועלן אויך זיכער מאכן אז זיי וועלן ווייטער צושטעלן די קריטישע אדיקשען סערוויסעס אן קיין  
  שטער פאר אלע ניו יארקער וועלכע נויטיגן זיך דערין."

  
קענען גענוצט ווערן  וועלן אדרעסירן סיי פינאנציעלע און סיי פראגראמען לעכער, און זיי וועלן די געלטער 

אסטן פון אנפירן פראגראמען, באצאלן חובות, עקוויּפמענט, קלענערע רענאוואציעס, קאסטן פון קפאר 
איינגעשטעלטע און אנדערע קאסטן פארבינדן מיט ענדערונגען צו די אפעראציעס און צו די  

אינפראסטראקטור וואס זענען געמאכט געווארן אלץ א דירעקטע רעזולטאט פון די ווירקונגען פון די 
   פאנדעמיע.  19-ווידקא

  
בארעכטיגטע פראפעסיאנאלן וועלן   פראפעסיאנאלן זענען בארעכטיגט פאר די געלטער. 350בערך 

איבער די סומע וואס זיי קענען באקומען און די געפאדערטע שריט   OASASבאקומען א מעלדונג פון די 
בארעכטיגטע פראפעסיאנאלן קענען איבערקוקן וועלכע  וואס זיי דארפן נעמען צו באקומען די געלטער. 

  .דא ארבעט איז געדעקט דורך די פינאנצירונג געלעגנהייט 
  

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,  

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


ּ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
יג ערהוילונג צענטערן, יונגווארג קלאבהייזער, פארברייטערטע סערוויסעס סערוויסעס, אריינרעכענענד

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  

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

  
OASAS  אזוי ווי מיר ספראווען זיך ווייטער  סאנשעז האט געזאגט,-קאמישאנער ארלין גאנזאלעז"

פאנדעמיע, טוהען מיר אלעס וואס מיר קענען צו שטיצן אונזערע    19-מיט די קאנסעקווענצן פון די קאוויד
פראפעסיאנאלן וועלכע זענען באזירט אין קאמיוניטיס און ספראווען זיך מיט פרעצעדענטלאזע 

צו אנקומען צו אלע   OASASיכטיג פאר די מיסיע פון די שוועריגקייטן. די פראפעסיאנאלן זענען לעבנסוו
ניו יארקער אין נויט, און מיט די געלטער וועלן זיי קענען ווייטער צושטעלן סערוויסעס אן קיין שטער פאר  

  די וועלכע ליידן פון אדיקשען און זייערע פאמיליעס."
  

 Senate Committee onטשעיר פון די סענאט קאמיטע אויף אלקאהאליזם און דראג אביוז )
Alcoholism and Substance Abuse,דאס אז   (, סענאטאר ּפיט הַארקהעם, האט געזאגט"

גאווערנאר האוקאל האט מצליח געווען צו באקומען גרויסע פעדעראלע געלטער פאר דראג באנוץ 
( באהאנדלונג פראפעסיאנאלן אין ניו יארק צו העלפן  Substance Use Disorderקראנקייט )

יך צוריק סטאביליזירן די אפעראציעס און פראגראמען איז גוטע נייעס. פראפעסיאנאלן פרובירן נאכאלץ ז 
פאנדעמיע אין די   19-צו שטעלן אויף די פיס פון די אפשטעלונגען פון די סערוויסעס צוליב די קאוויד

זעלבע צייט ווען די נויט פאר באהאנדלונג סערוויסעס פארמערט זיך. מער מיטלען פאר באהאנדלונג  
  פשוט און גראד." –פראפעסיאנאלן מיינט מער געראטעוועטע לעבנס 

  
 Assembly Committeeפון די אסעמבלי קאמיטע אויף אלקאהאליזם און דראג אביּוז )  טשעיר

on Alcoholism and Drug Abuse ,א דאנק  (, אסעמבלי מיטגליד פיל סטעק, האט געזאגט"
אייך ווידער, גאווערנאר האוקאל, פארן אנערקענען די וויכטיגקייט פון פינאנצירונג אין יעדע שטאפל פון  

צו פאראויס שטופן און  OASASאיך בין פרייליך צו ארבעטן צוזאמען מיט די  באהאנדלונג. אדיקשען 
   שתדל'ן פאר די וויכטיגע מיטלען; באזונדערס דורכאויס קאוויד און ווייטער."

  
ניו יארקער וועלכע מוטשענען זיך מיט אן אדיקשען, אדער וועמענס באליבטע מוטשענען זיך מיט אן 

- 7טאג, - א-שעה-24אדיקשען, קענען טרעפן הילף און האפענונג דורכן רופן די סטעיט'ס אומזיסטע, 
יט  )וואס שטי 467369אדער דורכן טעקסטן צו   7369-846-877-1האטליין אויף  HOPEוואך  -א -עגט

   (.HOPENYפאר 
  

- 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 NYS OASAS 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  

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://oasas.ny.gov/treatment


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