
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/15/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן דאלער אין נייע פָאנדינג פאר ארטיגע דזשעילס צוצושטעלן   5גאווערנער האקול אנאנסירט 
 סובסטאנץ באניץ אומארדענונג סערוויסעס צו איינגעשפארטע מענטשן  

  
באהאלפענע באהאנדלונג אין קאונטי - נייע לעגיסלאציע שטעלט אוועק פראגראם פאר מעדיקעישען

 טורמעס  
  

 מיליאן דאלער   8.81פָאנדינג פאר ארטיגע דזשעילס צו  OASASסך הכל  ברענגט דער 
  

מיליאן דאלער אין צוגעגעבענע פָאנדינג    5גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן עס איז פארהאן 
( סערוויסעס צו איינגעשפארטע יחידים אלס טייל פון  SUDצוצושטעלן סובסטאנץ באניץ אומארדענונג )

באהאנדלונג   געהאלפענע-א נייע ּביל וועלכס פארלאנגט פון קאונטי דזשעילס אנצובאטן מעדיציניש
 סערוויסעס אין קארעקשענעל איינריכטונגען.  

  
האט   "דער ּביל איז א וויכטיגע מיטל פאר אונז צו באקעמפען סובסטאנץ אביוז און דער אפיאוד קריזיס,"

דורך צושטעלן סובסטאנץ באניץ אומארדענונג סערוויסעס צו  " גאווערנער האקול געזאגט.
טעיט און סיי ארטיגע קארעקשענעל איינריכטונגען וועלן מענטשן האבן די איינגעשפארט יחידים אין סיי ס

   " געלעגנהייט צו באהאנדלען זייער עדיקשען און זיך אומקערן צו געזונטע און פראדוקטיווע לעבנס.
  

געהאלפענע  -די נייע לעגיסלאציע פארלאנגט דאס אוועקשטעלן פראגראמען צוצושטעלן מעדיציניש
( פאר איינגעשפארטע מענטשן אין סטעיט און ארטיגע קארעקשענעל איינריכטונגען.  MATבאהאנדלונג )
לענגאויס סטעיט און ארטיגע איינריכטונגען וועט ערמעגליכן פאר איינגעשפארטע   MATפארברייטערן 

מענטשן צו האבן צוטריט צו מעדיצינען און טעראפיס זיי צו געבן די געלעגנהייט צו באהאנדלען זייער 
פארבינדענע ָאווערדָאוס  -יקשען, און דורכדעם פארמינערן די אויסזיכטן אז זיי וועלן ליידן א דראגעד

 אויפ׳ן זיך אומקערן צו דער געזעלשאפט.  
  

די צוגעגעבענע פָאנדינג וועט העלפן ארטיגע דזשעילס אין אוועקשטעלן פארשידענע סארטן  
, סקרינינג, אפשאצונג, קלינישע סערוויסעס, ּפיער MATבאהאנדלונגס סערוויסעס אריינגערעכנט: 

ער  סערוויסעס, קעיס מענעדזשמענט, און אנדערע סערוויסעס לויט ווי צוגעפאסט. ניי פָאנדינג ברענגט ד
מיליאן דאלער פאר ארטיגע דזשעילס צוגעשטעלט דורך דער אפיס פאר עדיקשען  8.81סך הכל צו 

 אין קארעקשענעל איינריכטונגען.   SUD( צו באהאנדלען OASASסערוויסעס און שטיצע ) 
  

פָאנדינג סומעס פאר יעדע קאונטי וועלן זיין באזירט אויף די גרויסקייט פון די באפעלקערונג אין 
ורמעס. קאונטיס וועלן האבן די מעגליכקייט צו באשטימען די בעסטע אופן צו ניצן די געלטער. קאונטיס  ט

קאנטראקטירן פאר דירעקטע קלינישע און ּפיער סערוויסעס, דעקן די אויסגאבן פארבינדן  -קענען ארויס
- דזשמענט / נאכ׳ןסערוויסעס צו איינגעשפארט מענטשן, און העלפן מיט קעיס מענע  MATמיט צושטעלן 

 פאר באשטעטיגונג.   OASASאפרייאונג סערוויסעס. די קאונטיס וועלן אריינגעבן זייער פלאן צו  ב
  



אויף צו קענען ריכטיג עפעס אויפטוהן איבער דעם אפיאוד  "סענאטאר דזשאמאל בעילי האט געזאגט, 
ענסי וואס עס איז טאקע, און  קריזיס, מוזן מיר עס באהאנדלען ווי דער פובליק געזונטהייט עמערדזש

טוהן אלץ וואס מעגליך צו פארזיכערן אז הילף דערגרייכט די וועלכע נויטיגן זיך דערין דאס מערסטע.  
שוין צופיל יארן וואס ניו יארק׳ס קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם איז ווייטאגליך פארזעהן געווארן אין 

אט אנגעברענגט חורבנות אין קאמיוניטיס אין די  באמיאונגען צו באקעמפן דעם אפיאוד קריזיס וואס ה
מיר נעמען א היסטארישער טריט אוועקצושטעלן אן אויספירליכע  בראנקס אין לענגאויס דעם סטעיט. 

רעטנדע באהאנדלונג פאר איינגעשפארטע ניו  -קעיר מוסטער און פארברייטערן צוטריט צו לעבנס
ץ. די פָאנדינג וועט ראטעווען אומצאליגע לעבנס,  יארקער וואס ראנגלען זיך מיט סובסטאנץ באני

פארמאכן די גלייכבארעכטיגקייט חסרון אין געזונטהייט קעיר פאר איינגעשפארטע מענטשן, רעדוצירן  
דאס צוריקפאלן, און העלפן מענטשן זיך אומקערן גאנצערהייט צו זייערע קאמיוניטיס. איך וויל דאנקען  

ייבן דער שטיקל לעגיסלאציע און דער אפיס פון עדיקשען סערוויסעס גאווערנער האקול פאר אונטערשר
  "און שטיצע פאר׳ן צושטעלן נאך פָאנדינג צו אדרעסירן דעם קריזיס.

  
קיין איין מענטש וואס ראנגעלט זיך מיט " מיטגליד לינדע בי. ראזענטהאל האט געזאגט,-אסעמבלי 

רעטנדע  -יבערגעלאזט אן צוטריט צו לעבנססובסטאנץ באניץ אומארדענונג טאר נישט ווערן א
באהאנדלונג, צו מען איז איינגעשפארט אדער נישט. דורך אונטערשרייבן מיין לעגיסלאציע אלס געזעץ  

געהאלפענע באהאנדלונג און אלע סטעיט און ארטיגע קארעקשענעל  - צו פארלאנגען מעדיציניש
אז עדיקשען דארף באהאנדלט ווערן אלס א    איינריכטונגען, האט ניו יארק סטעיט געשיקט א סיגנאל

פובליק געזונטהייט נושא, נישט קיין מאראלישער. די צוגעגעבענע פָאנדינג וואס איז אלאקירט געווארן  
דורך דער גאווערנער צו אונזערע ארטיגע דזשעילס וועט העלפן איינפירן שוין באלד שטארקע  

   " אומצאליגע לעבנס. באהאנדלונגס פראגראמען וועלכע וועלן ראטעווען
  

פארזיצער פון דער סענאט קאמיטע אויף אלקאהאליזם און סובסטאנץ אביוז, סענאטאר פיעט 
באקעמפן דעם ָאווערדָאוס קריזיס אין ניו יארק מוז ארייננעמען דאס מאכן " הארקהאם, האט געזאגט,

אין קארעקשענעל    געהאלפענע באהאנדלונג צוגענגליך פאר איינגעשפארטע מענטשן-מעדיציניש
איינריכטונגען לענגאויס דעם סטעיט, און זיי געבן ערהוילונגס פראגראמען און סערוויסעס. איך אפלאדיר  

גאווערנער האקול און די ּביל ספאנסירער סענאטאר בעילי און אסעמבלי מיטגליד ראזענטהאל פאר  
דיקשען, און פאר׳ן פארשטיין אז די פארברייטערן דער ווירקזאמער אופן פון באהאנדלונג פאר אפיאוד ע

   "געזונטהייט פון איינגעשפארטע מענטשן איז דער סטעיט׳ס פאראנטווארטליכקייט.
  

מיטגליד  -פארזיצער פון דער אסעמבלי קאמיטע אויף אלקאהאליזם און סובסטאנץ אביוז, אסעמבלי
ּביל וועלכס וועט   ספאנסירן דעם -עס האט מיר דערפריידט צו מיט" פיל סטעק, האט געזאגט,

ערמעגליכן פאר איינגעשפארטע מענטשן מיט געוויסע סובסטאנץ באניץ אומארדענונגען דער  
געהאלפענע באהאנדלונגס פראגראם; א בעסערע צוגאנג  -געלעגנהייט זיך צו באטייליגן אין א מעדיציניש

ספאנסירער און פאר   פאר די מענער און פרויען וואס שטייען אויס עדיקשען. א דאנק אייך פאר די 
    "גאווערנער האקול פאר אנערקענען די וויכטיגקייט פון די סערוויסעס.

  
- אין פארלויף פון די לעצטע עטליכע יאר האט ניו יארק סטעיט איינגעפירט אן אגרעסיווער, מולטי

ריי עדיקשען קעיר  וועגווייזיגע -צווייגיגער צוגאנג צו אדרעסירן דער אפיאוד עפידעמיע, און שאפן א לאנד
סערוויסעס פאר פולשטענדיגע אפהאלטן, באהאנדלען און ערהוילן. צו באקעמפן דער עפידעמיע האט  
דער סטעיט געארבעט צו פארברייטערן צוטריט צו טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט קריזיס 

- אמען, ווי אויך מעדיצינישסערוויסעס, אינפעישענט, אוטפעישענט, און רעזידענשעל באהאנדלונג פראגר
 געהאלפענע באהאנדלונג, און מאביל באהאנדלונג און טראנספארטאציע סערוויסעס.  

  
׳הערָאאין ענד ָאּפיאוד טעסק פָארס׳, וועלכס   NYSגאווערנער האקול איז געווען א מיטגליד פון דער 

ריינגערעכנט ערהוילונג  טראדיציאנעלע סערוויסעס, א-, רעקאמענדירט נייע, נישט2016האט, אין 



שטובער, פארברייטערטע ּפיער סערוויסעס, און אפענע צוטריט צענטערס,  -צענטערס, יוגנטליכע קלוּב
וועלכע שטעלן צו באלדיגע אפשאצונגען און רעפערעלס פאר קעיר. די סערוויסעס זענען  

ן געהאלפן  אוועקגעשטעלט געווארן אין פילצאליגע קאמיוניטיס ארום דעם סטעיט און האב
 נויטבאדערפטיגע מענטשן צו האבן צוטריט צו קעיר נאענטער צו וואו זיי וואוינען.  

  
ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיט אן עדיקשען, אדער וואס האבן באליבטע וואס ראנגלען זיך, קענען  

טעג א   7שעה א טאג און   24ליין -פרי הָאּופ-געפונען הילף און האפענונג דורך רופן דעם סטעיט׳ס טאל
- )שארט  HOPENY( אדער דורך טעקסט׳ן 1-877-846-7369)אדער   HOPENY-1-877-8וואך אויף 

 (.  467369אוד ק
  

פארהאנענע עדיקשען באהאנדלונג רעכענען אריין קריזיס / דיטָאקס, רעזידענשעל, אדער אוטפעישענט 
׳טריטמענט עוועילעביליטי דעשּבָאורד׳ ביי  NYS OASASקעיר, און קענען געפונען ווערן דורך ניצן דעם 

FindAddictionTreatment.ny.gov  אדער דורך דערNYS OASAS .וועבזייטל     
  

אויב איר, אדער א געליבטע, האט מיטגעמאכט שוועריגקייטן מיט אינשורענס פארבינדן מיט  
באהאנדלונג אדער איר דארפט הילף צו פייל׳ען אן אפיעל פאר א צוריקגעוויזענע קלעים, פארבינדט  

אדער אימעיל צו   888-614-5400העלּפליין דורכ׳ן טעלעפאן אויף  CHAMPאייך מיט דעם 
ombuds@oasas.ny.gov  . 

  
 ### 
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