
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 10/ 14 للنشر فوًرا: 

 
 

مليون دوالر لتعزيز القوى العاملة في مجال الصحة النفسية في   21تعلن الحاكمة هوكول عن توفر تمويل اتحادي قدره 
  الوالية

  
  يمكن لمقدمي خدمات الدعم المجتمعي والعيادات الخارجية المؤهلين استخدام التمويل وفًقا لتقديرهم. 

  
  يمكن استخدام التمويل لحوافز التوظيف واالستبقاء والنفقات التعليمية والتطوير الوظيفي والتدريب.

  
  

مليون دوالر من صناديق توظيف  21أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مكتب والية نيويورك للصحة النفسية قد أّمن 
واستبقاء القوى العاملة، والتي ستساعد في تعزيز نظام الصحة النفسية في الوالية وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة 

  النفسية في المجتمعات في جميع أنحاء الوالية.
  

سيدعم هذا التمويل القوى  ( في ضغوطات هائلة على جميع سكان نيويورك.COVID-19: "تسببت جائحة )وقالت هوكول
العاملة في الصحة السلوكية وتوفير الرعاية بشكل أكبر، مما يساعد على ضمان حصول كل شخص في واليتنا على المساعدة  

  والعالج".
  

"إن تأمين هذه األموال الفيدرالية يمّكن مكتب الصحة النفسية   وقالت الدكتورة آن سوليفان، مفوضة مكتب الصحة النفسية:
ن تعزيز خدمات الصحة النفسية المجتمعية وتوسيعها واستدامتها من خالل توفير مزيج من الزيادات المستهدفة في المعدالت  م

واألموال المرنة لتوظيف واستبقاء القوى العاملة. لتحديد أفضل طريقة الستخدام هذه األموال، استضاف مكتب الصحة النفسية 
ن أصحاب المصلحة للحصول على المدخالت وتحديد االستثمار في القوى العاملة م 700اجتماعات متعددة مع أكثر من 

كأولوية رئيسية.ستساهم هذه األموال في زيادة القدرة االستيعابية بشكل كبير وستساعد في ضمان حصول كل مجتمع على  
  الموارد التي يحتاجها لمساعدة السكان األكثر ضعفًا". 

  
"أرحب بهذه األخبار السارة من مكتب الصحة النفسية، فنحن في حاجة ماسة لها. ال تزال  ك:قالت النائبة إيفيت دي كالر

(، وال تزال العائالت تتألم. على مدى  COVID-19الدائرة المؤتمرية التاسعة تتعافى من الصدمة المستمرة منذ بداية جائحة )
ن خالل نقص االستثمارات الحرج في الخدمات والدعم  أجيال، تفاقمت أزمة الصحة النفسية التي تدمر واليتنا ودولتنا م

والتوعية الالزمة للتغلب على األزمة. غالبًا ما يكون هذا النقص المأساوي في الموارد بديهيًا، لكنه يصبح أمًرا ال مفر منه  
ري حقه. لحسن الحظ، عندما نتطلع إلى الفئات التي تعاني أكثر من غيرها في مجتمعاتنا. وعبارة "فاض الكيل" ال توفي شعو

فقد فاض أيًضا كيل الموظفين العموميين المتفانين القادرين على صنع فارق. تحت قيادة الحاكمة هوكول ومناصرتها القوية،  
مليون دوالر من األموال التحويلية لتعزيز أنظمة الصحة النفسية في   21قام مكتب والية نيويورك للصحة النفسية بتأمين 

صعوبات الوصول إلى خدمات الصحة النفسية الضرورية. مثل هذه الحلول الهادفة لها فوائد تفوق تقديم  واليتنا وتسهيل  
الموارد التي نحن في أمس الحاجة إليها؛ فهي تثبت أيًضا إمكانية التقدم. يمكننا التغلب على أزمة الصحة النفسية في جميع  

الجهد الالزم لتحقيق تلك الغاية، كما فعلت واليتنا اليوم. إنه تذكير قاٍس  أنحاء نيويورك وأمريكا والعالم، فقط إذا واصلنا بذل 
  بأنه ال يمكننا تجاهل الصدمات النفسية الدائمة التي يعاني منها الناس في أعقاب أزمة صحية عالمية غيرت العالم".

  
حصول على خدمات الصحة النفسية بشكل  "على مدار هذه األزمة، ارتفع عدد األمريكيين الساعين لل قال النائب بول تونكو:

(، وأفخر بأن عدًدا من COVID-19غير مسبوق. كافحُت بجد لضمان تناول هذه الخدمات في استجابتنا الفيدرالية لجائحة )



التموينات الرئيسية للصحة النفسية التي حاربت ألجلها قد تم تضمينه في خطة اإلنقاذ األمريكية. أشكر الحاكمة هوكول على 
صرفها السريع لتعزيز القوى العاملة في مجال الصحة النفسية في نيويورك والمساعدة في توفير األمل لمن هم في حاجة  ت

  ماسة له".
  

"في حين أن الخسائر الفادحة في األرواح ستظل دائًما النتيجة األكثر تدميراً للجائحة، فال يمكن   قالت النائبة كاثلين رايس:
المغاالة في الخسائر التي تسببت بها هذه األزمة على الصحة النفسية. كنت فخورة بالمحاربة من أجل هذا التمويل الفيدرالي 

فسية ودعم القوى العاملة في مجال الصحة النفسية في والية  في الكونجرس لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الن
 نيويورك. وأثني على الحاكمة هوكول إلعطائها األولوية لهذه المسألة الحرجة." 

  
"تأثير الصحة النفسية على كل فرد منا يسبق حدوث الجائحة، فلطالما كانت الصحة النفسية  وصّرح النائب أدريانو إسبايالت:

ائالت في جميع أنحاء مجتمعاتنا مصدر قلق متصاعد. لقد أحرزنا تقدًما كبيًرا، وبينما نواصل التصدي للتحديات لألفراد والع
العديدة التي أحدثتها الجائحة، فالبد أن نضمن بقاء الصحة النفسية في طليعة جهودنا لمساعدة مجتمعاتنا على التعافي. أثني  

خدام هذا التمويل الفيدرالي للمساعدة في تعزيز خدمات الصحة النفسية في  على الحاكمة هوكول إلعالنها اليوم عن است
  نيويورك، وفي نهاية المطاف مساعدة العائالت في جميع أنحاء واليتنا ". 

  
"بصفتي رئيسة لجنة مجلس الشيوخ للصحة النفسية، أحيي الحاكمة كاثي هوكول قالت عضوة مجلس الشيوه سمرة بروك: 

(. نعلم أن واجبنا زيادة جهود التوظيف واالستبقاء  OMHموال لمكتب والية نيويورك للصحة النفسية ) على تأمين هذه األ
بشكل كبير إذا أرادت والية نيويورك توفير موارد عالية الجودة ومتاحة لسكان نيويورك الذين يحتاجون إلى دعم الصحة 

ول لتحديد طرق جديدة لتلبية احتياجات سكان نيويورك، النفسية واألزمات. وأتطلع إلى مواصلة العمل مع الحاكمة هوك 
  ولضمان توفر رعاية الصحة النفسية الجيدة للجميع".

  
"أشكر الحاكمة هوكول وشركائنا في الحكومة الفيدرالية على االستثمار في قوتنا   أيلين غونثر: قالت عضوة جمعية الوالية

ية الجائحة تزايد احتياجات الصحة النفسية لمجتمعاتنا، وقد اعتنى بنا أبطالنا  العاملة في مجال الصحة النفسية. شهدنا منذ بدا
من الرجال والنساء في الخطوط األمامية طوال تلك المدة. سيساعد هذا التمويل في تعزيز قوتنا العاملة وسيحفظ أمن وصحة 

  جميع سكان نيويورك. "
تم تأمين التمويل الفيدرالي من قبل مكتب الصحة النفسية من خالل قانون االعتمادات التكميلية لالستجابة لفيروس كورونا 

 ,The Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Actواإلغاثة )
CRRSAA 2021( لعام ( وقانون خطة اإلنقاذ األمريكيةARPA لعام )يوفر هذا التشريع تموياًل تكميليًا لخدمات   .2021

 Community Mentalالصحة النفسية من خالل التوسع المحدود زمنيًا لمنحة خدمات الصحة النفسية المجتمعية )
Health Services, CMHS.)  

  
معي والعيادات الخارجية يتوقع مكتب الصحة النفسية إصدار مبادئ توجيهية لتمويل القوى العاملة لمقدمي خدمات الدعم المجت

  المرخصة من مكتب الصحة النفسية وإخطار مقدمي الخدمات بتعيناتهم هذا الشهر.
  

سيتلقى مقدمو خدمات الدعم المجتمعي والعيادات الخارجية المؤهلون تموياًل الستخدامه وفقًا لتقديرهم عبر عدد من فئات  
  اإلنفاق الرئيسية، والتي تشمل:

  
  

  حوافز التوظيف واالستبقاء .1
  مكافآت االستبقاء والتعيين  ·
  بدل األقدمية   ·
  اشتراكات التقاعد والمزايا اإلضافية األخرى   ·
  بدل تفاوت األجور  ·
  بدل المخاطر   ·
  حوافز االنتقال  ·

  



  المصاريف التعليمية .2
  الرسوم الدراسية للموظفين الجدد/الحاليين، بما في ذلك دورات التطوير المهني على المستوى الجامعي والتعليم المستمر  ·
  رسوم االمتحانات والتقديم للموظفين الجدد/الحاليين   ·
  الدورات التدريبية المتعلقة بكفاءة التفاعل الثقافي والتنوع  ·
  مراترسوم التسجيل في المؤت   ·

  
  التدريب والتطوير الوظيفي .3

  إنشاء فرص التدريب والزمالة وبرامج التطوير الوظيفي األخرى وترقيتها وتحسينها  ·
  التعاون مع المؤسسات األكاديمية والسياسات لوضع استراتيجيات لتدريب الموظفين  ·
إشراك الموظفين ووضع استراتيجيات تنمية القوى العاملة كتطوير مناهج التدريب أو اكتسابها، وتمويل رسوم التسجيل،   ·

  وتغطية نفقات حضور الموظفين أو توفير التدريب.
  

###  
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