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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تعلن عن تمويل بأكثر من تسعة ماليين لدعم تقديم خدمات منع اإلدمان للشباب والعائالت والمجتمعات في
جميع أنحاء والية نيويورك
تتوفر  9.5مليون دوالر متاحة لمقدمي الخدمة لتوسيع وتحديث ممارسات الوقاية المستندة إلى األدلة
أعلنت الحاكمة هوكول اليوم عن توفر  9.5مليون دوالر لتوسيع الممارسات القائمة على األدلة لخدمات الوقاية من
اضطرابات تعاطي المخدرات للشباب والعائالت والمجتمعات في والية نيويورك .ستساعد المنحة التكميلية للوقاية من
تعاطي المخدرات والعالج من تعاطي المواد المخدرة هذه في دعم مقدمي الخدمات الذين تأثروا بتقديم خدماتهم بسبب وباء
( .)COVID-19يقوم مكتب والية نيويورك لخدمات ودعم اإلدمان بإدارة التمويل.
قالت الحاكمة هوكول" ،أدى التوتر المستمر وعدم اليقين بشأن وباء ( )COVID-19إلى زيادة تعاطي المخدرات
والجرعات الزائدة في جميع أنحاء الوالية ،ويجب علينا بذل كل ما في وسعنا لضمان تمكن سكان نيويورك من الوصول إلى
العالج والدعم والموارد التي يحتاجون إليها .لن يسمح هذا التمويل لمقدمي الخدمات والمجتمعات بمواصلة عملهم المهم لمنع
اإلدمان فحسب ،بل هو جزء من التزام إدارتي المستمر بتعزيز وحماية صحة جميع سكان نيويورك".
طوال فترة وباء ( ،)COVID-19أدركت  OASASقيمة وضرورة خدمات الوقاية ،خاصة للشباب واألسر والشباب
والمجتمعات .مثل العديد من خدمات الدعم ،يجب أن يتحول مجال الوقاية من ممارسات الوقاية الشخصية إلى نموذج
افتراضي ،أو استخدام مواقع بديلة .وقد أدى ذلك إلى تحول الغالبية العظمى من مقدمي خدمات الوقاية إلى تقديم خدمات
الوقاية عن بُعد.
سيوفر هذا التمويل الفيدرالي وصوالً أكبر إلى استراتيجيات الوقاية في المجتمعات في كافة أنحاء الوالية ،وسيسمح لمقدمي
الخدمات بمواصلة دعم كل من تقديم خدمات الوقاية الجديدة من خالل تمويل بدء التشغيل ،واالستمرار في تقديم الخدمات
الحالية من خالل البرامج المحدثة .قد يستخدم الموفرون أيضًا هذا التمويل لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم،
مثل األجهزة والبرامج المحسّنة ،باإلضافة إلى منصات مؤتمرات الفيديو لالشتراكات.
هذا هو أول  RFAشامل لدعم توسيع البنية التحتية للوقاية إلى خدمات متكاملة كاملة للشباب واألسر والمجتمعات .يمكن
لمقدمي الخدمة المؤهلين التقدم للحصول على تمويل يصل إلى  70,000دوالر عن طريق زيارة
.https://oasas.ny.gov/request-applications
قال رئيس لجنة مجلس الشيوخ حول إدمان الكحول وتعاطي المواد المخدرة ،السناتور بيت هاركام" ،سيستفيد مقدمو
خدمات وبرامج الوقاية من اضطراب استخدام المواد المخدرة في جميع أنحاء نيويورك بشكل كبير من تمويل الوالية الجديد
 وعادل في الوقت المناسب .أدى وباء ( )Covid-19إلى تعقيد عمل مقدمي الخدمات بشكل كبير في الوقت الذي يحتاج فيهالسكان إلى المساعدة بشدة ،وستدعم المزيد من الموارد البدائل الضرورية للبرامج الشخصية .إنني أقدر التزام الحاكمة
هوكول القوي بالحفاظ على صحة جميع سكان نيويورك وإتاحة هذه األموال للوقاية من اإلدمان".
"شكرا مرة أخرى للحاكمة هوكول
قال عضو الجمعية فيل ستيك ،رئيس لجنة الجمعية المعنية بإدمان الكحول والعقاقير،
ً
على قيادتها في نشر التمويل للخدمات التي يستفيد منها العديد من سكان نيويورك وأسرهم بحاجة إلى المضي قد ًما في رحلة

اإلدمان والصحة العقلية .سيكون لتأثير ( )COVIDعلى شبابنا وشبابنا سيكون أثر دائم في مجتمعاتنا وهذه البرامج
ضرورية إلحداث تغيير إيجابي".
على مدى السنوات العديدة الماضية ،وضعت  OASASنه ًجا قويا ً ومتعدد الجوانب للتصدي لوباء المواد األفيونية ،وأنشأت
سلسلة متواصلة رائدة على المستوى الوطني لرعاية اإلدمان مع خدمات الوقاية والعالج والتعافي الكاملة .لمكافحة هذا
الوباء ،عملت الوالية على توسيع الوصول إلى الخدمات التقليدية ،بما في ذلك خدمات األزمات ،وبرامج العالج للمرضى
الداخليين والخارجيين والمقيمين ،فضالً عن العالج بمساعدة األدوية ،والعالج المتنقل ،وخدمات النقل.
كانت الحاكمة هوكول عضوة في فريق عمل مكافحة الهيروين واألفيون في والية نيويورك ،والذي أوصى في عام 2016
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
في جميع أنحاء الوالية ،وساعدت األشخاص المحتاجين في الحصول على رعاية أقرب إلى المكان الذي يعيشون فيه.
يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان ،أو الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برقم
 HOPElineالمجاني في الوالية على مدار  24ساعة في اليوم و 7أيام في األسبوع على HOPENY (1--8-877-1
 )877-846-7369أو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى ( HOPENYالرمز المختصر .)467369
يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح ،بما في ذلك األزمات /التخلص من السموم ،أو مرضى العيادات الداخلية ،أو اإلقامة،
أو رعاية مرضى العيادات الخارجية باستخدام لوحة توفر العالج على  FindAddictionTreatment.ny.govأو من
خالل اإللكتروني في  NYS OASASموقع.
إذا واجهت أنت أو أحد أحبائك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة
مرفوضة ،فاتصل بخط مساعدة  CHAMPعبر الهاتف على  888-614-5400أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى
.ombuds@oasas.ny.gov
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