אויף תיכף ארויסצוגעבן10/22/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט איבער ניין מיליאן דאלער אין פינאנצירונג צו שטיצן דאס ליפערן פון
עדיקשען אפהאלט סערוויסעס צו יוגנט ,פאמיליעס און קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק סטעיט
 9.5מיליאן דאלער איז פארהאן פאר פראוויידערס צו פארברייטערן און אפדעיט׳ען באווייז-
באזירטע אפהאלט פראקטיצירן
גאווערנער האקול האט היינט געמאלדן עס איז פארהאן  9.5מיליאן דאלער צו פארברייטערן באווייז-
באזירטע פראקטיצירן פאר סובסטאנץ באניץ אומארדענונג אפהאלט סערוויסעס צו יוגנט ,פאמיליעס,
און קאמיוניטיס אין ניו יארק סטעיט .די פעדעראלע סובסטאנץ אביוז אפהאלט און באהאנדלונג בלאק
גרענט סופלעמענטאלע אויסטיילונג וועט העלפן שטיצן פראוויידערס וועמענס ליפערונג איז באטראפן
געווארן דורך דער קאוויד 19-פאנדעמיע .פינאנצירונג ווערט אדמיניסטרירט דורך דער ניו יארק סטעיט
אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע.
"די אנגייענדע אנגעשטרענגטקייט און אומזיכערקייט פון דעם קאוויד 19-פאנדעמיע האבן פאראורזאכט
פאר סובסטאנץ אביוז און אָ ווערדאָ וסעס צו שטייגן לענגאויס דעם סטעיט ,און מיר מוזן טוהן אלץ וואס
מיר קענען צו פארזיכערן אז ניו יארק האבן צוטריט צו די באהאנדלונג ,שטיצע ,און רעסאָ רסן וואס זיי
דארפן ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .נישט נאר וועט די פינאנצירונג ערמעגליכ פאר פראוויידערס
און קאמיוניטיס צו אנהאלטן זייערע וויכטיגע ארבעט אפצוהאלטן עדיקשען ,נאר עס איז אויך מיין
אדמיניסטראציע׳ס אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו העכערן און שטיצן און אפהיטן די געזונט פון אלע ניו
יארקער".
דורכאויס דער קאוויד 19-פאנדעמיע האט  OASASאנערקענט די ווערד און וויכטיגקייט פון אפהאלט
סערוויסעס ,איבערהויפט פאר יוגנט ,פאמיליעס ,יוגנטליכע ערוואקסענע ,און קאמיוניטיס .אזוי ווי פילע
שטיצע סערוויסעס ,האט דער אפהאלט געביט זיך געדארפט אוועקדרייען פון אין-פערסאן אפהאלט
פראקטיצירן צו א ווירטועלע מוסטער אדער דורך ניצן אלטערנאטיווע לאקאציעס .דאס האט געפירט צו
דעם אז דער איבערוויגנדער מערהייט פון אפהאלט פראוויידערס האבן זיך געדארפט איבערטוישן אויף
צו ליפערן אפהאלט סערוויסער אויף א רעמאָ וט אופן.
די פעדעראלע פינאנצירונג וועט געבן גרעסערע צוטריט צו אפהאלט סטראטעגיעס אין קאמיוניטיס
לענגאויס דעם סטעיט ,און וועלכס וועט ערמעגליכן פאר פראוויידערס נאצוהאלטן זייער שטיצע ,סיי אויף
צו ליפערן נייע אפהאלט סערוויסעס דורך סטאַ רט-אָ ּפ פאָ נדינג ,און סיי די אנגייענדע ליפערונגען פון
עקזיסטירנדע סערוויסעס דורך גע׳אפדעיט׳עט פראגראמען .פראוויידערס קענען אויך ניצן די געלטער צו
אפגרעיד׳ען זייער  ITסיסטעמס ,ווי למשל פארבעסערטע הארדווער און סאָ פטוועיר ,ווי אויס
סובסקריבשען ווידעאו-קאנפערענץ פלאטפארמעס.
דאס איז דער ערשטער קאמפרעהענסיווע  RFAצו שטיצן פארברייטערן אפהאלט אינפראסטרוקטור צו
א פולער ריי סערוויסער פאר יוגנטליכע ,פאמיליעס ,און קאמיוניטיס .בארעכטיגטע פראוויידערס קענען

זיך ווענדן אויף ביז  70,000דאלער אין פינאנצירונג דורך באזוכן https://oasas.ny.gov/request-
.applications
פארזיצער פון דער סענאט קאמיטע אויף אלקאהאליזם און סובסטאנץ באניץ ,סענאטאר פיעט
הארקהאם ,האט געזאגט" ,פראוויידערס פון סובסטאנץ באניץ אומארדענונג אפהאלט סערוויסעס און
פראגראמען לענגאויס ניו יארק וועלן גאר שטארק בענעפיט׳ען פון די נייע סטעיט פינאנצירונג — און
פונקט אין צייט .דער קאוויד 19-פאנדעמיע האט באדייטנד קאמפליצירט די ארבעט פון פראוויידערס
פונקט ווען איינוואוינער דארפן צום מערסט די הילף ,און מער רעסאָ רסן וועלן אונטערהייבן נויטיגע
אלטערנאטיוון צו אין פערסאן פראגראמען .איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול׳ס שטארקע
אנטשלאסנקייט צו אפהיטן די געזונט פון אלע ניו יארקער און מאכן די געלטער צו באקומען פאר
עדיקשען אפהאלט".
פארזיצער פון דער אסעמבלי קאמיטע אויף אלקאהאליזם און סובסטאנץ אביוז ,אסעמבלי-מיטגליד
פיל סטעק האט געזאגט" ,א דאנק אייך ,ווידעראמאל ,צו גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט און
אויסטיילן פינאנצירונג פאר די סערוויסעס וועלכע פילע ניו יארקער און זייערע פאמיליעס דארפן האבן
אויף זיך צו ציען פאראויס אין זייער עדיקשען און מענטאל-העלט רייזע .קאוויד׳ס ווירקונג אויף אונזער
יוגנט און יוגנטליכע ערוואקסענע וועלן האבן אן אנגעהאלטענער ווירקונג אין אונזערע קאמיוניטיס און די
פראגראמען זענען העכסט נויטיג אויף צו מאכן א פאזיטיווע ענדערונג".
אין פארלויף פון די לעצטע עטליכע יאר האט  OASASאיינגעפירט אן אגרעסיווער ,מולטי-פארצווייגטער
צוגאנג צו אדרעסירן דער אפיאוד עפידעמיע ,און שאפן א לאנד-וועגווייזיגע ריי עדיקשען קעיר
סערוויסעס מיט פולשטענדיגע אפהאלטן ,באהאנדלונג און ערהוילונג סערוויסעס .צו באקעמפן דער
עפידעמיע האט דער סטעיט געארבעט צו פארברייטערן צוטריט צו טראדיציאנעלע סערוויסעס,
אריינגערעכנט קריזיס סערוויסעס ,אינפעישענט ,אוטפעישענט ,און רעזידענשעל באהאנדלונג
פראגראמען ,ווי אויך מעדיציניש-געהאלפענע באהאנדלונג ,און מאביל באהאנדלונג און
טראנספארטאציע סערוויסעס.
גאווערנער האקול איז געווען א מיטגליד פון דער  NYS׳העראָ אין ענד אָ ּפיאוד טעסק פאָ רס׳ ,וועלכס
האט ,אין  ,2016רעקאמענדירט נייע ,נישט-טראדיציאנעלע סערוויסעס ,אריינגערעכנט ערהוילונג
צענטערס ,יוגנטליכע קלוּב-שטובער ,פארברייטערטע ּפיער סערוויסעס ,און אפענע צוטריט צענטערס,
וועלכע שטעלן צו באלדיגע אפשאצונגען און רעפערעלס פאר קעיר .די סערוויסעס זענען זינט דאן
אוועקגעשטעלט געווארן אין פילצאליגע קאמיוניטיס ארום דעם סטעיט און האבן געהאלפן
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
געפונען הילף און האפענונג דורך רופן דעם סטעיט׳ס טאל-פרי האָ ּופ-ליין  24שעה א טאג און  7טעג א
וואך אויף (1-877-8-HOPENYאדער  )1-877-846-7369אדער דורך טעקסט׳ן ( HOPENYשארט-
קאוד .)467369
פארהאנענע עדיקשען באהאנדלונג ,אריינגערעכנט קריזיס  /דיטאָ קס ,אינּפעישענט ,רעזידענשעל,
אדער אוטפעישענט קעיר ,קען מען געפונען דורך ניצן דעם  NYS OASAS׳טריטמענט עוועילעּביליטי
דעשּבאָ ורד׳ ביי  FindAddictionTreatment.ny.govאדער דורך דער  NYS OASASוועבזייטל.
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

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