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 الحاكمة هوكول توقع تشريعًا يؤسس لصندوق التعليم والتعافي من استخدام المواد األساسية  
  

يصرح بالهدايا، إقرارات ضريبة الدخل الشخصية، للتثقيف بشأن اضطراب استخدام   S.4086 / A.6553التشريع   
  المواد المخدرة والتعافي منها

  
( يُنشئ صندوق التثقيف بشأن اضطرابات استخدام المواد S.4086 / A.6553وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تشريعًا ) 

لى إقرارات ضريبة الدخل الشخصية، للتثقيف بشأن اضطرابات تعاطي  المخدرة والتعافي منها ويصرح بتقديم الهدايا، ع
  المخدرات والتعافي منها. 

  
"مكافحة تعاطي المخدرات هي معركة شخصية بالنسبة لي، وأنا فخورة باتخاذ خطوات في نيويورك  قالت الحاكمة هوكول،

لمكافحة هذا الوباء. إن السماح لسكان نيويورك بدعم أفراد مجتمعهم بهذه الهدايا هو وسيلة ال تقدر بثمن لجعل الجميع يعملون  
ل تعاطي المخدرات مساعدتنا ودعمنا أثناء خوضهم عملية التعافي،  معًا إلنقاذ األرواح. يستحق أولئك الذين يعانون من مشاك

  وفي نيويورك نضمن حصولهم على ذلك بالضبط."
  
فحًصا لضريبة الدخل الشخصية والذي سيعرف باسم صندوق التعليم والتعافي من   S.4086 / A.6553ينشئ التشريع   

الصندوق لتقديم المنح للمنظمات المخصصة لتوفير التعليم والوقاية  اضطرابات استخدام المواد. يتم استخدام األموال في هذا 
  والعالج أو الشفاء ألولئك الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات.

  
"لقد دمرت أزمة تعاطي المخدرات كل ركن من أركان واليتنا تقريبًا، مما أودى بحياة أحبائنا   قالت السناتور ميشيل هينشي،

وتركت العائالت والمجتمعات محطمة في أعقابها. لكل فرد دور يلعبه في التغلب على وباء الجرعة الزائدة وإنهاء وصمة  
عضو الجمعية ماكدونالد بإنشاء صندوق التعليم والتعافي   العار التي تحيط باإلدمان. يسمح مشروع القانون الذي تقدمت به مع

من اضطرابات تعاطي المخدرات وخصم ضريبة الدخل ألولئك الذين يساهمون في السماح لسكان نيويورك كل يوم بأن  
  يكونوا جزًءا من الحل. تنقذ برامج الوقاية من اضطراب تعاطي المخدرات والعالج والتعافي األرواح، ويضمن مشروع

القانون الخاص بنا أن تذهب هذه األموال مباشرة إلى المنظمات المسؤولة عن هذا العمل. أشكر الحاكمة هوكول على التوقيع 
على مشروع القانون، وأتطلع إلى تعاوننا المستمر لدفع المبادرات اإلبداعية التي تركز على الصحة والتي ستنهي أزمة  

  ورك."اضطراب تعاطي المخدرات في والية نيوي
  
"اضطرابات تعاطي المواد المخدرة هي مشكلة صحية تؤثر بعمق على حياة    قال عضو الجمعية جون ت. ماكدونالد الثالث،  

الكثيرين جًدا. كثيًرا ما نسمع السؤال، ماذا يمكنني أن أفعل للمساعدة؟ يسمح هذا القانون الجديد لدافعي الضرائب بالمساهمة  
طرابات تعاطي المخدرات والتعافي من إقراراتهم الضريبية. من خالل توفير آلية سهلة لتوجيه  في صندوق التثقيف بشأن اض

التمويل نحو دعم الوقاية والعالج والتعافي، يمكننا جميعًا أن نكون جزًءا من الحل ونقوم بدورنا تجاه مساعدة أولئك الذين 
في هذا التشريع، السناتور ميشيل هينشي، أقدر تفانيك في   يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات وأحبائهم. شكًرا لشريكي

هذه القضية وأشكرك للحاكمة كاثي هوكول على توقيع هذا اإلجراء ليصبح قانونًا وعلى التزامها المستمر بدعم اضطرابات 
   تعاطي المخدرات."
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