
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2021/ 3/ 12 للنشر فوًرا: 

 
 

  
ماليين دوالر لتوسيع خدمات الصحة العقلية واإلدمان والشيخوخة لكبار   9أعلنت الحاكمة هوكول عن تقديم منح بقيمة    

  ( COVIDالسن من سكان نيو يورك في المجتمعات المحلية التي تتعرض لضربات شديدة بسبب )
  

  سنوات  5 تم اختيار ستة من مقدمي خدمات الصحة العقلية لتلقي التمويل على مدى 
  
ماليين دوالر على   9أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن اختيار ستة من مقدمي خدمات الصحة العقلية لتلقي ما يصل إلى  

عاًما أو أكثر والذين يتعرض  55مدى خمس سنوات لدعم البرامج المجتمعية التي تحدد وتساعد البالغين الذين تبلغ أعمارهم 
  خطر بسبب الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات أو القلق المتعلق بالشيخوخة. استقاللهم أو بقائهم في المجتمع لل

  
( في التأثير على المجتمعات في جميع أنحاء نيويورك، يجب  COVID-19"مع استمرار جائحة ) قالت الحاكمة هوكول،

المالي كبار السن في نيويورك في المجتمعات سيساعد هذا الدعم   علينا بذل كل ما في وسعنا لحماية الفئات األكثر ضعفًا بيننا.
  التي عانت بشكل خاص من الوباء، وسيضمن التمويل حصولهم على المساعدة والدعم للعيش بشكل مستقل وبكرامة." 

  
على المجتمعات المتنوعة  (" COVID-19الشراكة لدعم الشيخوخة في المجتمعات التي تأثرت بشدة بسبب ) ستركز "  

، وستساعد األفراد على التقدم في العمر في المجتمعات التي COVID-19خيًا والتي تضررت بشدة بسبب المحرومة تاري
 NYSوالوكاالت المرخصة من قبل مكتب  OMHيختارونها. سيُنشئ البرنامج شراكات بين مقدمي الخدمات المرخصين من 

  (.NYSOFAللشيخوخة )  NYS( ومكتب OASASلخدمات ودعم اإلدمان )
  
"ستساعد هذه المنح كبار السن في نيويورك الذين يواجهون  لت مفوضة مكتب الصحة العقلية، الدكتورة آن سوليفان،قا 

بالفعل تحديات كبيرة على العيش باستقاللية وكرامة أكبر في مجتمعاتهم. تجمع هذه الشراكات جميع الموارد المتاحة من خالل  
OMH  والوكاالت الشقيقة- OASAS  وNYSOFA -   للمساعدة في ضمان أن كبار السن من سكان نيويورك الذين

  يعانون من مرض عقلي أو مشاكل تعاطي المخدرات لديهم الفرصة للبقاء بأمان في منازلهم." 
  
قال تشاينزو كننغهام، مفوض مكتب خدمات اإلدمان في والية نيويورك، "ستوفر فرصة التمويل هذه الوصول إلى رعاية   

بار السن المتأثرين بتعاطي المخدرات واإلدمان وظروف الصحة العقلية. سيضمن العمل معًا من خالل  صحية جيدة لك
  الشراكات التي ترعاها المجتمع والوالية أننا نقدم خدمات فعالة وشاملة وفردية لتلبية احتياجات هذه الفئة السكانية الضعيفة." 

  
"تحقق هذه الشراكة المبتكرة نتائج من خالل توفير خدمات أولسن،  قال مدير مكتب والية نيويورك للشيخوخة، غريغ  

داعمة لمساعدة كبار السن في المجتمع أثناء معالجة اإلدمان أو احتياجات الصحة العقلية التي قد تعرض للخطر قدرة الشخص  
شامل، مع التركيز على احتياجات الفرد  على التقدم في السن في المكان. تنجح هذه البرامج من خالل خدمة كبار السن بشكل 

الكاملة. أصبح نجاحهم ممكنًا من خالل الجهود المشتركة للمكاتب المحلية للشيخوخة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء 
خدمات الصحة السلوكية والبدنية. أثني على مكتب الصحة العقلية، ومكتب خدمات ودعم اإلدمان، وجميع الشركاء اللتزامهم  
بهذه الرؤية، وأشكر الحاكمة هوكول على قيادتها الثابتة لمواصلة دعم نيويورك كأول والية صديقة لكبار السن في من خالل  

  هذه الشراكات الناجحة." 
  



"على الرغم من التحديات قال جويل إيفانز، نائب المدير التنفيذي لقسم خدمات المحاربين القدامى بوالية نيويورك،  
(، تظل نيويورك مكرسة لخدمة ذوي االحتياجات الفريدة وتوفيرها مع فرص للبقاء COVID-19لتي يمثلها )والصعوبات ا

مستقلين ومندمجين في مجتمعاتهم. توفر هذه الصناديق فرصة لتغيير الحياة لهؤالء األفراد لتقدم في السن بشرف وكرامة.  
في المائة من المحاربين  50يعزز صحة ورفاهية أكثر من أحيي الحاكمة هوكول لدعمها الثابت في هذا المسعى الذي س

  عاًما أو أكبر والذين يعتبرون نيويورك موطنهم."  65القدامى، الذين تبلغ أعمارهم 
  
  
لدعوة المتقدمين المؤهلين لتطوير وتقديم خطط لدعم كبار السن من   2021طلبًا لتقديم العروض في أبريل  OMHأصدرت  

( الذين يواجهون تحديات في العيش بشكل مستقل  COVID-19لمجتمعات المتضررة بشدة من جائحة )سكان نيويورك في ا
  بسبب الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات أو مخاوف متعلقة بالعمر.

  
الداعمة أو غيرها من المساكن المحلية لكبار  OMHسوف تساعد البرامج كبار السن في التقدم في السن إما في مساكن  
  يمكن استخدام التمويل لتوسيع أو تحسين البرامج الحالية أو تطوير برنامج جديد يلبي جميع متطلبات البرنامج.  سن.  ال
  
  تشمل البرامج الممنوحة ما يلي:  
  
 مدينة نيويورك  

 
  برنامج خدمة لكبار السن  
  
بالشراكة مع مركز متروبوليتان للصحة العقلية وإدارة مدينة نيويورك للشيخوخة، تتمثل أهداف برنامج الخدمة لكبار السن   
(SPOP في دعم الشيخوخة في المكان وتقليل إضفاء الطابع المؤسسي المبكر على كبار السن من خالل توفير خدمات )

مع تلبية  -لرفاه النفسي والرعاية الطبية وعالج اضطرابات تعاطي المخدرات ا  -متكاملة الخدمات المتعلقة بالصحة العامة 
االحتياجات الملموسة من خالل خدمات إدارة الحاالت والرعاية الصحية المنزلية وفرص التنشئة االجتماعية والوجبات  

شخًصا بالغًا كل عام،   240مج خدمة  يتوقع البرنا  والتعديالت المنزلية البسيطة واالتصاالت مع المجتمع المحلي البرامج. 
فرد سنويًا من خالل شراكتيه، أحدهما يجلب    300شخًصا خالل فترة المنحة، وتوفير تعليم إضافي وتوعية  2,700بإجمالي 

مادة واسعة النطاق للمرضى الخارجيين استخدام تجربة العالج على الطاولة والخدمات الملموسة األخرى لدعم الشيخوخة في  
    ن.المكا

 
 Samuel Field YM & YWHA  
  
مع ريغو بارك لالستشارات وإدارة مدينة نيويورك للشيخوخة لتحديد كبار السن   YM & YWHAيشترك صاموئيل فيلد  

وإشراكهم في العروض في مجتمعاتهم المحلية وربطهم بالخدمات.   تعد خدمات التوعية عبر األجهزة المحمولة والخدمات 
النقاط المحورية المزدوجة للبرنامج وتتضمن تقييم احتياجات خدمات الصحة السلوكية والصحة البدنية   خارج الموقع هي

يجب إنشاء خطة رعاية فردية لكل عميل،    والشيخوخة باإلضافة إلى االحتياجات التي لم تتم تلبيتها في المجاالت األخرى. 
يتم تقديم االستشارة، بما في ذلك العالج   تنفيذ جميع الخدمات المحددة. وسيتم توفير الرعاية المؤقتة وتنسيق الرعاية حتى يتم 

  النفسي الفردي أو العائلي والرعاية النفسية، من خالل خدمات االستشارة صاموئيل فيلد و ريغو بارك.
  
  مستشفى جامايكا 
  

للشيخوخة في شراكة  وإدارة مدينة نيويورك يشترك المركز الطبي لمستشفى جامايكا مع المركز الطبي لمستشفى فالشنغ 
  .جامايكا لدعم الشيخوخة في المكان

أهداف المشروع هي إحداث انخفاض في الصحة العقلية غير المعالجة واضطرابات تعاطي المخدرات بين األفراد   
ادرة على التكيف التي المعرضين للخطر؛ انخفاض في الرعاية العرضية في قسم الطوارئ؛ انخفاض في السلوكيات غير الق

   تسهم في ضعف الصحة العقلية؛ زيادة المشاركة وانخفاض االحتياجات غير الملباة الناشئة عن الحواجز الثقافية واللغوية. 
فرًدا خالل فترة المنحة، مع توفير فالشنغ لعالج اضطرابات تعاطي المخدرات وخدمات دعم   360تتوقع الشراكة خدمة  



عد وقسم الشيخوخة للموظفين الطبيين الذين يدربون على دعم الشيخوخة غير الطبية والتواصل موظفو  إدمان التطبيب عن ب
  المركز الطبي مع مقدمي الخدمات المسنين.

  
  Ohelخدمات األسرة والمنزل لألطفال من  
  
هو   Ohel  WHEEL. وإدارة مدينة نيويورك للشيخوخة، الهدف من مشروع LSA Recovery، Incبالشراكة مع  

تقديم خدمات الصحة العقلية الشاملة وربط كبار السن بمجموعة كاملة من الخدمات حتى يتمكنوا من التقدم في العمر بنجاح في  
إنهم يخططون لتنفيذ نموذج "المحور والتحدث" حيث سيقوم فريقهم متعدد التخصصات بإجراء التوعية والمشاركة    المكان. 

أنحاء روك أويز، مع الحفاظ على التواجد في الموقع داخل منطقة التجارة الحرة في نيويورك   والفحص الميداني في جميع
)"سبوكس"( مما يؤدي إلى االرتباط مع عيادات الصحة العقلية   NYCHA، ومراكز كبار السن، وإسكان NORCSالمعينة 

OHEL  وعيادات اضطراب تعاطي المخدراتLSA افي، فضالً عن االتصال بخدمات )"هابز"( إلجراء تقييم/ عالج إض
NYCDFTA .والتقنيات الداعمة  

  
 هادسون فالي 

 
  إدارة الصحة العقلية في مقاطعة أورانج  
  
مبادرة الترحيب المحّسن للشيخوخة البرتقالية  يُطلق على مشروع شراكة مقاطعة أورانج لدعم الشيخوخة المعمول به اسم   
(WOGI ) ،ويتضمن قسم الصحة العقلية في مقاطعة أورانج، والجمعيات الخيرية الكاثوليكية في مقاطعتي أورانج وسوليفان

ين  باالستفادة من نموذج "غيت كيبر"، يهدف المشروع المحسن إلى خدمة أولئك الذ   و مكتب مقاطعة أورانج للشيخوخة.  
يعانون من نقص الخدمات تقليديًا عن طريق زيادة االستقرار في المجتمع وتقليل حاالت الدخول إلى أقسام الطوارئ  

والمستشفيات ودور رعاية المسنين التي يمكن تجنبها؛ دعم كبار السن لتحسين رفاههم وأدائهم بحيث يمكنهم التقدم في السن؛  
كان المستهدفين بشكل أفضل من خالل إنشاء بنية تحتية لمطابقة األفراد بالخدمات وتحسين استخدام التكنولوجيا لخدمة الس

  والدعم بناًء على احتياجاتهم الفريدة المقدرة.
  

   لونغ آيالند
 

  خدمات اإلرشاد واالستشارات المركزية في ناسو   
  
مكتب مقاطعة ناسو للشيخوخة فيما يسمونه  تشترك خدمات سنترال ناسو لإلرشاد واالستشارة مع جمعية األسرة واألطفال و 

أهدافهم هي دمج التوعية عبر الهاتف المحمول وتقديم الخدمة بين وكاالتهم؛ تحديد وإشراك كبار     .Link-Age مشروع 
السن؛ تحديد االحتياجات الخاصة لكل شخص بالغ من كبار السن يواجهه؛ استخدام التكنولوجيا لمساعدة كبار السن  

قائمين على رعايتهم للتغلب على الحواجز الشائعة التي تحول دون الوصول إلى الرعاية والخدمات؛ واالستفادة من وأسرهم/ال
التمويل الشامل ودعم األقران لتلبية االحتياجات التي لم تتم تلبيتها. يتم تضمين عالج الصحة العقلية المتنقلة واالضطرابات 

  هزة المحمولة لكبار السن المعزولين إلى حد كبير في خططهم.المتزامنة والتواصل المستهدف عبر األج
  

  .هنا  OMHتتوفر معلومات عن جميع برامج طب الشيخوخة التي تقدمها 
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