
 
 الحاكمة كاثي هوكول    1/2022/ 7 للنشر فوًرا:

 

 

مليون دوالر على شكل تمويل لتحسين جهود منع اإلدمان في المجتمعات األكثر  4.5الحاكمة هوكول تعلن عن توفر   
   حاجة  

  
سيتم استخدام األموال الفيدرالية بموجب منحة منع تعاطي العقاقير المخدرة والعالج منها لتحالفات تعاطي المواد المخدرة   

  والوقاية منها
  

   ستشرك التحالفات المجتمعات الضعيفة والمحرومة لتطوير وتنفيذ إستراتيجيات منع التغيير 
 
مليون دوالر من التمويل الفيدرالي في إطار برنامج منحة   4.5أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توفر ما يصل إلى  

( لتطوير تحالفات الوقاية من تعاطي المخدرات وإساءة استخدامها في المناطق  SABGمنع تعاطي المخدرات والعالج منها )
التحالفات إلشراك المجتمعات الضعيفة والمعزولة بشكل أفضل في تطوير  المحرومة من والية نيويورك. تم تصميم هذه 

( التي يديرها  RFAوتنفيذ استراتيجيات الوقاية من التغيير البيئي. سيتم منح التمويل من خالل عملية طلب تقديم الطلبات )
   (.OASASمكتب والية نيويورك لخدمات ودعم اإلدمان )

  
"يمكن أن يؤثر اإلدمان على أي عائلة بشكل مفاجئ وبقسوة. إن محاربة أزمة المواد األفيونية هي   قالت الحاكمة هوكول،

يجب أن   معركة شخصية بالنسبة لي، وأود أن أجعل كل سكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان يعرفون أننا هنا من أجلهم.
التمويل الجديد سيقطع شوًطا طويالً نحو ضمان حصول سكان نيويورك في   تكون خدمات العالج متاحة للجميع، وهذا

   المجتمعات المحرومة على الموارد التي يحتاجونها لمعالجة اإلدمان والتقدم نحو التعافي." 
  
لتطوير وقاية مناسبة ثقافيًا ومصممة خصيًصا  إطار عمل الوقاية االستراتيجيستستخدم االئتالفات التي تتلقى التمويل  

والالتينيين واألشخاص الذين تزيد   LGBTQللمجتمعات والسكان المحرومين، بما في ذلك قدامى المحاربين وشباب 
عاًما واألشخاص ذوي اإلعاقة والمجتمعات الريفية ومجتمعات المهاجرين. يتضمن هذا النهج استخدام  50أعمارهم عن 

ز  مصادر البيانات المحلية التي يمكنها تحديد قضايا تعاطي المخدرات وإساءة استخدامها المحددة ثقافيًا، مما يساعد على تعزي
استراتيجيات وقائية محددة لتقليل استخدام المواد دون السن القانونية وغرس تغييرات إيجابية دائمة للمجتمعات المعرضة  

  للخطر.
  

دوالر سنويًا لتحالف واحد في كل منطقة من مناطق التنمية االقتصادية العشر في والية   150,000سيتم منح ما يصل إلى 
 .  هنالهذه المبادرة  RFAسنوات. يمكن االطالع على  3نيويورك لمدة 

  
"تتطلب المعالجة المناسبة للظروف التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات واإلدمان  ،OASASقال تشاينزو كننغهام، مفوض   

نهًجا مجتمعيًا، مع إدراك أن المجتمعات والسكان المختلفين يحتاجون إلى خدمات مختلفة. وهذا يسمح لنا باستهداف خدماتنا  
يم خدمات الوقاية الحيوية هذه إلى عدد من  حيثما كانت هناك حاجة ماسة إليها، ومع هذه التحالفات الجديدة سنتمكن من تقد 

  المجتمعات والسكان األكثر حاجةً."
  
"نحن بحاجة إلى نقل المعركة ضد أزمة جرعات األفيون الزائدة إلى  قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية بيت هاركهام، 

عية من شأنها تكثيف برامج الوقاية من  كل مجتمع في نيويورك. إن التمويل الفيدرالي الجديد للمنح لتأسيس تحالفات مجتم
تعاطي المخدرات في المناطق المحرومة سيفيد السكان بشكل كبير. من خالل المعلومات المالئمة ثقافيًا والموجهة تحديًدا إلى 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fproviders%2Fprevention-framework&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21ae01b9bbbd4acf193208d9d2102031%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771788966999011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FIHQBS1n44B%2Ft%2FW0Plhqek40tUUzQmH0xUNw%2FG2T30s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fprocurement%23current-opportunities&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21ae01b9bbbd4acf193208d9d2102031%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771788966999011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FgkSKS%2BHBGvowNrXwR1SmDoh2eD0JoFrbPP8P3cxF7I%3D&reserved=0


ول مجموعات مختلفة، ستوفر برامج الوقاية هذه احتمالية األمل إلى حيث تكون هناك حاجة إليه، وأنا ممتن للحاكمة هوك
  لتأمينها التمويل الالزم."

تستخدم أموال المنح الفيدرالية لتطوير تحالفات منع تعاطي   OASAS"أنا سعيد جًدا ألن  قال عضو الجمعية فيل ستيك، 
المخدرات وإساءة االستخدام في المناطق المحرومة من واليتنا. يرتبط الوصول إلى العالج والوقاية بالتأكيد بالتسلسل  

مالي، على الرغم من أن اضطراب تعاطي المخدرات ال يميز. إن وضع هذه الدوالرات الستخدامها في التحالفات  الهرمي ال
  حيث توجد حاجة ماسة سيضمن نتائج صحية أفضل ألولئك الذين يقيمون في هذه المناطق."

  
انب للتصدي لوباء األفيون، وأنشأت على مدار السنوات العديدة الماضية، وضعت والية نيويورك نهًجا صارًما ومتعدد الجو

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  

 يين والخارجيين والمقيمين، فضالً عن العالج بمساعدة األدوية، والعالج المتنقل، وخدمات النقل.  الداخل
  

 2016كانت الحاكمة هوكول عضوة في فريق عمل مكافحة الهيروين واألفيون في والية نيويورك، والذي أوصى في عام 
شباب، وخدمات األقران الموسعة، ومراكز الوصول  بخدمات جديدة غير تقليدية، بما في ذلك مراكز التعافي، ونوادي ال

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  

HOPEline  8-877-1  أيام في األسبوع على 7ساعة في اليوم و 24المجاني في الوالية على مدار--HOPENY (1
   (.467369)الرمز المختصر  HOPENY( أو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى 7369-846-877

 
ت الداخلية، أو اإلقامة،  يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح، بما في ذلك األزمات/ التخلص من السموم، أو مرضى العيادا

لتوفر العالج في والية نيويورك على  NYS OASASأو رعاية مرضى العيادات الخارجية باستخدام لوحة 
FindAddictionTreatment.ny.gov  اإللكتروني في أو من خاللNYS OASAS موقع.  

  
إذا واجهت أنت أو أحد أحبائك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة  

أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى  888-614-5400عبر الهاتف على   CHAMPمرفوضة، فاتصل بخط مساعدة 
ombuds@oasas.ny.gov.  

  
  

###  
  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 
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