
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/7/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 

 

מיליאן דאלער אין פינאנצירונג צו פארבעסערן   4.5גאווערנער האקול אנאנסירט דאס צושטעלן פון 
 באדערפעניש קאמיוניטיס  -עדיקשען אפהאלט באמיאונגען אין הויכע

  
פעדעראלע געלטער אונטער דער סובסטאנץ באניץ אפהאלט און באהאנדלונג בלאק גרענט וועט  

 אניץ און אפהאלט קאאליציעס  געניצט ווערן פאר סובסטאנץ ב
  

קאאליציעס וועלן ארויסזוכן פארוואונדליכע, אונטערסערווירטע קאמיוניטיס צו אנטוויקלען און  
 איינפירן ענדערונג אויסמיידן סטראטעגיעס  

 
מיליאן דאלער אין   4.5גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז עס וועט זיין צוגעשטעלט ביז 

פינאנצירונג אונטער דער סובסטאנץ באניץ אפהאלט און באהאנדלונג בלאק גרענט פעדעראלע 
(SABG פראגראם צו אנטוויקלען סובסטאנץ באניץ אפהאלט קאאליציעס און אונטערסערווירטע )

ערטער פון ניו יארק סטעיט. די קאאליציעס זענען געאייגנט אויף בעסער אויסצוזוכן פארוואונדליכע און  
איזאלירטע קאמיוניטיס אין אנטוויקלען און איינפירן ענווייראנמענטאלע ענדערונג אפהאלט  

( RFAטעגיעס. פינאנצירונג וועט אויסגעטיילט ווערן דורך א פארלאנג פאר אפליקאציעס )סטרא
 (. OASASפראצעס אנגעפירט דורך דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע ) 

  
״עדיקשען קען באטרעפן סיי וועלכע פאמיליע, פלוצים׳דיג און אויף א שווערן אופן. באקעמפן דעם  

אּפיָאוד קריזיס איז א פערזענליכע קאמף פאר מיך, און איך וויל לאזן וויסן פאר אלע ניו יארקער וועלכע  
  ער האקול געזאגט.האט גאווערנראנגלען זיך מיט עדיקשען אז מיר שטייען גרייט אייך צו העלפן,״  

״באהאנדלונג סערוויסעס ברויך זיין צוטריטליך פאר יעדן איינעם, און די נייע פינאנצירונג וועט גיין א  
ווייטן וועג צו פארזיכערן אז ניו יארקער אין אונטערסערווירטע קאמיוניטיס האבן די מיטלען אין וואס זיי 

 ו גיין צו ערהוילונג.״  נויטיגן זיך צו אדרעסירן עדיקשען און ווייטער צ
  

צו   סטראטעגישע אפהאלט פרעימוואורקקאאליציעס וועלכע באקומען פינאנצירונג וועלן ניצן דער 
צוגעפאסטע אפהאלט פאר אונטערסערווירטע קאמיוניטיס און באפעלקערונגען,  - אנטוויקלען קולטורעל

, מענטשן מיט  50עקס, מענטשן איבער -יוגנט, לאטינ LGBTQאריינגערעכנט וועטעראנען, 
שע קאמיוניטיס. דער צוגאנג פארלאנגט דאס  אומפעאיגקייטן, מער דארפישע קאמיוניטיס, און מיגראנטי

באניץ פון ארטיגע דאטע קוועלער וועלכע קענען אידענטיפיצירן ספעציפישע סובסטאנץ באניץ 
פראבלעמען, און העלפן שטיצן ספעציפישע סטראטעגיעס אויף צו אויסמיידן און רעדוצירן מינדעריעריגע  

   טיווע ענדערונגען פאר העכערע ריזיקע קאמיוניטיס.סובסטאנץ באניץ און איינשטעלן אנהאלטנדע פאזי
  

עקאנאמישע   10יערליך וועט אויסגעטיילט ווערן צו איין קאאליציע אין יעדע פון די   150,000ביז 
פאר דער אונטערנעמונג קען מען געפונען   RFAיאר. דער  3אנטוויקלונג זָאונס אין ניו יארק סטעיט פאר 

 .  דא
  

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


OASAS  ,״פאסיג אדרעסירן די אומשטענדן וועלכע   קאמיסיאנער טשינאזא קאנינגהעם האט געזאגט
באזירטע צוגאנג, מיט׳ן -האבן געפירט צו סובסטאנץ באניץ און עדיקשען פארלאנגט א קאמיוניטי

אנערקענונג אז פארשידענע קאמיוניטיס און באפעלקערונגען פארלאנגען באזונדערע סערוויסעס. דאס  
ואו אימער עס איז די גרעסטע נויט, און מיט די נייע  ערמעגליכט פאר אונז צו צילן אונזערע סערוויסעס ו

נויט  -נייטיגע אפהאלט סערוויסעס צו א צאל הויכע-קאאליציעס וועלן מיר קענען ברענגען די העכסט
 קאמיוניטיס און טיילן פון דער באפעלקערונג.״  

  
ם אּפיָאוד  ״מיר דארפן נעמען דעם קאמף קעגן דע סטעיט סענאטאר פיעט הארקהאם האט געזאגט, 

ָאווערדָאוס קריזיס צו יעדע קאמיוניטי אין ניו יארק. נייע פעדעראלע גרענט פינאנצירונג איינצופירן 
באזירטע קאאליציעס וועלכע וועלן אויפשטעלן מערערע סובסטאנץ באניץ אפהאלט -קאמיוניטי

- ינער. מיט קולטורעלפראגראמען אין אונטערסערווירט ערטער וועט זיין א גרויסע טובה פאר איינוואו
רעלעוואנטע אינפארמאציע געצילט ספעציפיש אויף באזונדערע גרופעס, וועלן די אפהאלט פראגראמען  

צושטעלן די אויסזיכטן פון האפענונג דארט וואו עס איז די מערסטע נויטיג, און איך בין דאנקבאר צו  
 גאווערנער האקול פאר׳ן איינשאפן די נויטיגע געלטער.״ 

ניצט אויס  OASAS״איך בין זייער צופרידן אז מיטגליד פיל סטעק האט געזאגט, -לי אסעמב
פעדעראלע בלאק גרענט געלטער צו אנטוויקלען סובסטאנץ באניץ און אפהאלט קאאליציעס אין די  

אונטערסערווירטע טיילן פון אונזער סטעיט. צוטריט צו באהאנדלונג און אפהאלט איז אוודאי פארבינדן  
פינאנציעלע היערארכיע, טראצדעם וואס סובסטאנץ באניץ אומארדענונג טוט נישט דיסקרימינירן. צו די 

צו שטעלן די דאלארען אין באניץ דורך קאאליציעס וואו עס איז די גרעסטע נויט וועט פארזיכערן בעסער  
 געזונטהייט תוצאות פאר די וועלכע וואוינען אין די ערטער.״  

  
- לעצטע עטליכע יאר האט ניו יארק סטעיט איינגעפירט אן אגרעסיווער, מולטי אין פארלויף פון די

וועגווייזיגע ריי עדיקשען קעיר  -צווייגיגער צוגאנג צו אדרעסירן דער אפיאוד עפידעמיע, און שאפן א לאנד
סערוויסעס פאר פולשטענדיגע אפהאלטן, באהאנדלען און ערהוילן. צו באקעמפן דער עפידעמיע האט  

סטעיט געארבעט צו פארברייטערן צוטריט צו טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט קריזיס דער 
- סערוויסעס, אינפעישענט, אוטפעישענט, און רעזידענשעל באהאנדלונג פראגראמען, ווי אויך מעדיציניש

 געהאלפענע באהאנדלונג, און מאביל באהאנדלונג און טראנספארטאציע סערוויסעס.  
  

׳הערָאאין ענד ָאּפיאוד טעסק פָארס׳, וועלכס   NYSנער האקול איז געווען א מיטגליד פון דער גאווער
טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט ערהוילונג  -, רעקאמענדירט נייע, נישט2016האט, אין 

רס,  שטובער, פארברייטערטע ּפיער סערוויסעס, און אפענע צוטריט צענטע-צענטערס, יוגנטליכע קלוּב
וועלכע שטעלן צו באלדיגע אפשאצונגען און רעפערעלס פאר קעיר. די סערוויסעס זענען  

אוועקגעשטעלט געווארן אין פילצאליגע קאמיוניטיס ארום דעם סטעיט און האבן געהאלפן  
 נויטבאדערפטיגע מענטשן צו האבן צוטריט צו קעיר נאענטער צו וואו זיי וואוינען.  

  
ראנגלען זיך מיט אן עדיקשען, אדער וואס האבן באליבטע וואס ראנגלען זיך, קענען  ניו יארקער וועלכע 

טעג א   7שעה א טאג און   24ליין -פרי הָאּוּפ-געפונען הילף און האפענונג דורך רופן דעם סטעיט׳ס טָאל
- )שָארט  HOPENY( אדער דורך טעקסט׳ן 7369-846-877-1)אדער   HOPENY-8-877-1וואך אויף 

   (.467369(ָאוד ק
 

צוגעשטעלטע עדיקשען באהאנדלונג, אריינגערעכנט קריזיס / דיטָאקס, אינּפעישענט, רעזידענשעל,  
׳טריטמענט עוועילעּביליטי  NYS OASASאדער אוטפעישענט קעיר, קען מען געפונען דורך ניצן דעם 

  .וועבזייטל NYS OASAS אדער דורך דער  FindAddictionTreatment.ny.govדעשּבָאורד׳ ביי 
  

אויב איר, אדער א געליבטע, האט מיטגעמאכט שוועריגקייטן מיט אינשורענס פארבינדן מיט  
באהאנדלונג, אדער איר דארפט הילף איינצוגעבן אן אפיעל פאר א צוריקגעוויזענע קלעים, פארבינדט  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21ae01b9bbbd4acf193208d9d2102031%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771788967008963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vVjfkifp9AVM%2B40u%2B9XaWVn3EgFXipydsDgCZRMUsEg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21ae01b9bbbd4acf193208d9d2102031%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771788967008963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=d287pbmURyYkYx9o953F5AI%2FC451OotFpRGdi40UdrI%3D&reserved=0


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

  
  

 ### 
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