
 
 الحاكمة كاثي هوكول   1/21/2022 للنشر فوًرا:

 

 
  مليون دوالر لدعم خدمات منع اإلدمان في جميع أنحاء والية نيويورك 3.7الحاكمة هوكول تعلن عن منحة بأكثر من 

  
( ويسمح لهم بتوسيع الممارسات المبنية على COVID-19سيدعم التمويل مقدمي خدمات الوقاية المتأثرين بجائحة ) 

  أدلة
 

مليون دوالر لتوسيع خدمات الوقاية من اإلدمان المستندة إلى   3.7أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منحة بأكثر من 
دم التمويل لمقدمي الخدمات في كل منطقة من مناطق التنمية االقتصادية العشر في  األدلة في جميع أنحاء والية نيويورك. يق

يدير مكتب والية  (. COVID-19والية نيويورك، وسيدعم مقدمي خدمات الوقاية الذين تأثرت خدماتهم سلبًا بسبب جائحة )
  ( هذا التمويل. OASASنيويورك لخدمات ودعم حاالت اإلدمان )

 
. يعد توسيع خدمات الدعم ألولئك الذين  "مثل العديد من سكان نيويورك، تأثرت عائلتي باإلدمان قال الحاكم هوشول،

عمل مع الشركاء المحليين لتعزيز التدابير يتعاملون مع اإلدمان أمًرا حيويًا بينما نحارب أزمة المواد األفيونية. سنواصل ال
  الوقائية والعالج للمساعدة في وضع سكان نيويورك على طريق التعافي." 

  
، وخالل جائحة  OASAS"الوقاية هي ركيزة مهمة لسلسلة رعاية ، OASASقال تشاينزو كننغهام، مفوض    
(COVID-19  واجه مقدمو خدمات الوقاية لدينا تحديات غير مسبوقة في تقديم خدماتهم. يتمتع مقدمو التمويل الحاصلون ،)

على تمويل من خالل هذه المبادرة بفرصة زيادة البنية التحتية للوقاية بشكل كبير، وإجراء التغييرات التي يحتاجون إليها  
  ي المجتمعات التي يخدمونها." لمواصلة تقديم هذه الخدمات التي تنقذ الحياة ف

  
طوال فترة الوباء، كان على العديد من مقدمي الخدمة التحول من الخدمات الشخصية إلى تقديم الخدمات االفتراضية عن  

بُعد، مما يمثل تحديات في مواصلة الوصول إلى األفراد والمجتمعات المحتاجة. يمكن لمقدمي الخدمات استخدام هذه المنح  
يدة، أو لدعم استمرار تقديم الخدمات الحالية وتحديث البرامج. يمكن استخدامه  إما كتمويل لبدء التشغيل إلنشاء خدمات جد

  أيًضا لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات واألنظمة األساسية لعقد مؤتمرات الفيديو.
  

اب استخدام  "يهدف تقديم تمويل متزايد من الوالية إلى برامج الوقاية للسكان المصابين باضطر قال السناتور بيتر هاركام،
المواد المخدرة سينقذ األرواح. سيسمح توفر المزيد من موارد مكافحة وباء الجرعات الزائدة لمقدمي الخدمات والمدافعين 

مواصلة العمل على الحد من سهولة الوصول إلى المواد المخدرة وتمكين المجتمعات من خالل التثقيف وفهم المخاطر 
مرة أخرى، أثني على الحاكمة هوكول لعملها الدؤوب في حماية سكاننا وضمان تمويل   المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة.

  مبادرات الصحة العامة المهمة مثل هذه المبادرة بشكل صحيح." 
  

"إن تقديم الخدمات الصحية عن بعد وعقد مؤتمرات عبر الفيديو قد سمح ألولئك الذين   قال عضو الجمعية فيل ستيك،
( باالستمرار في تلقي خدمات العيادات الخارجية لكل من  COVID-19يخضعون لعالج تعاطي المخدرات خالل جائحة )

ك، فمن المعروف أن كالً من تعاطي المخدرات واضطرابات الصحة العقلية، إضافةً إلى تقديم خدمات الوقاية. ومع ذل
المؤسسات الخاصة والعامة العاملة في هذا المجال تعاني من نقص التمويل بشكل مؤسف. سيسمح هذا التمويل لمن يحصلون  
على المنح بتوسيع خدماتهم بما يتجاوز األفراد الموجودين في الموقع. يسعدني جًدا أن هذه المنحة ذهبت تحديًدا إلى خدمات  

   ن اإلدمان "المستند إلى األدلة"، ويسعدني أن أرى أن العديد من مؤسسات منطقة العاصمة تتلقى هذه األموال." الوقاية م
  



  .هنا OASASيمكن العثور على معلومات حول أنواع البرامج المستندة إلى األدلة المعتمدة التي يقدمها  
  
  مقدمي الخدمات المؤهلين الذين تقدموا بطلبات.يوجد أدناه قائمة بالحاصلين على المنح. قدم التمويل لجميع  
  

   منطقة العاصمة
  دوالر 54,173مركز رعاية اإلدمان في ألباني:     
  دوالر 70,000مركز جامعة ألباني لتعزيز الصحة السلوكية واألبحاث التطبيقية:     
  دوالر 61,000إدارة الصحة العقلية بمقاطعة رينسيالر:     
  دوالر 8,990مركز فرانكلين المجتمعي:     
  دوالر  70,000مجلس الوقاية من إدمان الكحول والمواد المخدرة في مقاطعة ساراتوغا:     

  دوالر  19,960مجلس الوقاية:     
  

  وسط نيويورك
  دوالر   49,000خدمات االستشارة األسرية في مقاطعة كورتالند:     
  دوالر 70,000مجلس مقاطعة ماديسون لتعاطي الكحول والمواد المخدرة:     
  دوالر  10,000خدمات التواصل المجتمعية:     
  دوالر 51,197مجلس أونانداغا لإلدمان على الكحول/المخدرات والذي يمارس عمله تحت اسم شبكة الوقاية:     
  دوالر 69,968فارنهام والذي يمارس عمله تحت اسم فارنهام لخدمات األسرة:      

  
  البحيرات اإلصبعية

  دوالر 39,417مجلس غينيسي لمكافحة اإلدمان على الكحول والمواد المخدرة:     
  8,700الجمعيات الخيرية الكاثوليكية ألبرشية روتشستر والتي تمارس عملها تحت اسم مركز األسرة الكاثوليكية:     

  دوالر 
  دوالر  70,000( مبلغ: NCADD-RAخدمات مجتمع دي باول )     
  دوالر 9,722مجلس ديلفي لمكافحة المخدرات والكحول والذي يمارس عمله تحت اسم ديلفي رايز:     
  دوالر  70,000مؤسسة رابطة العمل األيبيرية األمريكية:     
  دوالر  48,575مؤسسة مركز خدمات الشباب:      
  دوالر 13,804مؤسسة مقر مدينة روتشستر الكبرى المجتمعي )خدمات الوقاية(:      
  دوالر 55,679مجلس الخدمات المجتمعية في مقاطعة سينيكا:      
  دوالر 33,751دائرة الصحة العقلية بمقاطعة وايومنغ:       

  
  لونغ آيلند
  دوالر 15,000مؤسسة كو باي:     
  دوالر  70,000( مبلغ: FCAجمعية األسرة والطفل )     
  دوالر 50,336مؤسسة تحالف لونغ بيتش لمنع شرب القصر والذي يمارس عمله تحت اسم: لونغ بيتش اوير:      
  دوالر  38,000الجمعية الوطنية للمدارس العبرية النهارية:      
  دوالر  25,000بيئة خالية من تعاطي المواد المخدرة )مؤسسة سيف.(:      
  دوالر  30,762التي تمارس عملها تحت اسم مركز يس لإلرشاد المجتمعي: مؤسسة خدمات الشباب البيئية، و    
  دوالر 69,249( في شرق سوفولك: BOCESمجلس الخدمات التعليمية التعاونية )    
  دوالر  46,428مؤسسة األمل للشباب:      
  دوالر  63,852( مبلغ:  HUGSندوات حول الفهم البشري والنمو )مؤسسة      
  دوالر  70,000( مبلغ: HYBYDRIمؤسسة معهد بحوث تنمية الشباب التابع لمكتب هنتنغتون للشباب )    
  دوالر  10,752والتي تمارس عملها تحت اسم شبكة ويل اليف:  PSCHمؤسسة     
  دوالر 36,603برنامج توعية مجتمع ريفير هيد:      
  دوالر 13,480مركز االستشارات والتعليم في بلدة سميثتاون هورايزونز:      
  دوالر 70,000مؤسسة ويست إسليب لخدمات إثراء الشباب:      

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fproviders%2Fevidence-based-prevention-programs&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C59bc64af31b84694a1be08d9dd0e6896%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637783876222340900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1dZslM6YXr7YiIBQ2axPtDeBfBqRRelnDxqYqqfpOdY%3D&reserved=0


  
  وسط مدينة هادسون

  دوالر  29,965مجلس الوقاية من اإلدمان والتعليم في مقاطعة دوتشيس:      
  دوالر 34,285الجمعيات الخيرية الكاثوليكية في أورانج وسوليفان وأولستر:      
  دوالر  43,874مؤسسة وارويك كوميونيتي باندواغون:     
  دوالر 63,000مجلس الوقاية في بوتنام:     
  دوالر  33,700مؤسسة شبكة توعية المجتمع من أجل حياة وبيئة خالية من المخدرات )كاندلز(:      
  دوالر 58,720(:مبلغ RCADDمجلس روكالند لمكافحة اإلدمان على الكحول والمخدرات األخرى )    
  دوالر 45,000مجلس مكافحة تعاطي المخدرات في قرية هافرسترو:     
  دوالر 9,833األسرية:  مؤسسة الخدمات      
  دوالر 34,907مكتب شباب مدينة وايت بلينز:      
  دوالر 40,000مؤسسة مجلس شباب هاريسون:      
  دوالر 63,398مؤسسة خدمات المساعدات الطالبية:      

  
   موهوك فالي

  دوالر 44,094الجمعيات الخيرية الكاثوليكية في مقاطعة هيركيمير:      
  دوالر  40,972مبلغ  HFMمجلس الوقاية      
  دوالر 70,000مركز الحياة األسرية والتعافي:     
  دوالر 37,500الجمعيات الخيرية الكاثوليكية في مقاطعتي فولتون ومونتغمري:      
  دوالر 70,000مؤسسة ليذرستوكنغ التعليمية لمكافحة إدمان الكحول/إدمان المواد المخدرة )مؤسسة ليف(: مبلغ     
   دوالر  59,000مجلس مقاطعة شوهاري لإلدمان على الكحول وإدمان المواد المخدرة:      

  
  مدينة نيويورك

  دوالر 69,300(: مبلغ ADAPPإدارة التعليم، أبرشية نيويورك )     
  دوالر 10,000مبلغ:   CAMBAمؤسسة     
  دوالر 45,000اتحاد المنظمات اإليطالية األمريكية المحدود المسؤولية في بروكلين:     
  دوالر 45,000الجمعية التعليمية العبرية:     
  دوالر 65,650اللجنة الوطنية لتعزيز التعليم اليهودي:      
  دوالر  19,822مؤسسة شراكة مجتمع رايزبورو:      
  دوالر 19,822( مبلغ: PDHPوزارة التعليم في أبرشية بروكلين )     
  دوالر 42,596مؤسسة الخدمات االجتماعية للهجرة:      
  دوالر 20,000مركز خدمات مجتمع المثليين والمثليات:      
  دوالر 12,707)مؤسس سكان هاربور(:  SCAN-NYفي رابطة مساعدي أولياء األمور المتطوعين     
  دوالر 48,749مركز موارد الوالد الواحد:     
  دوالر 28,074مؤسسة التحالف التعليمي:      
  دوالر  36,850مؤسسة المكور ألنشطة الشباب والكبار:     
  دوالر  43,509مؤسسة مزودو الصحة العقلية في ويسترن كوينز:     
  دوالر  69,941ترينيتي. )ترينيتي في مقاطعة تشيمونغ(: -ة كاسامؤسس     

  
  المنطقة الشمالية

  دوالر 60,526مركز شامبلين فالي العائلي للعالج من تعاطي المخدرات وخدمات الشباب:     
  دوالر 32,712فريق منع إساءة استخدام العقاقير في مقاطعة إسيكس:      
  دوالر 67,400مؤسسة الدفاع عن المواطنين والتي تمارس عملها تحت اسم نورث ستار الصناعية:      
مؤسسة مجلس مكافحة تعاطي الكحول والمواد المخدرة في مقاطعة جيفرسون والتي تمارس عملها تحت اسم بيفوت:      

  دوالر   34,897
  دوالر 44,162مؤسسة ماونتين فيو لخدمات الوقاية:       



  دوالر 69,894مجلس سي واي فالي لمكافحة تعاطي الكحول والمخدرات:      
  

  المنطقة الجنوبية
  دوالر 35,000مستشفى ليدي أوف لوردز التذكاري:     
  دوالر  70,000مؤسسة األنشكة المتحدة الالمحدودة:      
اسم الكاثوليكية الخيرية بمقاطعة  الجمعيات الخيرية الكاثوليكية ألبرشية روتشستر والتي تمارس عملها تحت    

  دوالر 35,701ستوبين: 
  دوالر 70,000مؤسسة جمعية الخدمات األسرية:     
  دوالر 3,500مؤسسة رعاية منطقة هورنيل للشباب:     
  دوالر 14,310مجلس مكافحة الكحول والمخدرات في مقاطعة تومبكينز:     

  
  غرب نيويورك

  دوالر  27,004مؤسسة مجلس أليغاني لمكافحة اإلدمان على الكحول والمواد المخدرة:     
  دوالر 69,054مجلس خدمات التعافي من اإلدمان:     
  دوالر  70,000( مبلغ: CASACمجلس تشاتوكوا لمكافحة الكحول وإدمان المواد المخدرة )    
  دوالر 45,000كل شخص يؤثر على األطفال:  - EPICمرسسة     
مؤسسة مجلس مقاطعة إيري للوقاية من تعاطي الكحول والمواد المخدرة )مجلس الوقاية في مقاطعة إيري(:     

  دوالر  45,000
  دوالر  10,679سة تركيز الوقاية:  مؤس     
  دوالر 25,994خدمات ويست سايد المجتمعية:      
  دوالر 21,825ويسترن نيويورك يونايتد ضد تعاطي المخدرات والكحول:      
  دوالر  70,000مؤسسة مجلس نورثبوينت:      

  
على مدى السنوات العديدة الماضية، وضعت والية نيويورك نهًجا قويًا ومتعدد الجوانب للتصدي لوباء الجرعات الزائدة،  

وأنشأت سلسلة متصلة رائدة على المستوى الوطني للرعاية من اإلدمان مع خدمات كاملة للوقاية والعالج والتعافي. لمكافحة  
الوصول إلى الخدمات التقليدية، بما في ذلك خدمات األزمات، وبرامج العالج هذا الوباء، عملت الوالية على توسيع 

  للمرضى الداخليين والخارجيين والمقيمين، فضالً عن العالج بمساعدة األدوية، والعالج المتنقل، وخدمات النقل.
  

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

المفتوح، والتي توفر تقييمات وإحاالت فورية إلى الرعاية. تم ترسيخ هذه الخدمات منذ ذلك الحين في العديد من المجتمعات  
  والية، وساعدت األشخاص المحتاجين في الحصول على رعاية أقرب إلى المكان الذي يعيشون فيه.في جميع أنحاء ال

  
يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان، أو الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برقم  

HOPEline   8-877-1أيام 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  888-614-5400عبر الهاتف على  CHAMPمرفوضة، فاتصل بخط مساعدة  
  .ombuds@oasas.ny.govإلى

  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C59bc64af31b84694a1be08d9dd0e6896%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637783876222497480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XHIazjTEaPJsGl4w1qQ5T1VJ42r6EDSmcIYWR53kj%2Bc%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%7C59bc64af31b84694a1be08d9dd0e6896%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637783876222497480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RtLMI8PKIvrsTAWDXnFJgggwYxG4cpLn3eriqn3kkko%3D&reserved=0
mailto:ombuds@oasas.ny.gov
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