
 
 גאווערנאר קעטי האקול    1/21/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
מיליאן דאלער צו שטיצן עדיקשען  3.7גאווערנער האקול אנאנסירט אויסטיילונג פון איבער 

 אפהאלט סערוויסעס לענגאויס ניו יארק סטעיט  
   

פאנדעמיע און זיי   19- פינאנצירונג וועט שטיצן אפהאלט ּפרָאוויידערס באטראפן דורך דער קָאוויד
   פראקטיצירונגעןבאזירטע -ערמעגליכן צו פארברייטערן באווייז

 
מיליאן דאלער צו   3.7גאווערנער קעטי האקול האט היינט אויסגעמאלדן די אויסטיילונג פון איבער  

באזירטע עדיקשען פארהיטונג סערוויסעס לענגאויס ניו יארק סטעיט. פינאנצירונג  -פארברייטערן באווייז
ניו יארק סטעיט׳ס צען עקאנאמישע אנטוויקלונג  איז צוגעטיילט געווארן צו ּפרָאוויידערס אין יעדע פון 

ראיאנען און וועלן שטיצן פארהיטונג ּפרָאוויידערס וועלכע האבן געהאט זייערע סערוויסעס נעגאטיוו  
פאנדעמיע. דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און   19-באטראפן דורך דער קָאוויד 

 י פינאנצירונג. ( וועט אדמיניסטרירן דOASASשטיצע )
 

האט גאווערנער האקול ״אזוי ווי פילע ניו יארקער איז מיין פאמיליע אפעקטירט דורך עדיקשען,״ 
. ״פארברייטערן שטיצע סערוויסעס פאר די וואס מאכן מיט עדיקשען איז קיינמאל נישט געווען  געזאגט

פארזעצן ווייטער צו ארבעטן   אזוי נויטיג איצט אז מיר באקעמפן דעם אּפיָאוד קריזיס. מיר וועלן
אינאיינעם מיט ארטיגע צוזאמענארבעטער צו אונטערצוהייבן פארהיטונג מאסנאמען און באהאנדלונג צו  

 העלפן שטעלן ניו יארקער אויף א וועג צו ערהוילונג.״  
   

OASAS  ,״פארהיטונג איז א וויכטיגע זייל פון דעם  קאמיסיאנער טשינאזא קונינגהעם האט געזאגט
OASAS פאנדעמיע זענען אונזערע פארהיטונג   19-ריי אויפפאסונג סערוויסעס, און במשך דער קָאוויד

ּפרָאוויידערס אויסגעשטאנען פרעצעדענטלאזע ארויספאדערונגען אין ליפערן זייערע סערוויסעס.  
ּפרָאוויידערס אויסגעטיילט פינאנצירונג דורך דעם אונטערנעמונג האבן די מעגליכקייט צו העכערן זייער  
פארהיטונג אינפראסטרוקטור, און מאכן די ענדערונגען וואס זיי דארפן האבן אויף פארצוזעצן ווייטער צו  

 ווירן.״  רעטנדע סערוויסעס אין די קאמיוניטיס וועלכע זיי סער-באזארגן די לעבנס
   

דורכאויס דער פאנדעמיע האבן פילע ּפראוויידערס געדארפט זיך אוועקדרייען פון פערזענליכע 
סערוויסעס צו ניצן רעמאוט און ווירטועלע סערוויסעס, וועלכס האט פארטרעטן ארויספאדערונגען אין  

ן ניצן די אויסטיילונגען  אנהאלטן צו גרייכן באדערפטיגע מענטשן און קאמיוניטיס. ּפרָאוויידערס קענע
ָאּפ פינאנצירונג צו שאפן נייע סערוויסעס, אדער די שטיצן אנגייענדע ליפערונג פון  -אדער אלס סטַארט 

  ITעקזיסטירנדע סערוויסעס און אפדעיט׳ען פראגראמען. עס קען אויך געניצט ווערן צו אפגרעיד׳ען 
 קאנפערעץ פלאטפארמעס. -סיסטעמען און ווידעאו

   
״באזארגן העכערע סטעיט פינאנצירונג געצילט אויף  אטאר פיטער הארקהעם האט געזאגט, סענ

פארהיטונג פראגראמען פאר איינוואוינער מיט סובסטאנץ באניץ אומארדענונג וועט ראטעווען לעבנס.  
ון  מער רעסָארסן אין דעם קאמף קעגן דער ָאווערדָאוס עפידעמיע וועט ערמעגליכן פאר ּפרָאוויידערס א

אדוואקאטן פארצוזעצן ווייטער די ארבעט אויף רעדוצירן גרינגע צוטריט צו סובסטאנצן און באקרעפטיגן  



קאמיוניטיס דורך בילדונג און ריזיקע באגריף אויף סובסטאנץ באניץ. איך לויב נאכאמאל גאווערנער 
ארזיכערן אז די סארטן  האקול פאר איר אומערמידליכע ארבעט אין אפהיטן אונזערע איינוואוינער און פ

 וויכטיגע פובליק געזונטהייט אונטערנעמונגען זענען פאסיג פינאנצירט.״  
   

קאנפערענץ -״דאס אפירברענגען טעלעהעלט און ווידעאו מיטגליד פיל סטעק האט געזאגט,-אסעמבלי
נאך אלץ צו  19-האט ערמעגליכט פאר די אין סובסטאנץ באניץ באהאנדלונג אין משך פון קָאוויד

באקומען אוטפעישענט סערוויסעס סיי פאר סובסטאנץ באניץ און גייסטישע געזונט אומארדענונגען, ווי  
ס. פונדעסטוועגן איז אבער גוט באקאנט אז סיי פריוואטע און סיי  אויך באזארגן פארהיטונג סערוויסע

פובליק ארגאניזאציעס אין דער ארענא זענען צום באדויערן אונטערפינאנצירט. די פינאנצירונג וועט  
ערמעגליכן פאר די אויסטיילונג באקומער צו פארברייטערן זייערע סערוויסעס ווייטער פון די מענטשן  

באזירטע׳  -פריידט מיך זייער אז דער אויסטיילונג איז געגאנגען ספעציפיש צו ׳באווייז אויפ׳ן פלאץ. עס
עדיקשען פארהיטונג סערוויסעס, און צו זען אז פילע קאפיטאל ראיאן ארגאניזאציעס האבן ערהאלטן די 

     געלטער.״ 
   

קען מען   OASASבאזירטע פראגראמען באשטעטיגט דורך -אינפארמאציע איבער די סארטן באווייז
 .  דאגעפונען 

   
יסגערעכנט לויט׳ן ראיאן. אלע בארעכטיגטע ּפרָאוויידערס וועלכע  אויסטיילונג באקומער ווערן אונטן או

 האבן זיך געוואנדן האבן באקומען פינאנצירונג.  
   

 קאפיטאל דיסטריקט 
 דאלער  54,173עדיקשענס קעיר צענטער פון אלבאני אינק.          
געזונטהייט ארויסהייבן און אנווענדליכע  -אוניווערסיטעט ביי אלבאני צענטער פאר אויפפירונג         

 דאלער   70,000פארשונג: 
 דאלער  61,000רענעסעלער קאונטי דעּפארטמענט פון גייסטישע געזונטהייט:           
 דאלער  8,990פראנקלין קאמיוניטי צענטער אינק.:          
 דאלער  70,000דער אלקאהאל און סובסטאנץ באניץ קאונסיל פון סאראטאגע קאונטי:          

 דאלער  19,960קאונסיל פאר פארהיטונג אינק.:          
   

 צענטראל ניו יארק 
 דאלער  49,000פאמיליע קָאונסלינג סערוויסעס פון קארטלענד קאונטי אינק.:          
  70,000קאונסיל אויף אלקאהאליזם און סובסטאנץ באניץ אינק.: דער מעדיסאן קאונטי          

 דאלער 
 דאלער  10,000קאנטאקט קאמיוניטי סערוויסעס אינק.:          
׳פרעווענשען נעטווָארק׳:    d/b/aאנאנדאגא קאונסיל אויף אלקאהאליזם / עדיקשענס, אינק.          

 דאלער   51,197
 דאלער   69,968פארנהעם פאמיליע סערוויסעס:  d/b/aפארנהעם אינק.           

   
Finger Lakes   

 דאלער   39,417דזשענעסי קאונסיל אויף אלקאהאליזם און סובסטאנץ באניץ אינק.:          
קאטוילישע פאמיליע   d/b/a׳קעטָאליק טשעריטיס׳ פון דער דיאצעז פון ראטשעסטער          

 דאלער   8,700צענטער: 
 דאלער   70,000(: NCADD-RAדע פאול קאמיוניטי סערוויסעס )         
 דאלער  9,722׳דעלפי רייז׳:   d/b/aדעלפי דרָאג און אלקאהאל קאונסיל אינק.          
 דאלער   70,000אמעריקען אקציע ליעגע אינק.:  -איבערא         
 דאלער   48,575דער צענטער פאר יוגנט סערוויסעס אינק.:          

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


  13,804ג סערוויסעס(: דער קאמיוניטי פלאץ פון גרעיטער ראטשעסטער אינק. )פארהיטונ         
 דאלער 

 דאלער   55,679סענעקע קאונטי קאמיוניטי סערוויסעס ּבָאורד:           
 דאלער   33,751ווייאמינג קאונטי דעפארטמענט פון גייסטישע געזונט:          

   
Long Island   

 דאלער   15,000פעי׳ אינק.: -׳קא         
 דאלער  70,000(: FCAקינדער׳ס אסאסיעשען )פאמיליע און          
׳לָאנג ּביעטש עווער׳:    d/b/aלָאנג ּביעטש קאאליציע צו פארהיטן מינדעריעריג טרונקען אינק.          

 דאלער   50,336
 דאלער   38,000נאציאנאלע געזעלשאפט פאר היברו דעי סקולס:          
 דאלער   25,000אינק.(:   SAFEט )סובסטאנץ באניץ פרײע ענוויירָאנמענ         
׳יעס׳ קאמיוניטי קָאונסלינג צענטער:   d/b/aיוגנט ענווייראנמענטאלע סערוויסעס אינק.          

 דאלער   30,762
 דאלער   BOCES :69,249מזרח סופאלק          
 דאלער   46,428האפענונג פאר יוגנט אינק.:          
 דאלער   63,852(: HUGSואוקס סעמינארן )מענטשליך פארשטאנד און ו         
(:  HYBYDRIהאנטינגטאן יוגנט ביורא יוגנט אנטוויקלונג פארשונג אינסטיטוט אינק. )         

 דאלער   70,000
         PSCH  .אינקd/b/a דאלער   10,752נעטווארק׳:  -לייף-׳וועל 
 דאלער   36,603ריווערהעד קאמיוניטי באקאנטשאפט פראגראם:          
 דאלער   13,480׳הארייזאנס׳ קאונסלינג און בילדונג צענטער:   -טאון ָאוו סמיטטאון          
 דאלער   70,000מערב אייסליפ יוגנט בארייכערונג סערוויסעס אינק.:          

   
Mid-Hudson  

 דאלער   29,965קאונסיל אויף עדיקשען פארהיטונג און בילדונג פון דוטשעס קאונטי אינק.:           
 דאלער  34,285׳קעטָאליק טשעריטיס׳ פון אראנדזש, סוליווען און אולסטער:          
 דאלער   43,874ווארוויק קאמיוניטי בענדוואגאן אינק.:           
 דאלער   63,000סיל פון ּפוטנעם: דער פארהיטונג קאונ         
פרײע לעבן און ענוויירָאנמענט אינק. -קאמיוניטי באקאנטשאפט נעטווָארק פאר א דרָאג         
(CANDLE :)33,700   דאלער 

  58,720(: RCADDראקלענד קאונסיל אויף אלקאהאליזם און אנדערע דרָאג אנגעוויזנקייט )         
 דאלער 

 דאלער  45,000וו העווערסטראו דרָאג עביוז פארהיטונג קאונסיל: ווילעדזש אָ          
 דאלער   9,833פאמיליע סערוויסעס אינק.:          
 דאלער  34,907שטאט ווייט פלעינס יוגנט ביורא:           
 דאלער  40,000העריסאן יוגנט קאונסיל אינק.:          
 דאלער   63,398ן: סטודענט הילף סערוויסעס קארפארעישע         

   
Mohawk Valley   

 דאלער   44,094׳קעטָאליק טשעריטיס׳ פון הערקימער קאונטי:           
         HFM  :דאלער   40,972פארהיטונג קאונסיל 
 דאלער   70,000צענטער פאר פאמיליע לעבן און ערהוילונג אינק.:          
 דאלער  37,500׳קעטָאליק טשעריטיס׳ פון פולטאן און מאנטגאמערי קאונטיס:          
(:  LEAF׳לעדערסטאקינג׳ בילדונג אויף אלקאהאליזם / עדיקשענס פאנדעישען אינק. )         

 דאלער   70,000



 דאלער   59,000שאוהארי קאונטי קאונסיל אויף אלקאהאליזם און סובסטאנץ באניץ אינק.:           
   

New York City   
 דאלער   69,300(: ADAPPדעפארטמענט פון עדיוקעשען, ארכידיאצעז פון ניו יארק )         
         CAMBA :10,000   דאלער 
 דאלער   45,000אמעריקאנע ארגאניזאציעס פון ברוקלין:  -ון איטאליענישעפעדערעישען פ         
 דאלער  45,000׳היברו עדיוקעשענעל סאסייעטי׳:          
 דאלער   65,650נאציאנאלע קאמיטע פאר ווייטערן אידישע עדיוקעשען:          
 דאלער  19,822רייזבארא קאמיוניטי צוזאמענארבעט אינק.:          
 דאלער   19,822(:  PDHPדער דעפארטמענט פון עדיוקעשען פון דער דיאצעז פון ברוקלין )         
 דאלער   42,596אינק.:  אימיגראנט סָאושעל סערוויסעס         
 דאלער   20,000לעסביען און געי קאמיוניטי סערוויסעס צענטער:          
         SCAN-NY באהעלפער אסאסיעישען )-פרייוויליגע צוהעלפער עלטערןSCAN  הַארּבָאר

 דאלער   12,707אינק.(: 
 דאלער  48,749איינציגע עלטערן רעסָארס צענטער:          
 דאלער   28,074די ׳עדיוקעשענעל עלייענס׳ אינק.:           
 דאלער   36,850׳עלמקאר׳ יוגנט און ערוואקסענע אקטיוויטעטן אינק.:          
 דאלער   43,509גייסטישע געזונט ּפרָאוויידערס פון מערב קווינס אינק.:          
         CASA- :)דאלער   69,941׳טריניטי׳ אינק. )טריניטי פון טשעמונג קאונטי 

   
North Country   

שאמפלעין וואלי פאמיליע צענטער פאר דרָאג באהאנדלונג און יוגנט סערוויסעס אינק.:           
 דאלער   60,526

 דאלער   32,712סובסטאנץ באניץ פארהיטונג מאנשאפט פון עסעקס קאונטי אינק.:          
 דאלער  67,400נָארט סטאר אינדוסטריעס:  d/b/aבירגער אדוואקאטן אינק.          
׳פיוואט׳:    d/b/aאלקאהאל און סובסטאנץ באניץ קאונסיל פון דזשעפערסאן קאונטי אינק.          

 דאלער   34,897
 דאלער   44,162׳מאונטען וויו׳ פארהיטונג סערוויסעס אינק.:          
 דאלער   69,894סיוועי וואלי קאונסיל פאר אלקאהאל / סובסטאנץ באניץ פארהיטונג אינק.:           

   
Southern Tier   

 דאלער   35,000׳ַאווער לעידי ָאוו לאורדעס מעמאריעל האספיטעל׳:          
 דאלער  70,000פאראייניגטע אקטיוויטעטן אינק.:           
׳קעטָאליק טשעריטיס׳ פון    d/b/a׳קעטָאליק טשעריטיס׳ פון דער דיאצעז פון ראטשעסטער          

 ער דאל 35,701סטובען קאונטי: 
 דאלער  70,000פאמיליע סערוויסעס געזעלשאפט:          
 דאלער  3,500הארנעל געגנט זארג פאר יוגנט אינק.:          
 דאלער   14,310אלקאהאל און דרָאג קאונסיל פון טאמפקינס קאונטי אינק.:          

   
 מערב ניו יארק  

 דאלער   27,004אלעגאני קאונסיל אויף אלקאהאליזם און סובסטאנץ באניץ אינק.:          
 דאלער   69,054קאונסיל אויף עדיקשען ערהוילונג סערוויסעס אינק.:          
 דאלער   70,000(.: CASACשאטאקווא אלקאהאליזם און סובסטאנץ באניץ קאונסיל )ט         
         EPIC -  :דאלער   45,000יעדע מענטש באאיינפלוסט קינדער 
ערי קאונטי קאונסיל פאר פארמיידן אלקאהאל און סובסטאנץ באניץ אינק. )דער פארהיטונג           

 ער  דאל 45,000קאונסיל פון ערי קאונטי(: 



 דאלער   10,679פאקוס׳ אינק.: -׳פרעווענשען         
 דאלער  25,994׳וועסט סייד׳ קאמיוניטי סערוויסעס:          
 דאלער   21,825מערב ניו יארק פאראייניגט קעגן דרָאג און אלקאהאל אביוז אינק.:          
 דאלער   70,000פוינט קאונסיל אינק.: -נארט         

   
צווייגיגער צוגאנג  -צטע עטליכע יאר האט ניו יארק סטעיט איינגעפירט אן אגרעסיווער, מולטיבמשך די לע

וועגווייזיגע ריי עדיקשען קעיר סערוויסעס -צו אדרעסירן דער ָאווערדָאוס עפידעמיע, און שאפן א לאנד
עפידעמיע  פאר פולשטענדיגע פארהיטונג, באהאנדלונג און ערהוילונג סערוויסעס. צו באקעמפן דער 

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

    ויסעס.געהאלפענע באהאנדלונג, און מאביל באהאנדלונג און טראנספארטאציע סערו-מעדיציניש
   

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

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

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

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

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  

    ((.467369ָאוד ק
 

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

    .וועבזייטל NYS OASASאדער 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  

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