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   ملٌون دوالر لمراكز تحقٌق االستقرار فً األزمات الصحٌة السلوكٌة100 الحاكمة هوكول تعلن عن تخصٌص 
  

   مركًزا على مدى خمس سنوات12 ملٌون دوالر إلقامة 100
  

  توفر المرافق مساعدة فورٌة لألشخاص فً األزمات
  

 12 ملٌون دوالر على مدى السنوات الخمس الممبلة لـ100أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم عن توفر تموٌل بأكثر من 
مركًزا جدًٌدا تُعنى بتحمٌك االستمرار فً األزمات الشدٌدة فً جمٌع أنحاء الوالٌة والتً ستوفر رعاٌة فورٌة لألشخاص الذٌن 

( OASAS)ومكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان  (OMH)أصدر مكتب الصحة العملٌة . ٌعانون من أزمات صحٌة سلوكٌة
  .طلبًا مشترًكا لتمدٌم طلبات عروض لتموٌل تطوٌر المراكز

  
قالت الحاكمة " ٌستحك كل سكان نٌوٌورن كرامة الحصول على رعاٌة صحٌة جٌدة، خاصة فً ظل أزمة صحٌة عامة،"

. ستوفر هذه المراكز الصحٌة السلوكٌة مساعدة فورٌة لألشخاص فً األزمات لبل أن تتدهور حالتهم الصحٌة. "هوكول
ستستمر نٌوٌورن فً لٌادة المسٌرة من خالل المٌام باستثمارات مهمة للمضاء على الفوارق فً الرعاٌة الصحٌة والمساعدة فً 

  ."ضمان توافر خدمات الصحة السلوكٌة لكل من ٌحاج إلٌها من سكان نٌوٌورن
  

تخدم مراكز تحمٌك االستمرار فً األزمات األشخاص  "(:OMH)قالت الدكتورة آن سولٌفان مفوضة مكتب الصحة العقلٌة 
ستكون المراكز مفتوحة طوال الٌوم فً كل ٌوم . الكبار واألطفال واألسر الذٌن ٌحتاجون إلى استجابة عاجلة للحاالت الحرجة

بفضل توجٌهات الحاكمة هوكول ولٌادتها، لدٌنا فرصة لتموٌل هذه . من أٌام السنة وستُمدم المساعدة عندما تشتد الحاجة إلٌها
  ."الخدمات المجتمعٌة التً أثبتت جدواها وفعالٌتها

  
بالنسبة ألولئن غٌر المادرٌن على الوصول  "(:OASAS)قال تشاٌنزو كننغهام، مفوض مكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان 

إلى عالج اضطرابات تعاطً الكحول أو تعاطً المخدرات خالل ساعات العمل العادٌة، ستوفر مراكز استمرار األزمات بابًا 
بعد تمدٌم الدعم لعدد للٌل من هذه الموالع على مدار السنوات . أمامًٌا على مدار الساعة طوال أٌام األسبوع لمعالجة إدمانهم

الملٌلة الماضٌة، ٌفخر مكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان بأنه تمكن أخًٌرا من التروٌج إلنشاء هذا النموذج فً جمٌع أنحاء 
اآلن، سٌتمكن الناس فً المزٌد من المجتمعات من الوصول إلى هذه الخدمات الحٌوٌة التً تعتبر ضرورٌة . والٌة نٌوٌورن

  ."للمساعدة فً تحسٌن صحتهم
  

 ملٌون دوالر لمراكز تحمٌك االستمرار فً 100ستوفر العمود الحكومٌة الممنوحة من خالل طلبات العروض أكثر من 
 ملٌون دوالر فً 80 ملٌون دوالر لتكالٌف بدء التشغٌل وأكثر من 20األزمات االثنً عشر على مدى خمس سنوات، منها 

 . صنادٌك التشغٌل
  

تتوفر الرعاٌة دون موعد مسبك لجمٌع األفراد، بما فً ذلن . ٌتم تمدٌم جمٌع خدمات األزمات فً بٌئة عالجٌة وآمنة وترحٌبٌة
 ٌوًما فً 365ستكون المراكز مفتوحة على مدار الساعة طوال أٌام األسبوع، . رعاٌة الكبار واألطفال والمراهمٌن واألسر

  .السنة، ولد ٌتلمى المستفٌدون الخدمات لمدة تصل إلى أربع وعشرٌن ساعة
  



. أو تعاطً المخدرات/ستوفر المراكز الرعاٌة والمرالبة والعالج العاجل لألفراد الذٌن ٌعانون من أزمات صحٌة وعملٌة و
ستمدم . سٌتم توفٌر هذه الخدمات مباشرة فً المجتمع وتحٌٌد األفراد بعًٌدا عن زٌارات غرفة الطوارئ غٌر الضرورٌة

المراكز خدمات دعم موجهة نحو األلران والتعافً، باإلضافة إلى خدمات اإلحالة والمتابعة لضمان استمرار األشخاص فً 
  .تلمً الدعم الذي ٌحتاجون إلٌه بعد الخروج من المستشفى

  
تُعد مراكز استمرار األزمات جزًءا من نظام شامل لالستجابة لألزمات ٌتضمن فرق أزمات متنملة وبرامج إسكان فً األزمات 

 . وخدمات وأوجه دعم أخرى للمجتمع
  

تدعو طلبات العروض إلى تطوٌر ثالثة مراكز لتحمٌك االستمرار فً األزمات فً مدٌنة نٌوٌورن وتسعة فً بالً أنحاء 
ومكتب خدمات ودعم حاالت  (OMH)ٌجب أن ٌتم اعتماد المراكز بشكل مشترن من لبل مكتب الصحة العملٌة . الوالٌة

وأن ٌتم تطوٌرها بالتعاون مع المجتمعات التً تخدمها، بما فً ذلن مدٌري الصحة العملٌة المحلٌٌن  (OASAS)اإلدمان 
والمدارس وممدمً الخدمات المجتمعٌة ووكاالت إنفاذ المانون وغٌرها من البرامج المثبتة لتوفٌر سلسلة شاملة من الرعاٌة 

 . لإلحاالت والمتابعة
  

إن معالجة أزمة الصحة العملٌة فً مدٌنة نٌوٌورن أمر بالغ األهمٌة لبناء تعافً لوي : "قال عمدة مدٌنة نٌوٌورك، إرٌك آدامز
ستعمل مراكز تحمٌك االستمرار فً األزمات السلوكٌة هذه على خدمة سكان . وتتطلب التعاون من جمٌع مستوٌات الحكومة

أنا ممتن لشراكة الحاكمة هوكول فً هذه . نٌوٌورن على مدار الساعة طوال أٌام األسبوع وتزودهم بالدعم والموارد الفورٌة
  ."المضٌة وأثنً على عملها لتوسٌع هذه البرامج التً أثبتت جدواها وفعالٌتها فً جمٌع أنحاء نٌوٌورن

  
بصفتً رئٌسة لجنة مجلس الشٌوخ للصحة العملٌة، فمد كافحت بال كلل : "قالت عضو مجلس الشٌوخ عن الوالٌة سمرة بروك

لتوسٌع نطاق تنفٌذ مراكز تحمٌك االستمرار فً األزمات لٌشمل المزٌد من المجتمعات فً جمٌع أنحاء والٌة نٌوٌورن، 
ستصبح مراكز االستمرار . وٌسعدنً أن أرى أنه تم إصدار طلب لتمدٌم ممترحات لتوسٌع الوصول إلى هذه الخدمات المهمة

هذه ضرورٌة للبنٌة التحتٌة للصحة العملٌة فً والٌة نٌوٌورن، وهً ضرورٌة للتأكد من أنه ٌمكننا االستجابة ألزمات الصحة 
  ."العملٌة بالرعاٌة والتعاطف، بدالً من الموة

  
ٌستحك الممٌمون الذٌن ٌعانون من أزمات الحصول على الرعاٌة : "قال عضو مجلس الشٌوخ عن الوالٌة بٌتر هاركهام

إن التموٌل الجدٌد الذي أعلنت عنه الحاكمة هوكول لعشرات من مراكز .  ساعة فً الٌوم24المائمة على األدلة على مدار 
. األزمات الجدٌدة على مستوى الوالٌة ٌنبع من فهمها الموي لمدى أهمٌة الوصول إلى الرعاٌة الفورٌة فً العدٌد من الموالف

  ."هذا سٌفٌد مجتمعاتنا، وٌربط السكان بالرعاٌة الحٌوٌة وٌنمذ األرواح
  

خالل الفترة التً أمضٌتها فً . رعاٌة الصحة العملٌة أمر حٌوي لجمٌع مجتمعاتنا: "غانثر. قالت عضو الجمعٌة أٌلٌن م
 مركًزا جدًٌدا تُعنى 12أشٌد بالحاكمة كاثً هوكول إلضافة . الجمعٌة، شاهدت بنفسً النضال من أجل توفٌر الرعاٌة المناسبة

هذه المراكز مخصصة لألفراد الذٌن ٌعانون من مشاكل الصحة العملٌة المعروفة أو . باستمرار األزمات فً والٌة نٌوٌورن
بصفتً ممرضة وعضو فً الجمعٌة، فمد ناضلت دائًما من أجل ما هو أفضل لناخبً، وأتطلع إلى العمل مع . المشتبه بها

  ."الحاكمة هوكول
  

من خالل االلتزام واالستثمار الٌوم : "قال الرئٌس التنفٌذي لجمعٌة نٌوٌورك لخدمات إعادة التأهٌل النفسً، هارفً روزنتال
فً هذه المراكز الجدٌدة والمبتكرة لتحمٌك االستمرار فً األزمات، تضٌف الحاكمة هوكول عنصًرا أساسًٌا إلى سلسلة 

ستمدم المراكز مكانًا طوعًٌا شاماًل . االستجابات المستمرة لألزمات فً نٌوٌورن لألشخاص الذٌن ٌعانون من ضائمة شدٌدة
للرعاٌة العاجلة والشاملة، والتً ستمدم مجموعة من خدمات الصحة العملٌة والتعافً من اإلدمان والخدمات الطبٌة فً ولت 

الشكر الجزٌل للحاكمة هوكول على اتخاذ إجراءات سرٌعة لمعالجة أزمة الصحة العملٌة والتشرد التً . تشتد الحاجة إلٌها
  ."تواجهنا فً جمٌع أنحاء مدٌنة نٌوٌورن ووالٌة نٌوٌورن

  
نشكر الحاكمة هوكول : "(MHANYS)جلٌن لٌبمان، الرئٌس التنفٌذي لجمعٌة الصحة العقلٌة فً والٌة نٌوٌورك 

ستعمل مراكز االستمرار . والمفوضٌن سولٌفان وكانٌنغهام على لٌادتهم فً تموٌل مركز استمرار أزمات الصحة السلوكٌة
وسوف تساعد هذه المراكز فً . لألفراد الذٌن ٌعانون من أزمات فً الصحة العملٌة أو اإلدمان" رعاٌة عاجلة"كمركز 



إن الجمع بٌن المدرات الخاصة بمراكز استمرار . التخفٌف من الحاجة إلى مشاركة إنفاذ المانون واستجابات غرفة الطوارئ
 وااللتزام الموي لفرق األزمات المتنملة، سٌخلك استجابة لوٌة الحتٌاجات األفراد 988األزمات، جنبًا إلى جنب مع الموارد لـ 

  ."وعائالتهم عندما ٌعانون من أزمة صحٌة عملٌة أو إدمان
  

: تحت فرص الشراء على (OMH)ٌمكن العثور على طلب العروض هذا على المولع اإللكترونً لمكتب الصحة العملٌة 
https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/ ومكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان (OASAS) على :

https://oasas.ny.gov/procurement.  
  

 صباًحا إلى 9:00، من الساعة 2022 فبراٌر 28سٌُعمد مؤتمر لممدمً العروض، والدعوة عامة لجمٌع المهتمٌن، فً 
  .راجع طلب العروض للحصول على معلومات إضافٌة حول المؤتمر.  صباًحا10:30

  
  .5/19/2022آخر موعد لتمدٌم طلب العروض 
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