
 
 גאווערנאר קעטי האקול    2/2/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

געזונטהייט קריזיס  -מיליאן דאלער פאר אויפפירונג 100גאווערנער האקול אנאנסירט 
 סטאביליזירונג צענטערס  

  
 צענטערס אין לויף פון פינף יאר   12מיליאן דאלער וועט שאפן  100

  
 איינריכטונגען גיבן באלדיגע הילף פאר מענטשן אין קריזיס  

   
מיליאן דאלער אין   100גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן עס וועט זיין צוגעשטעלט איבער 

נייע אינטענסיווע קריזיס סטאביליזירונג צענטערס   12ר פינאנצירונג אין לויף פון די נעקסטע פינף יאר פא
לענגאויס דעם סטעיט וועלכע וועלן באזארגן באלדיגע אויפפאסונג פאר מענטשן וועלכע מאכן מיט אן  

( און דער אפיס פאר עדיקשען  OMHהעלט )-געזונטהייט קריזיס. דער אפיס פון מענטאל -אויפפירונג
( האבן ארויסגעגעבן א געמיינזאמע פארלאנג פאר פארשלאגן צו  OASASסערוויסעס און שטיצע )

 פינאנצירן אנטוויקלונג פון די צענטערס. 
   

קוואליטעט העלטקעיר,  -עהרע פון האבן צוטריט צו הויכע -״פאר יעדן ניו יארקער קומט זיך די זעלבסט 
-״די אויפפירונג האט גאווערנער האקול געזאגט.איבערהויפט בשעת א פובליק געזונטהייט קריזיס,״ 

רע אומשטענדן  געזונטהייט צענטערס וועלן באזארגן באלדיגע הילף פאר מענטשן אין קריזיס בעפאר זייע 
ערגערן זיך. ניו יארק וועט ווייטער פירן דעם וועג אין מאכן וויכטיגע אינוועסטירונגען צו עלימינירן  

געזונטהייט סערוויסעס זענען צו באקומען  -העלטקעיר אומגלייכקייטן און העלפן פארזיכערן אז אויפפירונג
 פאר יעדע ניו יארקער וואס נייטיגט זיך דערין.״  

   
OMH ,״קריזיס סטאביליזירונג צענטערס סערווירן פאר    קאמיסיאנערין דר. ען סוליווען האט געזאגט

וויכטיגע  -ערוואקסענע, קינדער און פאמיליעס וועלכע נייטיגן זיך אין א דרינגענדע אפרוף פאר קריטיש
ושטעלן הילף ווען עס  אומשטענדן. די צענטערס וועלן זיין אפן א גאנצן טאג, יעדן טאג פון יאר, און וועלן צ 

איז די מערסטע נויטיג. א דאנק גאווערנער האקול׳ס אנווייזונג און פירערשאפט האבן מיר א געלעגנהייט 
 באזירטע סערוויסעס.״  -צו פינאנצירן די איבערצייגטע און ווירקזאמע קאמיוניטי 

   
OASAS ,האבן נישט קיין  ״פאר די וועלכע  קאמיסיאנער דר. טשינאזא קונינגהעם האט געזאגט

צוטריט צו אלקאהאל אדער סובסטאנץ באניץ אומארדענונג באהאנדלונג אין משך פון געווענטליכע 
פארנט אריינגאנג צו אדרעסירן   24/7ביזנעס שעה׳ן, וועלן קריזיס סטאביליזירונג צענטערס צושטעלן א 

שטאלץ צו   OASAS, איז  זייער עדיקשען. נאך שטיצן עטליכע אזעלכע ערטער אין די לעצטערע יארן
איצט וועלן מענטשן אין    קענען ענדליך הייבן דאס אוועקשטעלן דער מוסטער לענגאויס ניו יארק סטעיט.
וויכטיג אויף צו  -מער קאמיוניטיס האבן צוטריט צו די נויטיגע סערוויסעס וועלכע זענען קריטיש

 פארבעסערן זייער געזונט.״ 
   



 12מיליאן דאלער פאר די  100וועלן באזארגן איבער  RFPלט דורך דער סטעיט קאנטראקטן אויסגעטיי
מיליאן דאלער  20קריזיס סטאביליזירונג צענטערס אין לויף פון די קומענדע פינף יאר, אריינגערעכנט 

 מיליאן דאלער אין אפערירונג געלטער.  80ָאּפ קאסטן און איבער -פאר סטַארט 
   

אנגעבאטן ווערן אין א זיכערע, צוציענדע, און טעראפיוטישע איינריכטונגען.  אלע קריזיס סערוויסעס וועלן 
אריינגייער באהאנדלונג איז צו באקומען פאר יעדן יחיד, אריינגערעכנט ערוואקסענע, קינדער, יוגנטליכע  

טעג פער יאר און באקומער קענען מעגליך    365, 24/7און פאמיליעס. די צענטערס וועלן זיין אפן 
 מען סערוויסעס אויף ביז פיר און צוואנציג שעה.  באקו

   
די צענטערס וועלן צושטעלן באהאנדלונג, אבסערוואציע און דרינגענד באהאנדלונג פאר יחידים וועלכע  

מאכן מיט א גייסטישע געזונט און / אדער סובסטאנץ באניץ קריזיס. די סערוויסעס וועלן זיין צוגעשטעלט  
יוניטיס און וועלן צופירן מענטשן פון אומנויטיגע עמערדזשענסי רום באזוכן. די  אינדערינען פון די קאמ 

אריענטירטע שטיצע סערוויסעס, אין   -צענטערס וועלן צושטעלן פיער )חבר / חבר׳טע( און ערהוילונג
צע  צוגאב צו אנווייזונג און נאכפאלגן סערוויסעס אויף צו פארזיכערן אז מענטשן באקומען ווייטער די שטי

 אין וואס זיי נויטיגן זיך נאכ׳ן ארויסלאזן.  
   

די קריזיס סטאביליזירונג צענטערס זענען א שטאנדטייל פון א גרונטליכע קריזיס אפרוף סיסטעם וואס 
באשטייט פון מאביל קריזיס טיעמס, קריזיס איינוואוינער פראגראמען, און אנדערע קאמיוניטי סערוויסעס  

 און שטיצע. 
   

רופט פאר אנטוויקלונג פון דריי קריזיס סטאביליזירונג צענטערס אין ניו יארק סיטי און ניין    RFPדער 
לענגאויס דער איבעריגער טייל פון דעם סטעיט. די צענטערס וועלן זיין געמיינזאם סערטיפייד דורך  

OMH  אוןOASAS  ן,  און אנטוויקלט אין צוזאמארבעט מיט די קאמיוניטיס וועלכע זיי סערוויר
אריינגערעכנט ארטיגע מענטאל היידזשין דירעקטארן, סקולס, קאמיוניטי ּפרָאוויידערס, געזעץ  

אינפארסיר אגענטורן און אנדערע אידענטיפיצירטע פראגראמען צו געבן א גרונטליכע ריי אויפפאסונג 
 סערוויסעס פאר רעפערעלס און און נאכפאלגונג. 

  
העלט קריזיס אין ניו יארק  -״אדרעסירן דעם מענטאלניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט, 

וויכטיג אויף צו בויען א שטארקע ערהוילונג און פאדערט צוזאמארבעט לענגאויס אלע  -סיטי איז קריטיש
 24/7וירן ניו יארקער שטאפלען פון רעגירונג. די אויפפירונג קריזיס סטאביליזירונג צענטערס וועלן סערו

מיטלען. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול׳ס -און זיי צושטעלן באלדיגע שטיצע און הילפס
צוזאמארבעט אויף דער נושא און איך אפלאדיר איר ארבעט פאר פארברייטערן די איבערצייגטע און  

 ווירקזאמע פראגראמען לענגאויס ניו יארק.״  
  

העלט,  -״אלס פארזיצער פון דער סענאט קאמיטע אויף מענטאל אט געזאגט,סענאטאר סאמרא ברוק ה
האב איך געקעמפט אומערמידליך צו פארברייטערן דער איינפירונג פון קריזיס סטאביליזירונג צענטערס  

אין מער קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק סטעיט, און עס פריידט מיך צו זען אז א פארלאנג פאר  
ויסגעגעבן געווארן אויף צו פארברייטערן צוטריט צו די וויכטיגע סערוויסעס. די  פארשלאגן איז אר 

וויכטיג צו אונזער גייסטישער געזונטהייט אינפראסטרוקטור -סטאביליזירונג צענטערס וועלן ווערן קריטיש
ו גייסטישער נייטיג אויף זיכער צו מאכן אז מיר קענען זיך אפרופן צ-אין ניו יארק סטעיט, און זענען העכסט 

 געזונטהייט קריזיסן מיט אויפפאסונג און מיטגעפיל, ווי איידער מיט באצווינגען.״  
  

- ״פאר מענטשן אין קריזיס קומט זיך צוטריט צו באווייזסענאטאר פיעט הארקהאם האט געזאגט, 
האקול פאר  שעה אין טאג. די נייע פינאנצירונג אויסגעמאלדן דורך גאווערנער  24באזירטע באהאנדלונג 

א טוץ נייע קריזיס צענטערס איבער׳ן סטעיט קומען אויף פון איר שטארקע פארשטאנד פון ווי וויכטיג עס 



איז צו האבן צוטריט צו באלדיגע באהאנדלונג אין פילע אומשטענדן. דאס וועט זיין א טובה פאר אונזערע  
 נג און ראטעווען לעבנס.״ נייטיגע באהאנדלו-קאמיוניטיס, באהעפטן איינוואוינער צו העכסט 

  
-״גייסטישע געזונטהייט באהאנדלונג איז העכסט מיטגליד איילין עם. גונטער האט געזאגט, -אסעמבלי

נויטיג פאר אלע אונזערע קאמיוניטיס. אין משך פון מיין צייט אין דער אסעמבלי האב איך געזען  
איך אפלאדיר גאווערנער קעטי האקול  ערשטהאנטיג די ראנגלענישן צו באזארגן פאסיגע באהאנדלונג.

נייע קריזיס סטאביליזירונג צענטערס אין ניו יארק סטעיט. די צענטערס זענען   12אויף דאס צולייגן פון 
פאר יחידים מיט באקאנטע אדער פארדעכטיגטע גייסטישע געזונטהייט פראבלעמען. אלס א נורס און  

ט פאר דאס וואס איז דאס בעסטע פאר מיינע וויילער, אלס אן אסעמבליפרוי האב איך שטענדיג געקעמפ 
 און איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט גאווערנער האקול.״ 

  
פון ניו יארק אסאסיעשען פון פסיכיאטארישע רעהאביליטירונג סערוויסעס   CEOהארוי ראזענטאל, 

(NYAPRS ,האט געזאגט ) אין די אינאווירנדע  ״מיט דער היינטיגער פארשפרעכונג און אינוועסטירונג
נייטיגע שטאנדטייל  -נייע קריזיס סטאביליזירונג צענטערס, טוט גאווערנער האקול צולייגן נאך א העכסט 

פון ניו יארק׳ס ריי קריזיס אפרוף מיטלען פאר מענטשן אין שארפע אנגעשטרענגקייט. די צענטערס וועלן  
באהאנדלונג איינריכטונג וועלכע וועלן אנבאטן   -דע סטַאפ אויספירליכע דרינגענ -אנבאטן א פרייוויליגע איין

א ריי גייסטישע געזונט און עדיקשען ערהוילונג און מעדיצינישע סערוויסעס אין א צייט ווען זיי זענען די  
מערסטע נויטיג. א גרויסן דאנק פאר גאווערנער האקול פאר׳ן נעמען געשווינדע שריטן צו אדרעסירן די  

היימלאזיגקייט קריזיס וואס מיר שטייען אויס לענגאויס ניו יארק סיטי און ניו יארק   גייסטישע געזונט און
 סטעיט.״  

  
(, MHANYSפון דער גייסטישע געזונט אסאסיעשען אין ניו יארק סטעיט אינק. ) CEOגלען ליבמאן, 

אר זייער  ״מיר דאנקען גאווערנער האקול און קאמיסיאנערן סוליווען און קונינגהעם פהאט געזאגט, 
געזונטהייט. די  -פירערשאפט אין דאס פינאנצירן קריזיס סטאביליזירונג צענטער פאר אויפפירונג

סטאביליזירונג צענטערס וועלן דינען אלס א ׳ דרינגענדע באהאנדלונג׳ צענטער פאר מענטשן אין א  
נויט פאר געזעץ   גייסטישע געזונטהייט קעיר אדער עדיקשען קריזיס. זיי וועלן העלפן לינדערן דער 

אינפארסירער זיך אריינצומישן און עמערדזשענסי רום אפרופן. דאס פאראייניגן קאפאציטעט פאר קריזיס 
און א שטארקע פארשפרעכונג צו   988מיטלען פאר -סטאביליזירונג צענטערס אינאיינעם מיט הילפס

ון יחידים און זייערע פאמיליעס מאביל קריזיס מאנשאפטן וועט שאפן א שטארקע אפרוף צו די געברויכן פ 
 ווען זײ מאכן מיט א גייסטישע געזונטהייט אדער עדיקשען קריזיס.״ 

   
“  Procurement Opportunitiesוועבזייטל אונטער ” OMHקען מען געפונען אויף סיי דער  RFPדעם 
וועבזייטל אונטער  OASASאון סיי דער  /https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfpביי: 

”Procurement :ביי “https://oasas.ny.gov/procurement.     
   

, 28, וועט געהאלטן ווערן אום פעברואר א בידערס קאנפערענץ, אפן פאר אלע פאראינטערעסירטע 
פאר נאך אינפארמאציע איבער דעם   RFPזעט דעם   אינדערפרי . 10:30ביז  9:00, פון 2022

 קאנפערענץ. 
   

 . 5/19/2022דארפן אריינגעגעבן ווערן ביז  RFPענטפערס אויף דער 
   

  ### 
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