
 
 الحاكمة كاثي هوكول  3/2/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  
  الحاكمة هوكول تعلن عن تمويل لفرق العالج المجتمعية اإلضافية المبتكرة والفعالة

  
  مليون دوالر لفرق العالج المجتمعي اإلضافية التي تخدم األشخاص الذين ال يستجيبون جيًدا للخدمات التقليدية 14يتوفر 

  
  

فريق إضافي جديد للعالج   14مليون دوالر على شكل تمويل سنوي إلى   14أعلنت الحاكمة كاثي هوكول عن توفر أكثر من 
( هو برنامج صحة نفسية مجتمعي مبتكر وفعال للغاية  ACTبرنامج العالج اإلضافي )المجتمعي في جميع أنحاء الوالية. إن 

يخدم األفراد الذين يعانون من أمراض عقلية خطيرة ولم يتم إشراكهم بنجاح في نظام العالج وإعادة التأهيل للصحة العقلية  
  التقليدية.

  
"من أهم أولويات إدارتي تحسين نظام الرعاية الصحية بالوالية والتأكد من أن كل مواطن من سكان   قالت الحاكمة هوكول،

( التي نمولها األفراد الضعفاء  ACT"ستساعد فرق العالج اإلضافي ) نيويورك قادر على تلقي الخدمات التي يحتاج إليها.
يدهم بالرعاية والخدمات المناسبة. أنا أكرس نفسي لمساعدة  الذين يصعب الوصول إليهم وإشراكهم في كثير من األحيان، وتزو

كل سكان نيويورك في الحصول على الرعاية التي يستحقونها، بينما أساعد الناس على الخروج من الشوارع إلى ظروف أكثر  
  أمانًا وصحة." 

  
( الجديدة  ACTج اإلضافي )"ستخدم ثالثة من فرق العال قالت مفوضة مكتب الصحة العقلية الدكتورة آن سوليفان،

المقاطعات في والية نيويورك التي لم تتلق سابقًا هذا المستوى من الرعاية، وهو تطور مثير بالنسبة لنا. يعد برنامج العالج 
( أحد أكثر البرامج فعالية في نظامنا لرعاية األفراد المصابين بأمراض عقلية خطيرة عندما ال يلبي نظام  ACTاإلضافي )

  ة التقليدي لدينا احتياجاتهم. فهو يوفر بديالً ثبت نجاحه في مساعدة األفراد على الوصول إلى أهداف التعافي." الرعاي
  

على الموقع اإللكتروني لمكتب الصحة  ( طلب تقديم عروض إلنشاء الفرق وهو متاح OMHأصدر مكتب الصحة العقلية )
   (.OMHالعقلية )

  
مليون دوالر لتمويل بدء التشغيل من خالل المنحة الفيدرالية لخدمات الصحة العقلية   6.3إضافةً إلى ذلك، سيتم توفير 

( أو قانون االعتمادات التكميلية لالستجابة لفيروس كورونا واإلغاثة PL 117-2المجتمعية )قانون خطة اإلنقاذ األمريكية )
(PL 1160-260 )  دمة التوقيع على شهادة فيدرالية تشير إلى اإلقرار باالطالع على القواعد واللوائح  يُطلب من مقدمي الخ

  الفيدرالية التي تحكم استخدام هذه األموال.
  

  تشمل المناطق المراد تقديم الخدمات لها ما يلي، سيتم تحديد الحدود حسب الحاجة:

   عضو يغطي مقاطعتي جيفرسون ولويس؛ 48فريق مكون من  المنطقة الشمالية:       
   عضو يغطي مقاطعات رينسيالر وساراتوغا السفلى؛  48منطقة العاصمة: فريق مكون من      ·
   عضو في مقاطعة سوفولك؛  68لونغ آيالند: فريق واحد من      ·
عضو في مانهاتن؛ ثالثة فرق تتكون   68عضو في بروكلين؛ ثالث فرق تتكون من  68فريقان من مدينة نيويورك:   ·  

   عضو في كوينز؛  68عضو في برونكس؛ وفريقان من   68من 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fact-14nt%2Findex.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca4408a0cd354284952908d9fc7bd548%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637818431075080821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zr1K3XM1KEoScnnT4Z9UevTjjGkH4R2Ebbyq6kgIyTg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fact-14nt%2Findex.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca4408a0cd354284952908d9fc7bd548%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637818431075080821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zr1K3XM1KEoScnnT4Z9UevTjjGkH4R2Ebbyq6kgIyTg%3D&reserved=0


عضو يغطي مقاطعات ليفينغستون وغينيسي وستوبن  48فريق واحد مكون من  فنغر ليكس والمنطقة الجنوبية:     ·
  الشالمية

  
عمياًل  892فريقًا ما يقدر بنحو  14( الجديدة البالغ عددها  ACTن تساعد فرق العالج المجتمعي اإلضافي )من المتوقع أ

جديًدا بعدة طرق، بما في ذلك إدارة األعراض التي يعانون منها والحصول على وظائف وتأمين السكن والحفاظ عليه والحد  
( المساعدة  ACTضافي )من تعاطي المخدرات والحفاظ على عالقاتهم مع العائلة واألصدقاء. يمكن لفرق العالج المجتمعي اإل

في تطوير مجموعة واسعة من المهارات بما في ذلك تسوق البقالة والطهي والتنظيف وإعداد الميزانية والخدمات المصرفية  
( عالًجا ودعًما على مدار الساعة طوال  ACTوغيرها من مهارات الحياة اليومية. يوفر برنامج العالج المجتمعي اإلضافي )

ئه. يتم تقديم الخدمات عادةً في المجتمع لمساعدة العمالء على اجتياز المعاناة في العالم الحقيقي من خالل  أيام األسبوع لعمال 
  المهارات المكتسبة حديثًا.

  
( هو برنامج يقوم على األدلة ويقدم خدمات العالج وإعادة التأهيل والدعم  ACTإن برنامج العالح المجتمعي اإلضافي ) 

تشخيص إصابتهم بمرض عقلي خطير والذين لم يتم تلبية احتياجاتهم من خالل خدمات الصحة العقلية  لألفراد الذين تم 
التقليدية. يتألف من متخصصين من مجاالت الطب النفسي والتمريض وعلم النفس والعمل االجتماعي وتعاطي المخدرات  

  ( في والية نيويورك.ACTفرق عالج مجتمعي إضافي ) 108وإعادة التأهيل المهني ويوجد حاليًا 
  

( ممن يستخدمون خدمات الطوارئ و/أو األزمات بكثرة، ولديهم ACTقد يكون عمالء برامج العالج المجتمعي اإلضافي )
بما في ذلك دعم األسرة. قد   -اضطرابات تعاطي مواد مخدرة متزامنة، وقد يجدون أنفسهم معزولين عن الدعم المجتمعي 

ون لخطر فقدان مساكنهم، وربما يكونون بال مأوى بالفعل، وقد يكون لديهم تاريخ من المشاركة في  يكون العمالء أيًضا معرض
  نظام العدالة الجنائية.

  
( يواجهون انخفاًضا أكبر في معدالت دخول ACTأظهرت الدراسات أن متلقي خدمات العالج المجتمعي اإلضافي )

فةً إلى مستويات أعلى من استقرار السكن بعد تلقي خدمات العالج مستشفيات الطب النفسي وزيارات غرف الطوارئ إضا 
( أكثر إرضاًء للمنتفعين وأسرهم ACT(. أظهرت األبحاث أيًضا أن العالج المجتمعي اإلضافي )ACTالمجتمعي اإلضافي )

لك التحالف الوطني وأقل تكلفة من رعاية مرضى العيادات الداخلية. أيدت مجموعات الدفاع عن الصحة العقلية، بما في ذ
  ( كخدمة رئيسية ذات نتائج إيجابية مثبتة.ACTلألمراض العقلية، استخدام فرق العالج المجتمعي اإلضافي )

  
( والعميل بناًء على نقاط قوة الفرد  ACTيتم تطوير خطط العالج بشكل تعاوني من قبل فريق العالج المجتمعي اإلضافي )

واحتياجاته ورغباته وأهدافه وثقافته. يتم تعديل خطط العالج حسب الحاجة من خالل التقييم المستمر وتحديد األهداف. تجتمع 
يوميًا لمناقشة تقدم كل عميل، مما يسمح للفريق بالتخطيط أو تعديل الخدمات بسرعة  ( ACTفرق العالج المجتمعي اإلضافي )

  لتلبية احتياجات العمالء.
  

( خطة الحاكمة هوكول الشاملة لتحسين نظام الرعاية الصحية وتقديم الخدمات ACTستدعم فرق العالج المجتمعي اإلضافي )
مليون  577لسكان نيويورك الضعفاء المصابين بمرض عقلي. تتضمن الميزانية المقترحة للحاكمة زيادة تاريخية قدرها  

باإلضافة إلى خطة إسكان بقيمة   في المائة( لبرامج وخدمات الصحة النفسية المجتمعية ذات األهمية الحاسمة، 17.2دوالر )
آالف وحدة من المساكن الداعمة على مدى السنوات الخمس المقبلة من    10مليار دوالر مع االلتزام بإنشاء والحفاظ على   25

  تشمل المبادرات في ميزانية الحاكمة ما يلي:  أجل منع التشرد.

  

فريقًا  20مليون دوالر عند التشغيل الكامل( لتطوير   21) 2023مليون دوالر للسنة المالية   11.3استثمار بقيمة     
جديًدا لدعم الخيارات اآلمنة يتألف من متخصصين في الصحة العقلية لتقديم التوعية المباشرة وجًها لوجه لسكان  

   نيويورك الذين يعانون من التشرد؛
% لمقدمي خدمات 5.4( بنسبة COLAقوى العاملة من خالل تعديل تاريخي لضبط تكلفة المعيشة )استثمارات ال    

  دوالر و؛  3,000الصحة العقلية المجتمعية ومكافآت االحتفاظ لغاية 
  2024مليون دوالر في السنة المالية   60والتي ستنمو إلى إلى  2023مليون دوالر في السنة المالية  35استثمار    

على المستوى الوطني، وهو نظام الخط الساخن لمنع االنتحار واألزمات الصحية   8-8-9د نيويورك إلطالق إلعدا
   السلوكية من خالل توفير زيادة قدرات مركز االتصال.



  
(  OMH، ويتوقع مكتب الصحة العقلية )2022أبريل  13مساًء في  3:30سيكون آخر موعد لتقديم العروض بحلول الساعة  

  مايو. 18تقديم المنح بحلول 
  

"لقد ضغطت الجائحة على نظام رعاية الصحة العقلية الذي يعمل قالت عضوة مجلس الشيوخ عن الوالية، سمارا بروك، 
بالفعل فوق طاقته، وسيقطع هذا االستثمار في فرق العالج المجتمعي اإلضافي شوًطا طويالً في مساعدتنا في الوصول إلى  

قلية المجتمعية في  األشخاص المحرومين في ظل النظام التقليدي. إنني أتطلع إلى زيادة االستثمار في خدمات الصحة الع
  ميزانيتنا الحكومية حتى نكون مستعدين بشكل أفضل لتلبية االحتياجات غير الملباة لدى العديد من العائالت في نيويورك." 

  
"بصفتي رئيسة لجنة الصحة العقلية التابعة للجمعية عملت بال كلل لزيادة الوصول إلى   قالت عضوة الجمعية أيلين غونثر،

( بسجل حافل في تقديم الخدمات  ACTلعقلية في مجتمعاتنا. تتمتع فرق العالج المجتمعي اإلضافي )خدمات الصحة ا
لألشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. أود أن أشكر الحاكمة هوكول على إدراكها لالحتياجات الجادة لهذا المجتمع وأنا 

  فخورة بدعم أي توسع." 
  

"لتلبية احتياجات الصحة العقلية لسكان نيويورك بشكل كامل، يجب علينا تغيير نظام  ز،قال عمدة مدينة نيويورك إريك آدام
الصحة العقلية لدينا لتلبية جميع األفراد أينما كانوا. ال يوجد نهج واحد يناسب الجميع فيما يتعلق بالصحة العقلية، وسيستمر 

عمل المهم المتمثل في الحصول على خدمات ودعم الصحة  استثمار الحاكمة هوكول في فرق العالج المجتمعي اإلضافي في ال
  العقلية المناسبة لجميع سكان نيويورك." 

  

"مدينة نيويورك بحاجة إلى استثمارات مهمة في رعاية الصحة العقلية،   قال رئيس مجلس مدينة نيويورك، أدريان آدامز،
خاصة للمجتمعات التي كانت تفتقر إلى تلك الخدمات في السابق. أثبتت فرق العالج المجتمعي اإلضافي فعاليتها في عالج  

رار والنجاح. أشكر الحاكمة  األشخاص الذين يعانون من تحديات صحية عقلية شديدة، مما يساعدهم على الوصول إلى االستق
هوكول على اهتمامها باستثمارات الصحة العقلية في مدينة نيويورك وأتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الوالية لتعزيز الصحة  

  العامة والسالمة لجميع سكان نيويورك." 
  

العديد من جيراننا الذين يعانون من  "إن أزمة صحتنا العقلية تتفاقم جزئيًا ألن قالت ليندا لي، عضو مجلس مدينة نيويورك،
مرض عقلي خطير ال يتلقون مجموعة كاملة من الرعاية التي يمكن أن تساعدهم للوقوف على أقدامهم واالستمرار في حياتهم. 

فريق جديد للعالج المجتمعي اإلضافي األشخاص بطرق ال تستطيع خدمات   14ستساعد زيادة تمويل الحاكمة هوكول إلى 
( هو حل مبتكر قائم على األدلة وشامل  ACTإن برنامج العالج المجتمعي اإلضافي ) عقلية التقليدية القيام بها.الصحة ال

  للمشكلة التي تواجه العديد من سكان نيويورك وأنا أحيي الحاكمة هوكول لقيادتها في هذه القضية." 
  

"إن دعم برامج   قال ثيودور تي كوسنييرز جونيور، مشرف بلدة مورو ورئيس مجلس المشرفين بمقاطعة ساراتوغا،
بالغ األهمية لصحتهن العامة. هنا في مقاطعة ساراتوغا، جعلنا توفير الوصول إلى رعاية  الصحة العقلية للمحتاجين أمر 

صحية نفسية عالية الجودة أولوية، ليس فقط في خالل فترة الجائحة، ولكن على الدوام. نحن ندعم التزام الحاكمة هوكول  
( في مقاطعة ساراتوغا ACTمجتمعي إضافي ) بتحسين نظام الرعاية الصحية في والية نيويورك ونرحب بإنشاء فريق عالج

  الجنوبية حتى يتمكن األشخاص األكثر ضعفًا في مجتمعنا من الوصول إلى الرعاية الفريدة التي يحتاجونها." 
  

"إننا نشيد باستثمار الوالية في األساليب اإلبداعية التي تعالج الفجوات في خدمات  قال جاك ويلر، مدير مقاطعة ستوبين،
يواجه العديد من األفراد عقبات في الوصول إلى مستويات الرعاية المناسبة وال سيما فيما يتعلق   ة العقلية في مجتمعاتنا.الصح

  بالصحة العقلية ومقاطعة ستوبين ممتنة ألن األموال اإلضافية ستعزز جهودنا الجماعية لخدمة المواطنين المحتاجين.
  

"ال تقل أهمية الصحة العقلية عن أهمية الصحة البدنية، خاصةً مع  قال ستيف بيلون، المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك،
(. سيساعد هذا التمويل من يعانون من أمراض عقلية  COVID-19استمرارنا في التعامل مع الضغوطات النفسية لجائحة )

  ة وإعادة التأهيل التقليدية." ومن لم ينجحوا في استخدام أنظمة الصحة العقلي
  



"هذا التمويل مهم جداً لمنطقتنا. يعتبر الوصول إلى وسائل النقل    قال رئيس مجلس إدارة مقاطعة ليفينغستون، ديفيد إل ليفبر،
إضافة إلى ذلك، يهدف هذا النموذج إلى االستجابة لالحتياجات العمالء الذين ال يشاركون تقليديًا في بيئة   مصدر قلق للكثيرين.

رعاية صحية نموذجية ويحتاجون إلى الخدمات مثل أي شخص آخر. سيسمح هذا التمويل بتوزيع الخدمات بإنصاف الخدمات  
  عبر طيف برامج الصحة العقلية." 

   
"تتطلع الهيئة التشريعية لمقاطعة جينيسي ووحدة الحكم  قال روشيل إم ستاين، رئيس الهيئة التشريعية لمقاطعة جينيسي،

(. هذه فرصة رائعة  ACTالمحلي إلى الشراكة مع المقاطعات المجاورة لدينا لتطوير خدمات العالج المجتمعي اإلضافي )
تتعلق بالصحة العقلية حتى يتمكنوا من االزدهار في مجتمعنا. تتمثل إحدى  لخدمة سكاننا الذين يعانون من مشاكل خطيرة 

( في التعاون على المستوى المحلي مع إدارة  ACTالفوائد اإلضافية والمهمة لمقدمي فريق العالج المجتمعي اإلضافي )
 الصحة العقلية ومدير خدمات المجتمع للمساعدة في إشراك أفراد المجتمع األكثر ضعفًا والذين يصعب الوصول إليهم." 

  
ها "هذه أخبار رائعة من الحاكمة هوكول ومبادرة أخرى من شأن قال الري دولهوف، رئيس الهيئة التشريعية لمقاطعة لويس،

( األشخاص في الحصول على  ACTتعزيز نظام الرعاية الصحية السلوكي لدينا. تساعد فرق العالج المجتمعي اإلضافي )
العالج الذي يحتاجونه بشكل صحيح في مجتمعهم وتجنب زيارات غرفة الطوارئ المكلفة وخدمات األزمات. نحن نرحب بهذا  

  دره كثيًرا." االستثمار في الرعاية الصحية لمقاطعة لويس ونق
  

( عن كثب مع األشخاص ACT"تعمل فرق العالج المجتمعي اإلضافي ) ويليام جونسون، رئيس مقاطعة جيفرسون، قال
المصابين بمرض عقلي ومساعدتهم في تلقي الخدمات التي يحتاجون إليها العيش بشكل مستقل وآمن وآمن في مجتمعهم. إنه 
برنامج أثبت فعاليته وسيساعد بعض األشخاص األكثر ضعفًا في مقاطعة جيفرسون. أشكر الحاكمة هوكول على توفير هذه 

  األموال." 
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