
 
 الحاكمة كاثي هوكول   3/14/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  مليون دوالر لمركز موارد الصحة العقلية للمدارس 2.5الحاكمة هوكول تعلن عن تمويل بقيمة 
  

هذا التمويل هو األحدث في قائمة طويلة من مبادرات ومقترحات الحاكمة لمساعدة األطفال والعائالت في الحصول على  
  الرعاية الصحية السلوكية التي يحتاجون إليها

  
  

مليون دوالر على مدى خمس سنوات إلنشاء ودعم موارد الصحة العقلية  2.5أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توفر 
ومركز للتدريب على المساعدة الفنية للمدارس. سيدعم المركز جميع المدارس العامة والخاصة في والية نيويورك ويساعدهم 

زء من مناهج التعليم األساسي للصحة من رياض األطفال وحتى الصف الثاني في توفير التثقيف في مجال الصحة العقلية كج 
  عشر.

  
"لقد جعلت الجائحة الحياة صعبة لجميع سكان نيويورك بما في ذلك الشباب الذين عانوا كثيراً خالل  قالت الحاكمة هوكول،

سيساعد هذا التمويل في ضمان أن المدارس في نيويورك قادرة على تعليم أطفالنا حول الصحة العقلية من العامين الماضيين. 
خالل منهج مناسب ألعمارهم يقلل من الخوف والوصمة ويشجع األطفال على التحدث إلى والديهم أو مقدمي الرعاية أو 

  المعلمين حول أي مخاوف قد تكون لديهم ."
  

(، "لقد كانت  Office of Mental Health, OMHسوليفان مفوضة مكتب الصحة العقلية ) قالت الدكتورة آن
( في الواقع OMHنيويورك رائدة على المستوى الوطني في توفير تعليم وخدمات الصحة العقلية لألطفال والشباب. قام )

ويورك مما زاد من الوصول إلى خدمات عيادة للصحة العقلية في المدارس في كافة أنحاء والية ني 1,000بترخيص أكثر من 
الصحة العقلية لألطفال واألسر. ولكن يجب علينا أيًضا أن نعلم أطفالنا أن الصحة العقلية ال تقل أهمية عن الصحة البدنية 

 ويجب أال يخافوا من طرح األسئلة أو طلب المساعدة إذا لزم األمر. سيساعد مركز الموارد مدارسنا في تدريس هذا الدرس
  القيم لجميع األطفال وأسرهم."

  
يوفر التثقيف في مجال الصحة العقلية في المدرسة الفرصة إلحداث تأثير إيجابي على الصحة العامة لألطفال من خالل تعزيز 
فهمهم للصحة العقلية. يتمتع هذا النهج الشامل بالقدرة على تقليل وصمة العار وتطبيع أنشطة الصحة والعافية العقلية وقد يعزز 

   ساعدة.أيًضا سلوكيات البحث عن الم
  

سيساعد مركز المساعدة الفنية لموارد الصحة العقلية والتدريب للمدارس جميع المدارس العامة والخاصة في والية نيويورك 
على توفير إرشادات الصحة العقلية المطلوبة ومساعدة المدارس من خالل إعالم المحتوى وإدماج الصحة العقلية في مناهج 

  الصحة.
  

  اإللكتروني OMHهنا على موقع المعلومات حول طلب العروض يتوفر المزيد من
  

إعالن الحاكمة هو أحدث مبادرة لضمان حصول شباب نيويورك على خدمات الصحة العقلية التي قد يحتاجون إليها. تستثمر 
  ميزانيتها التنفيذية التي صدرت مؤخًرا بشكل كبير في خدمات الصحة العقلية لألطفال بما في ذلك:

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fmh-train%2Fmh_train_tac_rfp.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C023384189a3146e87fe108da05ea19f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828800391945247%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1hGvrFofbRKOwHeol4Fcrund%2FgG8H5N3gH5UPzQLrxM%3D&reserved=0


 ,Recover from COVID School Program) ( COVID) البرنامج المدرسي للتعافي من آثار كوفيد
(RECOVS) مليون دوالر على مدار عامين إلى إنشاء صندوق مواءمة جديد للوالية سيعطي  100: سيؤدي استثمار

األولوية للمناطق التعليمية ذات االحتياجات األعلى ويساعدها. سيدعم التمويل تعيين متخصصين في الصحة النفسية وتوسيع  
لنفسية المدرسية. وستمول أيًضا التوسع في برامج التعلم الصيفي وبعد المدرسة واأليام الممتدة وبرامج السنة خدمات الصحة ا

 الممتدة لمساعدة الطالب على تكوين أرضية أكاديمية. 
  

HealthySteps:  ماليين دوالر. تساعد  10ستزيد الميزانية التنفيذية التمويل بمقدارHealthySteps ال أطباء األطف
على توسيع نطاق تركيزهم على الصحة البدنية لألطفال لتشمل الصحة االجتماعية والعاطفية والسلوكية وللمساعدة في دعم 

العالقات األسرية. يقوم متخصص في الصحة العقلية لديه خبرة في تنمية الطفل واألسرة ويعمل مع العائالت وأطباء األطفال 
  .Healthy Stepsلصدمات في بيئة الرعاية األولية بإدارة برنامج لتقديم الرعاية الصحية النفسية وا

  
مليون  44)تزداد إلى  2023مليون دوالر في السنة المالية  11تشمل الميزانية التنفيذية تأمين صحة األطفال اإلضافي: 

( لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة السلوكية لألطفال من خالل تنسيق مزايا تأمين صحة 2024دوالر في السنة المالية 
عاطي المخدرات والخدمات المنزلية ، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية وتMedicaidاألطفال اإلضافي مع مزايا 

والمجتمعية والعالج القائم على األدلة لألفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض عقلية خطيرة وإعادة التأهيل السكني 
  للشباب.

  
ماليين دوالر لتوسيع الشبكة وتقديم عالج متخصص يعالج  10تتضمن ميزانية الحاكمة تخصيص شبكة رعاية الصدمات: 

  (.COVID-19تجارب التي يمكن أن تصيب األطفال بصدمات نفسية بما في ذلك جائحة )ال
  

 ,Children and Family Treatment and Support Services) خدمات دعم وعالج األطفال والعائالت 
CFTSS)  8تزيد الميزانية التنفيذية من تمويل هذا البرنامج بمقدار ( ماليين دوالر. يوفرCFTSS مجموعة من الخدمات )

بما في ذلك دعم األقران من الشباب واألسرة وإعادة التأهيل النفسي واالجتماعي ويمكنه العمل مع األطفال والشباب قبل 
  والعالج. التشخيص وتقديم الدعم الفردي والمجتمعي للوقاية

  
اقترحت الحاكمة هوكل   (:Home-Based Crisis Intervention, HBCIبرنامج التدخل المنزلي في األزمات )

( جديدة وتوسيع عدد  HBCIمليون دوالر سنوي كامل( لتشكيل فرق ) 10؛  23-2022مليون دوالر في  7.5زيادة التمويل )
( خدمات التدخل في األزمات قصيرة HBCIيوفر ) عائلة كل عام مما يضاعف العدد الحالي. 2,640الحاالت الحالي لخدمة 

   لألسرة التي تمر بأزمة كبديل إلدخال طفلهم في مستشفى لألمراض النفسية. المدى والمكثفة داخل المنزل
  

ستزيد ميزانية الحاكمة بشكل كبير من تخدم هذه المرافق أطفالنا األكثر ضعفًا واألكثر حاجةً.  مرافق المعالجة السكنية:
   مليون دوالر من األموال الفيدرالية المطابقة(. 15مليون دوالر من أموال الوالية و  7.5التمويل )

  

"التحديات التي يواجهها شباب اليوم غير مسبوقة ويصعب التعامل  قال مستشار مجلس الحكام ليستر دبليو يونغ جونيور،
معها بشكل فريد والتأثير على صحتهم العقلية مدمر. كانت مساعدة مدارسنا على توفير التثقيف في مجال الصحة العقلية 

لس اإلدارة واإلدارة حتى قبل والدعم المهني للصحة العقلية والتعلم االجتماعي العاطفي للطالب والمعلمين واألسر أولوية لمج 
الجائحة. ستساعد موارد الصحة العقلية ومركز المساعدة الفنية هذا في تقليل التفاوتات في الوصول إلى عالج الصحة العقلية 

  في مدارسنا ومجتمعاتنا."

  

ملة تدعم نهج المدرسة "يجب أن نفكر في خدمات الصحة العقلية بطريقة شا   قالت مفوضة التعليم بالوالية بيتي أ. روزا،
التحويلية بأكملها والطفل ككل والمجتمع بأكمله. يساعد تضمين الموارد والتعلم في جميع جوانب المدرسة في توفير رعاية 
مختصة ثقافيًا ويدعم التوتر والصدمات والقلق الذي يواجهه الطالب والمعلمون على حٍد سواء. أنا ممتنة للحاكمة على هذا 

  اصل العمل عن كثب مع المفوضة سوليفان وموظفيها."التمويل وسنو
  

"زيادة الوعي بالصحة العقلية من خالل التعليم يزيل الوصمة عن الحوارات قالت عضو مجلس الشيوخ شيلي ب. ماير،  
زيز ويسهل على الطالب الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه. شكراً للحاكمة كاثي هوكول على توفير هذه األموال لتع



فنحن بحاجة إلى بذل كل ما في  -مناهج الصحة العقلية في مدارسنا. لقد كانت هذه الجائحة صعبة بشكل خاص على طالبنا 
  وسعنا لدعمهم."

   

"لقد أدى اإلجهاد االجتماعي والعاطفي الذي نتج عن الجائحة إلى   قالت عضوة مجلس الشيوخ عن الوالية، سمرة بروك،
من المراهقين والشباب قد انتحروا في عام  6,600اضطراب خطير لشبابنا ويقدر المركز الوطني لإلحصاءات الصحية أن 

صحة العقلية مليون دوالر إلنشاء مركز المساعدة الفنية لموارد ال 2.5وحده. يُعد إعالن اليوم عن تخصيص  2020
والتدريب للمدارس خطوة في االتجاه الصحيح. دعونا نواصل االستثمار في موارد الصحة النفسية التي تمس الحاجة إليها 

بما في ذلك االستثمارات في خدمات الصحة النفسية عن بعد وتنمية القوى العاملة للصحة العقلية لدينا  -والتي تستهدف الشباب 
الجديدة شريان الحياة ألزمة  9-8-8اءة الثقافية وخدمات التدخل في األزمات مثل خدمات الصحة العقلية لزيادة القدرات والكف
  تعاطي المخدرات."

  
"إن رعاية الصحة العقلية أمر حيوي لجميع مجتمعاتنا وخالل فترة وجودي في الجمعية   قالت عضوة الجمعية إيلين غونثر،

مليون دوالر إلنشاء مركز  2.5الكافية. أحيي الحاكمة كاثي هوكول إلعالنها تقديم رأيت بنفسي النضال لتوفير الرعاية 
لموارد الصحة العقلية والتدريب. نحن نعلم أن الجائحة قد أثرت بشكل كبير على الصحة العقلية لألطفال وأن الوصول إلى 

فقد ناضلت دائًما من أجل ما هو أفضل خدمات الصحة العقلية في المدارس أمر حيوي. بصفتي ممرضة وعضو في الجمعية، 
  لناخبي. وأنا أتطلع إلى التأثيرات اإليجابية لهذا التمويل على أطفال والية نيويورك."
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