
 
 الحاكمة كاثي هوكول    3/18/2022 للنشر فوًرا:

 

 
  الحاكمة هوكول تعلن عن توافر ما يصل إلى مليون دوالر لتوسيع خدمات برنامج عالج األفيون في والية نيويورك

  
  سيتم منح ما يصل إلى مليون دوالر لمقدمي برامج عالج األفيون الحاليين إلنشاء مواقع إضافية خارج منشآتهم الرئيسية

  
 

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توافر تمويل يصل إلى مليون دوالر لمقدمي برنامج عالج األفيون إلنشاء مواقع 
إضافية خارج منشآتهم الحالية. تم تصميم هذه المبادرة للمساعدة في تقديم هذه الخدمات إلى المواقع المحرومة حاليًا، 

  ( عبر والية نيويورك.OTPعالج األفيون )ولمعالجة الحاجة المتزايدة لخدمات برنامج 
 

"أزمة اإلدمان والجرعة الزائدة هي أزمة شخصية بالنسبة لي ولعائلتي. يجب أن يكون العالج متاًحا دائًما لسكان نيويورك 
عالج، . "إدارتي ملتزمة بشكل تام بالمساعدة في توسيع وتعزيز خدمات القالت الحاكمة هوكولالذين يعانون من اإلدمان،" 

والتأكد من قدرة كل شخص منزلق في حلقة مفرغة من تعاطي المخدرات دون أي خطأ من جانبه، بما في ذلك أولئك 
  الموجودين في المواقع المحرومة، على تلقي الدعم الذي يحتاج إليه ويستحقه."

  
: "إن العالج والموارد األخرى التي تقدمها (OASASقال شينزو كننغهام مفوض مكتب خدمات اإلدمان وأشكال الدعم )

برامج عالج األفيون في والية نيويورك حيوية في معالجة أزمة الجرعات الزائدة المستمرة وإنقاذ األرواح. العالج آمن 
يد من األشخاص في جميع أنحاء الوالية للوصول إلى الرعاية التي يحتاجون وفعال ومنقذ للحياة، وبهذا التمويل نساعد المز

  إليها."
  

سيحصل ما يصل إلى خمسة من مقدمي خدمات برنامج عالج األفيون العاملين حاليًا على منح لمرة واحدة تصل إلى 
( الحالي المعتمد OTPاألفيون )إنشاء هذه المرافق كجزء من برنامج عالج دوالر إلنشاء مواقع إضافية. يتم   200,000

( ولكنها ليست في نفس الموقع، وال يوجد حد أدنى أو أقصى لمتطلبات OASASمن مكتب خدمات اإلدمان وأشكال الدعم )
المسافة من برنامج عالج األفيون األصلي. يمكن استخدام التمويل الممنوح إلصالح المباني وصيانتها، بما في ذلك 

  التجديدات واإلمدادات والمعدات الطبية واألثاث.
  

الفدرالية التكميلية لمنع تعاطي المخدرات والوقاية منها، ويتم إدارتها من خالل يتم توفير التمويل من خالل منحة من المنح 
  .هنا ( لهذا المشروع ومعلومات أخرى RFAمكتب خدمات اإلدمان في والية نيويورك. تتوفر إجراءات تقديم الطلب )

  
"نحن بحاجة إلى االستمرار في توسيع نطاق الوصول إلى عالج  قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية بيتر هاركهام:

اضطرابات تعاطي المخدرات وكسر الحواجز لحماية السكان، ال سيما أولئك الذين يعيشون في األحياء المحرومة مع ارتفاع 
رق، وأنا أقدر القيادة معدالت الجرعات الزائدة من مواد األفيون بشكل غير معقول. سيبدأ هذا التمويل المتزايد في إحداث ف

  الوفيّة للحاكمة هوكول ودعمها في هذا الصدد."
  

وضعت والية نيويورك نهًجا قويًا ومتعدد الجوانب للتصدي لوباء الجرعات الزائدة، وأنشأت سلسلة متصلة رائدة على 
نا على توسيع نطاق الوصول إلى المستوى الوطني للرعاية من اإلدمان مع خدمات كاملة للوقاية والعالج والتعافي. لقد عمل

الخدمات النظامية، بما في ذلك خدمات األزمات ومرضى العيادات الداخلية ومرضى العيادات الخارجية وبرامج العالج 
 السكني، باإلضافة إلى أدوية عالج اإلدمان والخدمات المتنقلة للمعالجة والنقل. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fotp-additional-location&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3181d2606b3e499f13bc08da08f16bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832130235737858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n%2Fdcjb1qWvuM78q4SGMtRVKB1dO47LEjOl1cwoZ5%2FuQ%3D&reserved=0


  
 2016لهيروين واألفيون في والية نيويورك، والذي أوصى في عام كانت الحاكمة هوكول عضوة في فريق عمل مكافحة ا

بخدمات جديدة غير تقليدية، بما في ذلك مراكز التعافي، ونوادي الشباب، وخدمات األقران الموسعة، ومراكز الوصول 
العديد من المجتمعات المفتوح، والتي توفر تقييمات وإحاالت فورية إلى الرعاية. تم ترسيخ هذه الخدمات منذ ذلك الحين في 

  في جميع أنحاء الوالية، وساعدت األشخاص المحتاجين في الحصول على رعاية أقرب إلى المكان الذي يعيشون فيه.
  

يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان، أو الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برقم 
HOPEline  8-877-1أيام في األسبوع على    7ساعة في اليوم و 24المجاني في الوالية على مدار--HOPENY (1

   (.467369)الرمز المختصر  HOPENY( أو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى 7369-846-877
 

لعيادات الداخلية، أو يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح، بما في ذلك األزمات/ التخلص من السموم، أو رعاية مرضى ا
  FindAddictionTreatment.ny.govاإلقامة، أو رعاية مرضى العيادات الخارجية باستخدام لوحة توفر العالج على 

  .NYS OASASأو من خالل الموقع اإللكتروني لـ 
  

إذا واجهت أنت أو أحد أحبائك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة 
أو إرسال رسالة بريد إلكتروني  888-614-5400عبر الهاتف على  CHAMPمرفوضة، فاتصل بخط مساعدة 

  ..govombuds@oasas.nyإلى
  

###  
  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

  ess.office@exec.ny.govpr  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3181d2606b3e499f13bc08da08f16bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832130235737858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5hmTAWXHMRtkT4IxXqzDjSrRo3cKhNDMhYzfBvSghPY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3181d2606b3e499f13bc08da08f16bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832130235737858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cZLOxqGx2B9%2FwCbMwC6P%2FW55r9AtLfL7fZr4%2F9zJyrw%3D&reserved=0
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