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מיליאן דאלער צו פארברייטערן אּפיָאוד   1גאווערנער האוקול אנאנסירט דאס צושטעלן ביז  

 באהאנדלונג פראגראם סערוויסעס אין ניו יארק סטעיט 
  

מיליאן דאלער וועט אויסגעטיילט ווערן צו עקזיסטירנדע אּפיָאוד באהאנדלונג פראגראם  1ביז 
 ער די הויפט איינריכטונגען  באזארגער אוועקצושטעלן נאך לאקאציעס אויס

  
 

מיליאן דאלער אין פינאנצירונג  1גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז עס איז פאראן ביז 
פאר אּפיָאוד באהאנדלונג פראגראם באזארגער אוועקצושטעלן נאך לאקאציעס אויסער זייער איצטיגע 

-העלפן ברענגען די דאזיגע סערוויסעס צו איצט איינריכטונגען. די אונטערנעמונג איז געאייגנט צו 
סערוויסעס לענגאויס  OTPאונטערסערווירטע לאקאציעס און צו אדרעסירן די שטייגנדע געברויך פאר 

 ניו יארק סטעיט. 
 

״די עדיקשען און ָאווערדָאוס קריזיס איז פערזענליך פאר מיך און מיין פאמיליע. באהאנדלונג דארף 
האט גאווערנער האוקול  יטליך פאר ניו יארקער וועלכע מוטשען זיך מיט עדיקשען,״ שטענדיג זיין צוטר 

״מיין אדמיניסטראציע איז פולשטענדיג אנטשלאסן צו העלפן פארברייטערן און  געזאגט.
פארשטערקערן באהאנדלונג סערוויסעס, און פארזיכערן אז יעדער וואס ווערט אריינגעכאפט אין דעם 

ווילדן רעדל פון סובסטאנץ באניץ אן קיין שום אייגענעם שולד, אריינגערעכנט די אין אונטערסערווירטע 
 ציעס, קענען באקומען די שטיצע וואס זיי דארפן האבן און וואס קומט זיך זיי.״ לאקא

  
  אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמיסיאנער טשינאזא קונינגהעם האט געזאגט,

מיטלען אנגעבאטן דורך אּפיָאוד באהאנדלונג פראגראמען אין ניו יארק -״באהאנדלונג און אנדערע הילפס
נויטיג אין אדרעסירן די אנגייענדע ָאווערדָאוס קריזיס און ראטעווען לעבנס. -סטעיט זענען העכסט 

מיר מער מענטשן  רעטנד, און מיט די געלטער געבן-באהאנדלונג אין זיכערע, ווירקזאמע און לעבנס
 איבער׳ן סטעיט צוטריט צו די באהאנדלונג אין וואס זיי נייטיגן זיך.״ 

  
 200,000באזארגער וועלן באקומען איינצעלנע אויסטיילונגען ביז  OTPאפערירנדע -ביז פינף איצט 

אן  איינריכטונגען זענען אוועקגעשטעלט אלס טייל פוןלאקאציעס. די  OTPדאלער אוועקצושטעלן נאך 
אבער זענען נישט אין דער זעלבער לאקאציע, און עס  OTPבאשטעטיגטע -OASASעקזיסטירנדע 

. OTPזענען נישט פאראן קיין מינימום אדער מאקסימום ווייטקייט פאדערונגען פון דעם ארגינעלן 
רעכנט אויסגעטיילטע פינאנצירונג קען געניצט ווערן פאר געביידע פארריכטן און אויסהאלטן, אריינגע 

 רענאוואציעס, מעדיצינישע מיטלען און געצייג, און מעבל. 
  

געלטער ווערן צוגעשטעלט דורך דער פעדעראלער סובסטאנץ באניץ אפהאלטונג און באהאנדלונג בלָאק 
גרענט סופלעמענטאל אויסטיילונג און ווערט אדמיניסטרירט דורך דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר 

ן פאר דעם פראיעקט און אנדערע אינפארמאציע קען מע RFAעדיקשען סערוויסעס און שטיצע. דער 
 . דאגעפונען 

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


  
רייטערן צוטריט צו ״מיר דארפן כסדר פארב סטעיט סענאטאר פיעט הארקהאם האט געזאגט,

סובסטאנץ באניץ אומארדענונג און אראפ ברעכן מניעות אפצוהיטן איינוואוינער, איבערהויפט די אין 
אונטערסערווירטע געגנטער מיט ריזיג הויכע אּפיָאוד ָאווערדָאוס ראטעס. די דאזיגע געהעכערטע 

קול׳ס שטאנדהאפטיגע פירערשאפט פינאנצירונג וועט אנהייבן אויסמאכן, און איך שעץ גאווערנער האו
 און שטיצע אין דעם געביט.״ 

  
צווייגיגער צוגאנג צו אדרעסירן דער ָאווערדָאוס -ניו יארק סטעיט האט איינגעפירט אן אגרעסיווער, מולטי

וועגווייזיגע ריי עדיקשען קעיר סערוויסעס פאר פולשטענדיגע פארהיטונג, -עפידעמיע, און שאפן א לאנד
נג און ערהוילונג סערוויסעס. צו באקעמפן די עפידעמיע האט דער סטעיט געארבעט צו באהאנדלו

פארברייטערן צוטריט צו טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט קריזיס סערוויסעס, אינּפעישענט, 
ָאוטּפעישענט, און אינדערהיים באהאנדלונגס פראגראמען, ווי אויך מעדיצינען אויף באהאנדלען 

 שען, און מאביל באהאנדלונג און טראנספארטאציע סערוויסעס. עדיק 
  

׳הערָאאין ענד ָאּפיאוד טעסק פָארס׳, וועלכס  NYSגאווערנער האוקול איז געווען א מיטגליד פון דער 
טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט ערהוילונג -, רעקאמענדירט נייע, נישט 2016האט, אין 

שטובער, פארברייטערטע ּפיער סערוויסעס, און אפענע צוטריט צענטערס, -צענטערס, יוגנטליכע קלוּב
רעפערעלס פאר קעיר. די סערוויסעס זענען  וועלכע שטעלן צו באלדיגע אפשאצונגען און

אוועקגעשטעלט געווארן אין פילצאליגע קאמיוניטיס ארום דעם סטעיט און האבן געהאלפן 
 נויטבאדערפטיגע מענטשן צו האבן צוטריט צו קעיר נאענטער צו וואו זיי וואוינען. 

  
באליבטע וואס ראנגלען זיך, קענען ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיט אן עדיקשען, אדער וואס האבן 

טעג א  7שעה א טאג און  24ליין -פרי הָאּוּפ-געפונען הילף און האפענונג דורך רופן דעם סטעיט׳ס טָאל
-)שָארט  HOPENY( אדער דורך טעקסט׳ן 7369-846-877-1)אדער  HOPENY-8-877-1וואך אויף 

    ((.467369ָאוד ק 
 

, אריינגערעכנט קריזיס / דיטָאקס, אינּפעישענט, היים אדער צוגעשטעלטע עדיקשען באהאנדלונג
׳טריטמענט עוועילעּביליטי  NYS OASASָאוטּפעישענט אויפפאסונג, קען מען געפונען דורך ניצן דעם 

  .וועבזייטל NYS OASAS אדער דורך דער  FindAddictionTreatment.ny.govדעשּבָאורד׳ ביי 
  

נדן מיט אויב איר, אדער א געליבטע, האט מיטגעמאכט שוועריגקייטן מיט אינשורענס פארבי
באהאנדלונג, אדער איר דארפט הילף איינצוגעבן אן אפיעל פאר א צוריקגעוויזענע קלעים, פארבינדט 

אדער אימעיל צו  5400-614-888העלּפליין דורכ׳ן טעלעפאן אויף  CHAMPאייך מיט דעם 
ombuds@oasas.ny.gov.   

  
###   
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