
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/25/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער גרייט געמאכט אויף צו פארברייטערן   3.5גאווערנער האוקול אנאנסירט ביז 
 באהאנדלונג סערוויסעס פאר סובסטאנץ באניץ אומארדענונג אין ניו יארק סטעיט 

   
 ָאוטּפעישענט אינטעגרירטע אוועקצושטעלן ּפראוויידערס צו ווערן אויסגעטיילט וועלן געלטער

  אמעןפראגר באהאנדלונג

  
 

מיליאן דאלער איז גרייט געמאכט פאר  3.5גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן ביז 
די   ּפרָאוויידערס אויסצוארבעטן גרונטליכע אינטעגרירטע ָאוטּפעישענט באהאנדלונג פראגראמען.

 פראגראמען וועלן גרינגער מאכן פאר ניו יארקער וועלכע זוכן באהאנדלונג פאר א סובסטאנץ באניץ
אומארדענונג אויף צו באקומען מערערע סערוויסעס אויף איין פלאץ און וועלן אדרעסירן די אנגייענדע נויט  

 פאר גרונטליכע באהאנדלונג אין ניו יארק סטעיט.  
 

מיטלען צו העלפן די וועלכע  -״ניו יארק סטעיט איז פולשטענדיג אנטשלאסן צו באזארגן די נויטיגע שטיצע
״אזוי ווי צופיל ניו   האט גאווערנער האוקול געזאגט.ובסטאנץ באניץ אומארדענונג,״ ראנגלען זיך מיט ס

יארקער, האט מיין פאמיליע פארלוירן א באליבטע וועלכע ראנגעלט זיך מיט עדיקשען. גענוג געלטער  
- פאר באהאנדלונג צענטערס און אינטערווענץ פראגראמען און דאס אראפברעכן באצוימונגען צו שטיצע

מיר וועלן איבערקומען דעם קריזיס, און די   מיטלען פאר די וועלכע זוכן שטיצע איז גענוי דער אופן וויאזוי 
געלטער וועלן העלפן ניו יארקער לענגאויס דעם סטעיט צו באקומען די אויפפאסונג אין וואס זיי נויטיגן  

 זיך.״  

     
גע׳לייסענס׳טע ּפרָאוויידערס וועלן אויסגעטיילט ווערן געלטער אויף אויסצוארבעטן  -OASAS 15ביז 

ישענט באהאנדלונג פראגראמען, אריינגערעכנט עקזיסטירנדע ָאוטּפעישענט  אינטעגרירטע ָאוטּפע 
׳ס צו איינגלידערן מיט  OTPפראגראמען אן אּפיָאוד באהאנדלונג פראגראמען, אויסצוארבעטן נייע 
׳ס אויף צוצושטעלן OTPָאוטּפעישענט סערוויסעס, און פארברייטערן צוטריט אין ָאוטּפעישענט 

    שן וועלכע באקומען נישט קיין מעדיצינען פאר עדיקשען.סערוויסעס פאר מענט
  

״אזוי   אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמיסיאנער טשינאזא קונינגהעם האט געזאגט,
ווי דער ָאווערדָאוס קריזיס טוט ווייטער אפעקטירן יחידים, פאמיליעס און קאמיוניטיס לענגאויס דעם  

רעטנדע  -אז מיר נעמען שריטן צו העכערן צוגענגליכקייט צו די לעבנסנייטיג  -סטעיט, איז העכסט
סערוויסעס. די אונטערנעמונג וועט העלפן מענטשן באקומען מעדיצינען צו באהאנדלען עדיקשען, ווי אויך  

 מיטלען זיי צו שטיצן אין זייער ערהוילונג.״  -אנדערע וויכטיגע הילף און שטיצע
   

דאלער איז צו באקומען דורך דעם אונטערנעמונג, וועלכס קען געניצט ווערן פאר  מיליאן  3.5א סך הכלפון 
פינאנצירונג וועט   עטליכע צוועקן, אריינגערעכנט רענאוואציעס, נייע אויסריכטונגען און שטאב געהאלטן.

זיין צוגעשטעלט דורך דער פעדעראלער סובסטאנץ באניץ פארמיידונג און באהאנדלונג בלָאק גרענט 



מיט ווייטערדיגע    RFAדער  . OASASפלעמענטאל אויסטיילונג און ווערט אדמיניסטרירט דורך סו
 . דאאיינצלהייטן אויף בארעכטיגקייט און אנדערע אינפארמאציע איז צו באקומען  

  
״מיר קענען נישט ווייטער ביז מאמענטן פון קריזיס צו   קאנגרעספרוי איוועט קלארק האט געזאגט,

ו יארקער שטייען אויס ווען זיי  באשיצן אונזערע קאמיוניטיס און אדרעסירן די שוועריגקייטן וועלכע פילע ני
זוכן באהאנדלונג פאר סובסטאנץ באניץ. גאווערנער קעטי האוקול׳ס שריטן אוועקצושטעלן גרונטליכע  
אינטעגרירטע ָאוטּפעישענט באהאנדלונג פראגראמען וועלן באדייטנד העלפן אונזערע בירגער וועלכע  

רבינדענע סערוויסעס. עס איז א וויכטיגע טריט אין  נויטיגן זיך אין עדיקשען באהאנדלונג און אנדערע פא
דעם גוטן ריכטונג צו באדייטנד באהאנדלען דעם אנגייענדן עפידעמיע אין אונזערע קאמיוניטיס וועלכע 
האט געפירט צו אומנויטיגע טראגעדיעס. ליידער האט אונזער שטאט געזען א דראמאטישע העכערונג 

פאנדעמיע, איבערהויפט אין יונגע מענטשן. מיר    19-שך דער קָאווידאין סובסטאנץ באניץ און אביוז במ
מוז פארזעצן ווייטער צו ארבעטן אינאיינעם צו אנערקענען די נויט פאר גרונטליכע באהאנדלונג  

סערוויסעס און אויף צוצושטעלן פאסיגע הילף פאר די וועלכע ראנגלען זיך מיט עדיקשען. גאווערנער  
צו אדרעסירן דעם פובליק געזונטהייט קריזיס איז נישט נאר אויסצולויבן נאר עס   האוקול׳ס באמיאונגען

 איז די ריכטיגע זאך צו טון און איך אפלאדיר איר אין איר פירערשאפט אין דעם געביט.״  
  

״לענגאויס אונזער סטעיט און לאנד, ראנגלען זיך מיליאנען   קאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געזאגט,
א קריזיס וועלכס איז געווארן נאך מער דרינגענד   —אמעריקאנער מיט׳ן קראנקהייט פון עדיקשען 

דורכאויס דער פאנדעמיע. יארן לאנג האב איך געשטיצט אין קאנגרעס צו שטיצן פראגראמען וועלכע  
מיטלען צו אונזערע קאמיוניטיס, אריינגערעכנט  -זיס און ליפערן הילפסאדרעסירן דעם פארערגערנדע קרי

ערפאלגרייך צו ליפערן פינאנצירונג צו דעם פעדעראלן סובסטאנץ באניץ אפהאלט און באהאנדלונג בלאק  
גרענט פראגראם דורך אונזער ׳ַאמעריקען רעסקיו ּפלען׳. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האוקול און  

OASAS זייער אומוואקלדיגע ארבעט צו ברענגען האפענונג און א וועג פאראויס פאר אונזערע   פאר
 שכנים און באליבטע וועלכע נייטיגן זיך אין דעם די מערסטע.״ 

  

״סובסטאנץ באניץ אומארדענונג איז א געפערליכע   קאנגרעספרוי קאטלין רייס האט געזאגט,
קומט זיך אונזער שטיצע, נישט אז מיר זאלן זיי דן זיין. איך   קראנקהייט און מענטשן וועלכע ערהוילן זיך

צייכנס ארום עדיקשען, און  -האב אויסגעגעבן א גרויסער טייל פון מיין קאריערע צו קעמפן קעגן די שאנדע
רעטנדע  -מיטלען פאר די וועלכע נויטיגן זיך דערין. די געלטער וועלן אנבאטן לעבנס-העכערן די הילפס

 און שטיצע צו ערהוילנדע ניו יארקער און זייערע פאמיליעס.״  באהאנדלונג 
  

״דער קאמף קעגן דעם ָאווערדָאוס קריזיס קען מען   סטעיט סענאטאר פיעט הארקהאם האט געזאגט,
נישט געווינען מיט האלבע שריטן, און צוליב דעם איז אזוי וויכטיג צו העכערן אונזערע באמיאונגען אין  

באהאנדלונג פאר סובסטאנץ באניץ אומארדענונג גרינגער צו באקומען. די נייע   מאכן ָאוטּפעישענט
-געלטער פאר באהאנדלונג באזארגער וועלן פארברייטערן זייערע באמיאונגען מיט אנבאטן באווייז

באזירטע אינטעגרירטע אויפפאסונג וואס וועט זיך פארבינדן מיט מענטשן און ראטעווען לעבנס, און איך  
 עם גאווערנער פאר שטארק שטיצן דעם אונטערנעמונג.״  דאנק ד

   
״אלס פארזיצער פון דער אסעמבלי קאמיטע אויף   מיטגליד פיל סטעק האט געזאגט,-אסעמבלי

-אלקאהאליזם און דרָאג באניץ איז איינע פון מיינע צילן געווען צו פארברייטערן צוטריט צו וויסנשאפט
אריינגערעכנט מעדיצינען, פאר די וועלכע ליידן פון סובסטאנץ באניץ  באזירטע מעדיצינישע באהאנדלונג, 

אומארדענונג. דורך העכערן די איצטיגע קאפאציטעט שטאפלען פון באהאנדלונג איינריכטונגען און צולייגן  
די   נאך פראגראמען, וועלן מיר קענען ארויסנעמען נאך מער מענטשן פון דעם רעדל פון סובסטאנץ באניץ.

גע פעדעראלע אדמיניסטראציע האט געוויזן איר אנטשלאסנקייט צו דעם ציל דורך באדייטנד  איצטי
 העכערן פינאנצירונג פאר סטעיטס, און פאר דעם זענען מיר גאר דאנקבאר.״  

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fcomprehensive-integrated-treatment-programs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3b5096af42c94804d5e808da0e88c7b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637838277892839047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mQuxkeOYHqyxMO%2BzjDW7M%2FQYOOLlRXAQskgSLcz4eWQ%3D&reserved=0


צווייגיגער צוגאנג  -במשך די לעצטע עטליכע יאר האט ניו יארק סטעיט איינגעפירט אן אגרעסיווער, מולטי
וועגווייזיגע ריי עדיקשען קעיר סערוויסעס -צו אדרעסירן דער ָאווערדָאוס עפידעמיע, און שאפן א לאנד

ארק האט געארבעט צו פאר פולשטענדיגע פארהיטונג, באהאנדלונג און ערהוילונג סערוויסעס. ניו י
פארברייטערן צוטריט צו טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט קריזיס סערוויסעס, אינּפעישענט,  

ָאוטּפעישענט, און פראגראם פאר פריוואטע באהאנדלונג אינדערהיים, ווי אויך מעדיצינען אויף  
 וויסעס. באהאנדלען עדיקשען, און מאביל באהאנדלונג און טראנספארטאציע סער

   
׳הערָאאין ענד ָאּפיאוד טעסק פָארס׳, וועלכס   NYSגאווערנער האוקול איז געווען א מיטגליד פון דער 

טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט ערהוילונג  -, רעקאמענדירט נייע, נישט2016האט, אין 
אפענע צוטריט צענטערס,   שטובער, פארברייטערטע ּפיער סערוויסעס, און-צענטערס, יוגנטליכע קלוּב

וועלכע שטעלן צו באלדיגע אפשאצונגען און רעפערעלס פאר קעיר. די סערוויסעס זענען אוועקגעשטעלט  
געווארן אין פילצאליגע קאמיוניטיס ארום דעם סטעיט און האבן געהאלפן נויטבאדערפטיגע מענטשן צו  

 האבן צוטריט צו קעיר נאענטער צו וואו זיי וואוינען.  
   

ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיט אן עדיקשען, אדער וואס האבן באליבטע וואס ראנגלען זיך, קענען  
טעג א  7שעה א טאג און  24ליין -פרי הָאּוּפ-געפונען הילף און האפענונג דורך רופן דעם סטעיט׳ס טָאל

קָאוד -)שָארט HOPENYן ( אדער דורך טעקסט׳ 1-877-846-7369) HOPENY-1-877-8וואך אויף  
467369.)  

 
צוגעשטעלטע עדיקשען באהאנדלונג, אריינגערעכנט קריזיס / דיטָאקס, אינּפעישענט, היים אדער  

׳טריטמענט עוועילעּביליטי   NYS OASASָאוטּפעישענט אויפפאסונג, קען מען געפונען דורך ניצן דעם 
 .  וועבזייטל OASAS NYSאדער דורך דער  FindAddictionTreatment.ny.govדעשּבָאורד׳ ביי 

   

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

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