
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 29 للنشر فوًرا: 

 
 

مليون دوالر ألول فرق للمعالجة المجتمعية الحازمة في البالد مخصصة لألطفال   21الحاكمة هوكول تعلن عن تمويل بقيمة 
  وأسرهم

  
نيويورك هي الوالية األولى في البالد التي تستخدم برنامًجا مبتكًرا لمساعدة الشباب المعرضين للخطر الذين لم يستجيبوا 

  بشكل جيد للعالج التقليدي
  
  

فريقًا من فرق العالج المجتمعي الحازم   15مليون دوالر إلى  21أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح تمويل بقيمة 
نيويورك هي الوالية األولى في البالد التي تشّكل فرقًا للعالج المجتمعي الحازم للشباب، والتي تخدم األطفال الذين  للشباب. 

عاًما وعائالتهم، وتقدم الخدمات والدعم في المنزل والمجتمع. تسمح الفرق للشباب    21و  10تتراوح أعمارهم بين 
ل اإلقامة أو في العيادات الداخلية بتلقي الخدمات أثناء بقائهم مع عائالتهم المعرضين لخطر اإلدخال لتلقي عالج نفسي من خال

  وفي مجتمعاتهم.
  

في  عندما يواجه الشباب المعرضون للخطر صعوبات، فمن الضروري أن تظل العائالت معًا. "  قالت الحاكمة هوكول،

(، تقود نيويورك الطريق في تطوير طرق جديدة ومبتكرة لتوفير الرعاية الصحية السلوكية  COVID-19أعقاب جائحة )
   أسرهم في جميع أنحاء الوالية للبقاء مع  لألفراد المعرضين للخطر. بمساعدة هذا البرنامج الجديد، ستتاح الفرصة لألطفال

  وتلقي الخدمات يحتاجون إليها." 
  

"نحن فخورون جًدا   (،Office of Mental Health, OMHمفوضة مكتب الصحة العقلية )قالت الدكتورة آن سوليفان 
( بأن نكون أول وكالة صحة نفسية تابعة للوالية في البالد تقوم بتعديل نموذج فريق العالج المجتمعي الحازم  OMHفي )

(Assertive Community Treatment, ACTالناجح للبالغين واستخدامه لخدمة الشبا ) ب الناس وعائالتهم. ستوفر
الفرق الرائدة التي نقوم بتمويلها وتطويرها خدمات للشباب المعرضين للخطر عندما وحيثما يكونون بأمس الحاجة إليها 

  ومساعدتهم على البقاء في المدرسة وتطوير المهارات التي يمكنهم استخدامها لعيش حياة ناجحة ومستقلة." 
  

"عندما يعاني شبابنا من مشاكل في الصحة العقلية ويواجهون حواجز إضافية تمنعهم من الحصول   قالت النائبة إيفيت كالرك،
على الدعم والعالج الذي يحتاجون إليه، فإن المسؤولية تقع على عاتقنا، المسؤولين الذين انتخبوهم، للتأكد من أنهم يجدون  

تغلب على هذه الصعوبات. على غرار عملي كعضو رئيسي في لجنة الطاقة والتجارة عندما  الحلول المناسبة لمساعدتهم في ال 
ساعدت في تقديم قانون الحرية التونيا ريفز، وهو تشريع حاسم لحظر الممارسات التمييزية ضد األفراد ذوي اإلعاقة الذين  

(، وكذلك أيًضا يجب أن  Long Term Services and Supports, LTSSيحتاجون إلى خدمات ودعم طويل األجل )
نتكاتف لتقنين القوانين الحالية وتعزيز حقوق الشباب من سكان نيويورك المعاقين، بما في ذلك اضطرابات الصحة العقلية في  

  بيئة تدعم تقديم خدمات العالج المناسبة وتعزز الشفاء. يتم الوفاء بهذا االلتزام بفضل مكتب نيويورك للصحة العقلية والتزام
الحاكمة هوكول بمساعدة شبابنا وعائالتهم في التغلب على صعوبات الوصول إلى العالج الصحيح للصحة العقلية. سيوفر 

إعالن اليوم والذي أؤيده بصدق التمويل لفرق العالج المجتمعي الحازم للشباب في واليتنا الموارد التي يحتاجونها للحفاظ على  
  هم. " صحة أطفالنا في منازلهم وفي مجتمع 

  
"لقد أثرت الجائحة بشكل غير مسبوق على الصحة العقلية لعدد ال يحصى من الناس وقليل منهم شعر  قال النائب بول تونكو،

بهذا العبء أكثر من أطفالنا. منذ بداية هذه األزمة، دفعت لضمان أننا ندعم أطفالنا والشباب وجميع األمريكيين وكنت فخورةً 



( وبرامج النسبة Community Mental Health Services, CMHSويل حيوي لمنحة لكتلة )بالمساعدة في تأمين تم
( لتقديم تلك Federal Medical Assistance Percentage, FMAPالمئوية للمساعدات الطبية الفدرالية )

  يم الدعم لمجتمعاتنا." المساعدة. أشكر الحاكمة هوكول على تفانيها في فهم ومعالجة التكاليف الخفية لهذه األزمة وتقد
  

"تتمتع فرق العالج المجتمعي الحازم للشباب هذه بالقدرة على أن تكون نظام دعم بديل مهم للشباب  قالت النائبة كاثلين رايس،
المعرضين للخطر. أنا فخورة بأن نيويورك تستثمر في هذا النوع من الرعاية المبتكرة لألطفال وأسرهم وأننا نواصل توسيع 

  الوصول إلى خدمات الصحة العقلية في جميع أنحاء الوالية."  نطاق
  

مليون دوالر لفرق العالج  21"إنني أحيي الحاكم هوكول على إعالن اليوم المتعلق بتخصيص  قال النائب أدريانو اسبيالت،
تعد فرق العالج المجتمعي عنصًرا حيويًا في جهودنا المجتمعي لتعزيز جهودنا لمعالجة الصحة النفسية لألطفال وأسرهم. 

لتوسيع نطاق الوصول والخدمات إلى موارد الصحة العقلية وسيساعد تطوير موفري العالج المجتمعي الحازم للشباب هؤالء 
  حاجة." على زيادة الوصول العام إلى الخدمات المكثفة والفردية لتوفير الدعم الحاسم لألطفال وأسرهم يوميًا حسب ال

  
"لطالما كنت ملتزماً بمعالجة تحديات الصحة العقلية التي يتعامل  قال دانيال بي مكوي المدير التنفيذي في مقاطعة ألباني،

( تسبب في أزمة صحية عقلية جديدة وخاصة ألطفالنا الذين تم عزلهم  COVIDمعها العديد من السكان كل يوم ولكن مرض )
رق العالج المجتمعي الحازم مكونًا مهًما للخدمات التي نقدمها ويعد توسيعها لتشمل شبابنا في مراحل نمو رئيسية. تعد ف

انتصاًرا كبيًرا. يجب أن نبحث دائًما عن فرص جديدة تعمل على تحسين الحياة وأثني على الحاكمة هوكول لقيادتها لكونها  
 في عصرنا." األولى في البالد التي تقود هذه المبادرة التي ترقى إلى نشهده 

  
"يمثل توسيع خدمات الصحة العقلية لمجتمعنا أولوية مستمرة لمقاطعة قال جيسون غارنار، المدير التنفيذي في مقاطعة بروم، 

( للشباب في وقت أصبحت فيه الحاجة ملحة من جديد مع اآلثار التي  ACTبروم ومقدمي الخدمات المحليين. تأتي فرق )
أحدثتها الجائحة على سكاننا. تعتبر منازل ذوي األطفال شريًكا رائعًا في هذا الجهد وأنا أقدر التزام الحاكمة بمساعدتنا في  

  تقديم خدمات الصحة العقلية بطرق جديدة ومبتكرة." 
  

"أصبح االستثمار في خدمات الصحة العقلية لشبابنا أكثر أهمية من  نفيذي لمقاطعة أونونداغا،قال ريان ماكماهون المدير الت
(. سوف يوفر هذا التمويل الممنوح حديثًا وقتًا طويالً في COVID-19أي وقت مضى بينما نعمل على التعافي من جائحة )

نحن سعداء جًدا ألن شركائنا في الوالية يفعلون الشيء  هذا الجهد. لقد جعلت مقاطعة أونونداغا من هذا األمر أولوية قصوى و
 نفسه. شكراً للحاكمة هوكول اللتزامها بهذه القضية المهمة." 

  
"غالبًا ما يشعر األشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية   قال ستيفن إم نيوهاوس المدير التنفيذي لمقاطعة أورانج،

معرفة أن هناك مجموعة متنوعة من الموارد المختلفة المتاحة وأن هذا التمويل المهم يمكن بالعزلة والوحدة. إنهم بحاجة إلى 
( سوف تفيد أولئك  ACTأن يساعد في إنقاذ األرواح. الصحة النفسية هي قضية رعاية صحية مهمة والتوعية وبرامج مثل )

 الذين يحتاجون إلى المساعدة وأسرهم." 
  

"تعمل فرق العالج المجتمعي الحازم للشباب هذه على تقريب الخدمات  ي لمقاطعة مونرو،قال آدم بيلو، المدير التنفيذ
الحيوية من األطفال واألسر التي تحتاج إليها وستساعد في ضمان وصول المزيد من الشباب المعرضين للخطر إلى العالج 

وتحسين النتائج. أشكر مجموعة وكاالت  والمختصين والموارد التي يحتاجون إليها إلدارة األزمات وخلق مساحات آمنة 
هيلسايد على توفير هذه الرعاية الصحية السلوكية المهمة لعائالت مقاطعة مونرو وأشكر الحاكمة كاثي هوكول الستثمارها في 

  هذا البرنامج المبتكر." 
  

ا من هذه الشراكة مع والية  "يسر مقاطعة أونيدا أن تكون جزءً  قال أنتوني بيسينتي، المدير التنفيذي لمقاطعة أونيدا،
(. من  Integrated Community Alternatives Network, ICANنيويورك وشبكة البدائل المجتمعية المتكاملة )

أجل حماية أطفالنا حتى ال يضيعوا بين التفاصيل الدقيقة والبرنامج فإن ذلك ضروري لشبكة األمان. شكرا لك أيتها الحاكمة 
  لقضية الهامة والحاسمة." هوكول لقيادتك لهذه ا

  



"يسر مقاطعة سوفولك أن تكون قادرة على استضافة أول فريق عالج  قال ستيف بيلون، المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك،
مجتمعي حازم للشباب في والية نيويورك. بينما نسعى جاهدين لتوفير وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة السلوكية لسكاننا، 

( نهج فريق متعدد  ACTفإننا نحتضن فرًصا جديدة ونسعى إلى أن نكون قدوة يحتذى بها. سيوفر الهيكل الفريد لفريق )
  التخصصات يقدم خدمات الصحة العقلية للشباب وعائالتهم من خالل نموذج قائم على المجتمع/المنزل." 

  
"لقد واجه شبابنا صعوبات ال يمكن تصديقها بسبب جائحة قال جورج التيمر، المدير التنفيذي لمقاطعة ويستشستر،  
(COVID-19  وهذه أداة أخرى لمساعدتهم على إيجاد موطئ قدم لهم ومساعدتهم على البقاء في المدرسة والمضي قدًما )

لعيش حياة منتجة وناجحة كبالغين. أحيي الحاكمة لقيادتها في توفير طرق مبتكرة لمساعدة الشباب المعرضين للخطر على  
ي أعلن عنه اليوم بشكل كبير األطفال والعائالت في جميع أنحاء  الوصول إلى الرعاية الصحية السلوكية. سيفيد التمويل الذ

  مقاطعة ويستشستر ووالية نيويورك." 
  

"إن مقاطعة شينيكتادي ممتنة ألن تكون قادرة على   قال أنتوني جاسينسكي، رئيس الهيئة التشريعية لمقاطعة شينيكتادي،
عتنا. سيقدم فريق قانون الشباب بالتعاون مع نورث ريفرز خدمات  تقديم هذه الخدمة المبتكرة للشباب األكثر ضعفًا في مقاط

سريرية مكثفة للشباب الذين تم إخراجهم من المستشفيات أو مراكز العالج أو المعرضين لخطر دخول هذه المرافق. من  
الخدمة القيمة في  مصلحة مجتمعنا الحفاظ على سالمة شبابنا في المنزل والمدرسة والمجتمع. نتطلع إلى الحصول على هذه  

  مقاطعة شينيكتادي." 
  

"يمكن أن تكون تلبية االحتياجات النفسية للشباب تحديًا  قالت ريبيكا ويديش رئيسة المجلس التشريعي لمقاطعة نياغرا،
في أكثر  ( للشباب لتلبية هذه الحاجة. أنا من أشد المؤمنين بأن إبقاء الشباب ACTصعبًا. أحيي والية نيويورك لتجربتها فرق )

  األماكن المألوفة لديهم أثناء تلقي العالج يوفر أفضل فرصة للنجاح." 
  

ماليين  6مليون دوالر من التمويل سنوي وسيتم توفيره من خالل مساعدات الوالية وتعويضات ميديكيد و  15ما يقرب من 
الل التوسعات محدودة المدة من خالل منحة  دوالر هي تمويل لبدء التشغيل لمرة واحدة من الحكومة الفيدرالية المقدمة من خ

(. تم تخصيص  FMAP( وبرامج النسبة المئوية للمساعدة الطبية الفيدرالية )CMHSكتلة خدمات الصحة العقلية المجتمعية )
  مريكية.تمويل إضافي لهذه البرامج بموجب قانون االعتمادات التكميلية لالستجابة والفيروسات التاجية وقانون خطة اإلنقاذ األ

  
( من وكاالت غير هادفة للربح لديها خبرة في تقديم خدمات ACTيتكون فريق مقدمي العالج المجتمعي الحازم للشباب )

( واإلشراف عليها ACTالصحة العقلية لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات عاطفية خطيرة. سيقومون بإنشاء فرق )
ة  وهي فرق متعددة التخصصات مع موظفين محترفين بما في ذلك األطباء النفسيين والممرضات الممارسين وأطباء الصح

  العقلية والمدافعين عن حقوق األقران.
  

"االستثمار في القوى العاملة في   قال الدكتور جيفري برينر الرئيس التنفيذي للمجلس اليهودي لخدمات األسرة واألطفال،
أنحاء   مجال الصحة العقلية في والية نيويورك أمر بالغ األهمية للحفاظ على صحة الشباب والعائالت في المجتمعات في جميع

الوالية. يحيي المجلس اليهودي دعم الحاكمة هوكول لفرق العالج المجتمعي الحازم للشباب والذي سيمكننا من تقديم خدمات  
مبتكرة وقائمة على األدلة للشباب الذين ربما لم يستجيبوا للعالجات العقلية التقليدية. يوفر تقديم خدمات مكثفة ومنسقة للشباب  

  ت التي يعيشون فيها طريقًا مرنًا وقويًا للتعافي." واألسر في المجتمعا
  

"يهدف برنامج قانون الشباب تحديًدا إلى معالجة التحديات  قالت ماريا كريستالي الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة هيلسايد، 
تركيز المناسب على الفريدة التي يواجهها الشباب والعائالت في أوقات صعبة بشكل خاص في حياتهم. فهو يحافظ على ال

المساعدة من خالل العائلة والمنزل والتي تكون مثالية دائًما. تفخر هيلسايد بالعمل مع زمالئنا وشركاء المقاطعة والوالية لتقديم 
  هذه الخدمة المبتكرة التي ستقدم المساعدة والدعم في أي مكان وزمان تشتد الحاجة إليها." 

  
( للشباب في مقاطعة أونانداغا. ACT"تتشرف سيركير بتلقي تمويل لفريق ) لشركة سيركير، قال سكون انبر المدير التنفيذي

( إضافة ضرورية لسلسلة خدمات الرعاية الالزمة لدعم العائالت ذات االحتياجات المعقدة للنجاح في ACTيعد نموذج )
سسية. يعد إنشاء نهج قائم على الفريق المجتمع ومنع المزيد من االضطراب في صحة األسر عن طريق تجنب الرعاية المؤ

للرعاية المقدمة في بيئة المجتمع أمًرا ضروريًا إلشراك العائالت من خلفيات وخبرات متنوعة بشكل أفضل. سوف يجعل  



برنامج قانون الشباب مجتمعنا أقوى وأكثر قدرة على دعم الشباب واألسر الذين يواجهون تحديات مع مشكالت الصحة  
  السلوكية." 

  
"نحن متحمسون للغاية لبدء فريق العالج المجتمعي   قال الدكتور ديفيد هيجارتي، المدير التنفيذي لبرنامج األمل للشباب،

الحازم لألطفال هذا األسبوع. لقد جعلت الجائحة من الصعب على العديد من األطفال واألسر الحصول على رعاية صحية  
  في تقديم الخدمات إلى منازل العائالت المجهدة." ( لدينا ACTنفسية شاملة وسيساعد فريق )

  
"نحيي الحاكمة هوكول على رؤيتها  قال ويليام تي غيتمان اإلبن الرئيس التنفيذي لشركة عائالت نورذرن ريفرز للخدمات،

وى الوالية. أثبت وقيادتها في تمهيد الطريق لبرمجة مؤثرة وفعالة من شأنها أن تحدث فرقاً في حياة األطفال واألسر على مست
(ACT الخاص بالكبار فعاليته في مساعدة البالغين على تعلم كيفية التعايش بنجاح مع التحديات النفسية ونحن فخورون )

( للشباب األطفال الذين يواجهون تحديات مماثلة في منطقة العاصمة  ACTبكوننا جزًءا من تنفيذه؛ اآلن سيساعد برنامج )
  وخارجها على تحقيق النجاح مع البقاء بأمان في منازلهم ومجتمعاتهم مع أسرهم وأصدقائهم وأنظمة الدعم." 

  
المهم لألطفال   "سيضمن هذا التمويل  قال جيفري فريدمان الرئيس التنفيذي لخدمات اإلرشاد واالستشارة في وسط نيويورك،

وعائالتهم الوصول إلى عالج الصحة العقلية وخدمات االستجابة لألزمات في وقت يعاني فيه مجتمعنا من الخسارة العاطفية  
الناجمة عن الجائحة. منذ أن تولت الحاكمة منصبها أعطت األولوية لخدمات الصحة العقلية في والية نيويورك. نحن ممتنون 

 بما في ذلك أولئك األكثر ضعفًا."  -مها بالرفاهية العاطفية ألطفال مجتمعنا للحاكمة هوكول اللتزا
  

"يفخر بيت األطفال بكونه جزء من هذه القفزة   قال جورج ديرمودي الرئيس التنفيذي لمؤتمر بيت األطفال ويومينغ،
( للشباب مع ACTعائالت. ستعمل فرق )التاريخية إلى األمام في تقديم عالج عالي الجودة وفعال للصحة العقلية لألطفال وال

العائالت والمجتمعات لضمان تلبية احتياجات الصحة العقلية لألطفال وتزويد الشباب بالمهارات الالزمة لعيش حياة سعيدة  
  هوكول الجريء لدعم األطفال ومعرفة أن عائالت مقاطعة بروم ستستفيد."  صحية وُمرضية. نحن نشيد بعمل الحاكمة

  
"إن خدمات األطفال والعائلة متحمسة للعمل   قالت إليزابيث ماك بارتالند الرئيسة والمديرة التنفيذية لخدمات األطفال والعائلة،

بالشراكة مع مقاطعتي إيري ونياغارا لتوفير هذا التدخل المنقذ لحياة األطفال وعائالتهم. نحن ندرك الحاجة الماسة إلى  
فال حتى يتقدموا في منازلهم ومدارسهم وتقليل التدخالت وتحديد األماكن ذات المستوى األعلى.  استقرار الصحة العقلية لألط

عاًما على تقوية األسر وسنواصل القيام بذلك من خالل   150( على مدار Child & Family Services, C&FSعملت )
  ( للشباب." ACTالبرامج الرائدة مثل برنامج )

  
"تتطلب األوقات غير المسبوقة حلواًل غير مسبوقة. نحن   (،ICANقال ستيفن بولغر الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي في )

( نشيد بوالية نيويورك على االستثمار في أغلى مورد في واليتنا أال وهو أطفالنا. يواجه األطفال وأسرهم اليوم  ICANفي )
تحديات ليست الخدمات التقليدية مجهزة لمواجهتها. نموذج العالج المجتمعي الحازم لألطفال المبتكر هو التدخل الصحيح في  

  ب ضعفاً." الوقت المناسب وسيضمن نجاح حتى أكثر الشبا
  

"إن خدمات األطفال والعائلة متحمسة للعمل   قالت إليزابيث ماك بارتالند الرئيسة والمديرة التنفيذية لخدمات األطفال والعائلة،
بالشراكة مع مقاطعتي إيري ونياغارا لتوفير هذا التدخل المنقذ لحياة األطفال وعائالتهم. نحن ندرك الحاجة الماسة إلى  

العقلية لألطفال حتى يتقدموا في منازلهم ومدارسهم وتقليل التدخالت وتحديد األماكن ذات المستوى األعلى.   استقرار الصحة
عاًما على تقوية األسر وسنواصل القيام بذلك من خالل البرامج الرائدة مثل برنامج  150( على مدار C&FSعملت )

(ACT ".للشباب )  
  

( للشباب تقديم خدمات فردية مكثفة ومنسقة للغاية وتدخالت عالجية ماهرة ACTج )باستخدام نهج الفريق، يمكن لفرق برنام
لضمان حصول الطفل وعائلته على مستوى العالج والخدمات لدعم تعافيهم. فهي سريعة االستجابة ومرنة لتلبية االحتياجات 

  أيام في األسبوع.  7ليوم و ساعة في ا 24الفردية المتغيرة للطفل واألسرة، كما أنها تقدم الدعم على مدار 
  

( للشباب التزاًما من قِبل مكتب والية نيويورك للصحة العقلية لزيادة الوصول إلى الخدمات في  ACTيمثل تطوير برنامج )
المنزل والمجتمع لألطفال والشباب الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية وأسرهم. عندما تبدأ الفرق في عالج العمالء،  



حثين واألطباء والشركاء من العائلة والشباب لتوجيه التقييم ( بتقييم فعاليتها، وقد شكلت لجنة توجيهية من الباOMHسيقوم )
  وتحسين النموذج.

  
  ( للشباب حسب المنطقة ما يلي:ACTتشمل فرق )

  
  منطقة العاصمة:

  عضو 36مراكز بارسونز لألطفال واألسر التي تخدم مقاطعتي ألباني وسينيكتادي، فريق مكون من 
  

  وسط نيويورك:
  عضو  48إدارة الحاالت في أونانداغا، خدمة مقاطعة أونانداغا، فريق مكون من 

  عضو 36هيلسايد، تخدم مقاطعتي تشنانغو و كورتالند، فريق مكون من 
  

  فنغر ليكس:
  عضو 48هيلسايد، تخدم مقاطعة مونرو، فريق مكون من 

  
  لونغ آيالند:

  عضو  48سنترال ناسو، تخدم مقاطعة ناسو، فريق مكون من 
  عضو  36األمل للشباب، تخدم مقاطعة سوفولك، فريق مكون من 

  
  ميد هدسون:

  عضو 48رابطة الصحة العقلية في ويستشستر، تخدم مقاطعة ويستشستر، فريق مكون من 
  

  مدينة نيويورك:
  عضو 48مركز األطفال في نيويورك، يخدم مانهاتن، فريق مكون من 

  عضو 36المجلس اليهودي لخدمات األسرة واألطفال، يخدم ستاتن آيالند، فريق مكون من 
  عضو  36ألسرة واألطفال، يخدم كوينز، فريق مكون من المجلس اليهودي لخدمات ا

  عضو 36المجلس اليهودي لخدمات األسرة واألطفال، يخدم برونكس، فريق مكون من 
  عضو 48رابطة رعاية األطفال اليهود، تخدم بروكلين، فريق مكون من 

  
  المنطقة الجنوبية:

  عضو 48منزل األطفال في وايومنغ، يخدم مقاطعة بروم، فريق مكون من 
  

  غرب نيويورك:
  عضو  48خدمات األطفال والعائلة، يخدمة مقاطعتي إيري ونياغرا، فريق مكون من 

  
 وادي موهوك: 

  عضو 48(، تخدم مقاطعة أونيدا، فريق مكون من ICANشبكة البدائل المجتمعية المتكاملة )
  

  ( قريبًا طلب عرض لتطوير خمسة فرق أخرى تخدم األطفال والعائالت في المقاطعات التالية:OHMسيصدر )
  

  منطقة العاصمة:
  فريق واحد يخدم مقاطعات وارن وواشنطن وساراتوغا

  
   هدسون:-ميد

  فريق واحد يخدم مقاطعة أورانج 
  



 وادي موهوك: 
  فريق واحد يخدم مقاطعتي فولتون ومونتغمري

  
  فنغر ليكس:

  فريق واحد يخدم مقاطعات أونتاريو وواين وسينيكا وياتس 
  

  المنطقة الجنوبية
   فريق واحد يخدم مقاطعتي ستوبن و تشيمونغ

  
###  
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