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  מעדיצינישע מאביל אוועקצושטעלן דאלער מיליאן 1.6 פון אויסטיילונג אנאנסירט האוקול גאווערנער
   באהאנדלונג עדיקשען פאר איינהייטן

   

  עדיקשען פאר מעדיצינען באקומען צו מענטשן ערמעגליכן וועלן איינהייטן מעדיצינישע מאביל
  איינריכטונג טראדיציאנעלע א אויסער באהאנדלונג

     
MMUסטעיט יארק ניו אין פראגראמען סארט איר פון  ערשט די זענען ׳ס   

  
 

מיליאן דאלער צו אכט עדיקשען   1.6גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דאס אויסטיילן 
סערוויסעס באזארגער אין ניו יארק סטעיט, וואס וועט זיי ערמעגליכן אוועקצושטעלן מאביל מעדיצינישע  

אומארדענונג,  איינהייטן. די איינהייטן וועלן ארויסגעבן מעדיצינען צו באהאנדלען סובסטאנץ באניץ
אריינגערעכנט מעטַאדָאון און בּוּפרענָאפין, דערביי ערמעגליכן פאר מענטשן צו באקומען די מעדיצינען אן  

׳ס אין ניו יארק  MMUדארפן צום ערשט פארן צו א געווענליכע איינריכטונג. די וועלן זיין די ערשטע 
ג אינפארסירונג אדמיניסטראציע געזעץ סטעיט און זענען ערמעגליכט געווארן דורך א פעדעראלע דראָ 

ענדערונג וואס וועט מעגליך מאכן זיי אפערירן דורך עקזיסטירנדע אּפיָאוד באהאנדלונג פראגראם 
 ּפרָאוויידערס.  

  
״אזוי ווי צופיל ניו יארקער, האט מיין פאמיליע פארלוירן א באליבטע וועלכע האט זיך געראנגעלט מיט  

״פיזישע אפזונדערונג אדער דאס אויספעלן   ער האוקול געזאגט.האט גאווערנעדיקשען,״ 
טראנספארטאציע טאר קיינמאל נישט זיין אן אפהאלט פאר עמיצער וואס מוטשען זיך מיט עדיקשען און  

סארט פראגראם וועט אראפברעכן -איר-פון-רעטנדע באהאנדלונג. די ערשט-פאטענציעלע לעבנס
וויכטיגער טריט אין  -אזעלכע וועלכע זוכן שטיצע און איז א קריטיש מיטלען פאר-באצוימונגען צו הילפס

 איבערקומען דעם פובליק געזונטהייט קריזיס.״  
  

״דער   אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמיסיאנער טשינאזא קונינגהעם האט געזאגט,
נישט אפהאלטן דאס  חסרון אין טראנספארטאציע אדער די ווייטקייט פון א באהאנדלונג ארט טאר

רעטנדע מעדיצינען ווי צ.ב.ש.  -באקומען נויטיגע אויפפאסונג פאר עדיקשען, אריינגערעכנט לעבנס
מעטַאדָאון. די נייע מאביל מעדיצינישע איינהייטן וועלן אנבאטן גרונטליכע עדיקשען סערוויסעס און  

צו געבן נאך א צוגאנג צו באקומען  ברענגען וויכטיגע הילף דירעקט צו נויטבאדערפטיגע מענטשן, זיי 
 וויכטיגע הילף אין זייער ערהוילונג.״  

   
MMU  ׳ס זענען געאייגנט צו העלפן מענטשן וועלכע טוען מעגליך אויסשטיין מניעות צו באקומען

טראדיציאנעלע באהאנדלונג, ווי צ.ב.ש. געאגראפישע נאענטקייט צו אן אּפיָאוד באהאנדלונג ארט, אדער 
  דאס אויספעלן פארלעסליכע טראנספארטאציע. די מאביל יוניטס וועלן אנבאטן סערוויסעס וואס

אנטהאלטן איינטריט אפשאצונגען און מעדיקעישען אינדאקשען, מעדיקעישען אדמיניסטראציע און  
זיי וועלן צוגעבן צו   אבסערוואציע, טאקסיכאלאגיע טעסטס, און אנדערע מעדיצינישע סערוויסעס.



עקזיסטירנדע מאביל סערוויסעס לענגאויס דעם אנגעבאטן דורך פארשידענע ּפרָאוויידערס,  
גערעכנט אפשאצונג, קאונסלינג, מעדיצינען אויסער מעטַאדָאון פאר עדיקשען באהאנדלונג, אריינ

 טעלעפראקטיצירונג, און טראנספארטאציע סערוויסעס. 
   

פינאנצירונג פאר די דאזיגע פראגראמען איז צוגעשטעלט צו ניו יארק סטעיט דורך דער פעדעראלער  
בלאק גרענט און אויסגעטיילט דורך א פארמעסטערישע סובסטאנץ באניץ אפהאלט און באהאנדלונג 

 גרענט פראצעס אדמיניסטרירט דורך דעם ניו יארק סטעיט אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע.  
  

״דער קריזיס פון עדיקשען וואס פלאגט אונזערע  קאנגרעספרוי איוועט קלארק האט געזאגט,
וואס מיר מאכן די הויפט אינוועסטירונגען נויטיג צו העלפן די  קאמיוניטיס וועט זיך ענדיגן נאר נאכדעם 

וועלכע ליידן פון דער שרעקליכער מחלה. צום גליק, נעמט אונזער סטעיט די נויטיגע שריטן צו באזארגן 
מיטלען פאר ערהוילונג פאר די וועלכע ראנגלען זיך מיט סובסטאנץ באניץ. מיט גאווערנער  -נאך הילפס

עלדונג איבער די טראנספארמירנדע גרענטס פאר מאביל מעדיצינישע איינהייטן אין  האוקול׳ס אויסמ
באטאנט איר אנטשלאסנקייט צו העלפן  -מיליאן דאלער האט ניו יארק נאכאמאל ווידער 1.6כ פון  ייסה

לינדערן דעם קריזיס וואס אונזערע קאמיוניטיס האבן אויסצושטיין מיט אּפיָאוד עדיקשען און אנדערע  
טאנץ באניץ אומארדענונגען. ווי איך זאג שטענדיג, אויב מיר אינוועסטירן אין אונזערע קאמיוניטיס,  סובס

טוען מיר אינוועסטירן אין דעם צוקונפט. די היינטיגע פינאנצירונג אנאנסמענט, אינאיינעם מיט די  
ע איך האב געשאפן פאר מיליאן דאלער וועלכ 17.7מיליאנען אין קאמיוניטי פראיעקט פינאנצירונג, ווי די  

ברוקלינער איינוואוינער, לאזט הערן מיט א הילכיגן קול אז דער צוקונפט פון ניו יארק איז ליכטיג געוויס.  
איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר אדוואקאטיר ארבעט אויף דעם ערנסטן נושא, און איך קוק ארויס  

יגע יארן אין אונזער געמיינזאמע באמיאונג צו זען ווי  צו ארבעטן מיט איר אדמיניסטראציע אין די קומענד
 ניו יארק וועט שיינען.״  

  
אמעריקאנע   100,000״אין א צייט ווען מיר פארלירן איבער   קאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געזאגט,

פון  יעדעס יאר צוליב ָאווערדָאוס, מוזן מיר נעמען דרינגענדע און באלדיגע שריטן צו באקעמפן דער מחלה 
עדיקשען און צושטעלן האפענונג פאר די וועלכע ראנגלען זיך דערמיט. איך האב געפירט דעם קאמף אין  

קאנגרעס צו אדרעסירן דעם קריזיס און איך שטאלציר מיך מיט מיין ארבעט צו פינאנצירן דעם פעדעראלן  
וערנער האוקול פאר  סובסטאנץ באניץ אפהאלט און באהאנדלונג בלאק גרענט פראגראם. איך דאנק גאו

איר פירערשאפט אין ליפערן עדיקשען סערוויסעס דירעקט צו אונזערע ניו יארקער קאמיוניטיס און  
רעטנדע שטיצע און באהאנדלונג אין וואס זיי -פארזיכערן אז אונזערע פאמיליע און שכנים האבן די לעבנס

 נייטיגן זיך.״  
   

  דעם דורך פינאנצירונג אין 200,000 באקומען ונדערבאז יעדע טוען ּפרָאוויידערס פאלגענדע די
   פראגראם:

   
   ראיאן קאפיטאל

   אינק. ׳פראמעסא׳ •

   
  יארק ניו צענטראל

   ׳היליאו העלט׳ אינק. •

   
  לעיקס פינגער

  שפיטאל׳ מעמָאריעל ׳סטרָאנג •



   
   וואלי מאוהאק

   ׳היליאו העלט׳ אינק. •

   
   סיטי יארק ניו

   אינק. סערוויסעס קאמיוניטי  (VIP) פראיעקט אויסשול וואקציאנעלע •

   
   קאנטרי נארט

   אינק. עדיקשען, באהאנדלען פאר צענטער קאמיוניטי ׳קרעדא׳ •

   

  טיער סאוטערן

  סערוויסעס ערהוילונג עדיקשען קאיוגע DBA אינק. צענטער׳ הויז ׳אלפא איטאקא •

   
   יארק ניו מערב

   סעלף ביהעיוויָארעל העלט אינק.׳-׳בעסט •

  
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
ערוויסעס. דער סטעיט האט געארבעט צו פארברייטערן צוטריט צו  באהאנדלונג און ערהוילונג ס

טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט קריזיס סערוויסעס, אינּפעישענט, ָאוטּפעישענט, און  
פראגראמען פאר פריוואטע באהאנדלונג אינדערהיים, ווי אויך מעדיצינען אויף באהאנדלען עדיקשען, און  

 טראנספארטאציע סערוויסעס.  מאביל באהאנדלונג און
   

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

  צענטערס,  צוטריט אפענע און סערוויסעס, ּפיער  פארברייטערטע שטובער,-קלוּב יוגנטליכע צענטערס,
  אוועקגעשטעלט זענען סערוויסעס  די קעיר. פאר רעפערעלס און אפשאצונגען  באלדיגע צו שטעלן וועלכע
  צו מענטשן נויטבאדערפטיגע געהאלפן האבן און סטעיט  דעם ארום קאמיוניטיס פילצאליגע אין רןגעווא
   וואוינען. זיי  וואו צו נאענטער קעיר צו  צוטריט האבן

   
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-ג דורך רופן דעם סטעיט׳ס טָאלגעפונען הילף און האפענונ
-)שָארט HOPENY( אדער דורך טעקסט׳ן 1-877-846-7369)אדער  HOPENY-1-877-8וואך אויף  

  (.467369ָאוד ק
 

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

    .וועבזייטל OASAS NYSאדער דורך דער  FindAddictionTreatment.ny.govדעשּבָאורד׳ ביי 
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.findaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C387c23bac87b48ae21be08da133497af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637843413863974137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IB1Et0cjnXcuwfeD%2BVMuEazlju8EpdIrbPL3yxEePOc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C387c23bac87b48ae21be08da133497af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637843413863974137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zqA4sILzzX9C23TUSCJHyHJrMLCJQG%2BqsXAhei96xhs%3D&reserved=0


אויב איר, אדער א באליבטער, האט אנגעטראפן מניעות מיט אינשורענס פארבינדן מיט באהאנדלונג, 
אדער איר דארפט הילף איינצוגעבן אן אפיעל פאר א צוריקגעוויזענע קלעים, פארבינדט אייך מיט דעם  

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

  
###   
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