
 
 גאווערנער קעטי האוקול    6/21/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  מיליאן דאלער אויסצוארבעטן 3.5גאווערנער האוקול אנאנסירט אויסטיילונג פון באלד  
 איינגעגלידערטע ָאוטּפעישענט באהאנדלונג פראגראמען 

  
פינאנצירונג וועט ערמעגליכן פאר ּפרָאוויידערס צו אינטעגרירן אפיאוד באהאנדלונג פראגראם 

 סערוויסעס און ָאוטּפעישענט פראגראמען אויף צוצושטעלן ארומנעמיגע באהאנדלונג פאר עדיקשען 
  
  

עדיקשען   14דאלער צו  3,446,865גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן דאס אויסטיילן 
באהאנדלונג ּפרָאוויידערס לענגאויס ניו יארק סטעיט, וועלכס וועט זיי ערמעגליכן צו אויסארבעטן  

ארומנעמיגע אינטעגרירטע ָאוטּפעישענט באהאנדלונג פראגראמען. די פראגראמען וועלן גרינגער מאכן  
נג אויף צו באקומען  פאר ניו יארקער וועלכע זוכן באהאנדלונג פאר א סובסטאנץ באניץ אומארדענו

 מערערע סערוויסעס אויף איין פלאץ.  
 

״פארזיכערן צוטריט צו נייטיגע באהאנדלונג פאר עדיקשען איז א וויכטיגע, אנגייענדע ציל פון מיין  
״עדיקשען איז א מחלה וואס קען אפעקטירן סיי    האט גאווערנער האוקול געזאגט.אדמיניסטראציע,״ 

ער אונזער ארבעט צו  נייטיג אז מיר זעצן פאר ווייט- וועמען, אפגעזען פון וואו זיי שטאמען. עס איז העכסט 
מיטלען פאר ניו  -שטיצן ארומנעמיגע פראגראמען וועלכע פארברייטערן צוטריט צו אויפפאסונג און הילפס

 יארקער און זייערע פאמיליעס וועלכע נייטיגן זיך דערין דאס מערסטע.״ 
  

טיוו געאייגנט צו  ארומנעמיגע אינטעגרירטע ָאוטּפעישענט באהאנדלונג פראגראמען זענען א נייע איניציא
אדרעסירן די אנגייענדע נויט פאר ארומנעמיגע באהאנדלונג אין ניו יארק סטעיט. פינאנצירונג איז  

׳ס און ָאוטּפעישענט  OTPצוגעשטעלט געווארן צו ּפרָאוויידערס צו אדער פאראייניגן עקזיסטירנדע 
 פראגראמען אדער אויסארבעטן נייע פראגראמען אויף צוצושטעלן אינטעגרירטע סערוויסעס.  

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

יסע פון די מניעות  ארומנעמיגער צוגאנג אנגעבאטן דורך די אנטשטאלטן וועלן העלפן אדרעסירן געוו
וועלכע מענטשן שטייען אויס ווען זיי זוכן באהאנדלונג. די פראגראמען וועלן פארברייטערן צוטריט צו  

רעטנדע עדיקשען באהאנדלונג און צוזאמברענגען מערערע סערוויסעס אינאיינעם  -וויכטיגע, לעבנס
מיטלען אין וועלכע  -שטיצע און הילפס אונטער איין דאך כדי צו העלפן מענטשן בעסער זיך באהעפטן צו די

 זיי נייטיגן זיך.״ 
  

ּפרָאוויידערס קענען ניצן די פינאנצירונג פאר א ברייטע ריי צוועקן, אריינגערעכנט בויען רענאוואציעס, נייע  
אויסריכטונגען, טרענירונג אויף צו שטיצן אינטעגרירטע סערוויסעס און שטאב געהאלטן. פינאנצירונג איז  

עשטעלט געווארן דורך דער פעדעראלער סובסטאנץ באניץ פארמיידן און באהאנדלען בלָאק גרענט  צוג
 .  OASASסופלעמענטאל אויסטיילונג און ווערט אדמיניסטרירט דורך 

  



׳ס און  OTPדי פאלגענדע ּפרָאוויידערס וועלן באקומען פָאנדינג צו אינטעגרירן זייערע עקזיסטירנדע 
 אמען: ָאוטּפעישענט פראגר 

  
 קאפיטאל דיסטריקט 

   דאלער  250,000 -׳פראמעסא׳ אלבאני  •

  
 צענטראל ניו יארק  

  דאלער  250,000 -פארנהאם אינק.  •

  
   ניו יארק סיטי
  דאלער  250,000 -צענטער פאר ארומנעמיגע געזונטהייט פראקטיצירן, אינק.  •

  
 סאוטערן טיער
  דאלער  240,880 -ערהוילונג סערוויסעס איטאקא אלפא הָאוז, קאיוגע עדיקשען   •

  
 מערב ניו יארק  

  דאלער  250,000 -פראמעסא באפעלאו  •

  
׳ס און זיי אינטעגרירן מיט  OTPדי פאלגענדע ּפרָאוויידערס וועלן באקומען פָאנדינג אוועקצושטעלן נייע 

 עקזיסטירנדע ָאוטּפעישענט פראגראמען:  
  

 קאפיטאל דיסטריקט 
  דאלער  250,000 -ס פָאר רעקָאווערי׳ ׳ניּו טשָאויסע  •

  
   פינגער לעיקס
  250,000 -( FLACRAפינגער לעיקס געגנט באראטונג און ערהוילונג צענטער, אינק. ) •

  דאלער 

  250,000 -( GCASAדזשענעסי קאונסיל אויף אלקאהאליזם און סובסטאנץ באניץ ) •
  דאלער 

  
 לאנג איילענד 
   דאלער  206,000 -דעוועלָאּפמענט קָארּפ ָאוטריטש  •

  דאלער  249,985 -׳סעמעריטען דעיטָאּפ ווילעדזש׳  •

  
   ניו יארק סיטי
   דאלער  250,000 -צענטער פאר קאמיוניטי אלטערנאטיוון  •

  
 נארט קאנטרי 
  דאלער   250,000 -סט. לאורענס קאונטי עדיקשען סערוויסעס  •

  
 סאוטערן טיער
• CASA- .דאלער  250,000׳טריניטי׳ אינק   

  
 מערב ניו יארק  

• CASA- .דאלער  250,000׳טריניטי׳ אינק   

  



״איך בין געשטאנען מיט אּפיָאוד עדיקשען באהאנדלונג סענאטאר טשָאק שומער האט געזאגט, 
ספעציאליסטן פון אלבאני ביז לאנג איילענד, און דאס וואס איך הער פון זיי אלע איז אז ניו יארק שטייט  

 2021אויף די סאמע פארנט ליניעס און דארף מער הילף. די פינאנצירונג איז דירעקט פון די 
וואס איך האב דורכגעפירט אין דעם   SAMHSAטערונג געלטער פאר  סופלעמענטאל קָאוויד פארלייכ 

סענאט און וועט אונטערהייבן פראפעסיאנעלע עדיקשען באהאנדלונג כדי אז זיי קענען זיכער מאכן אז  
מענטשן קעמפן נישט פאר זיך אליין קעגן סובסטאנץ באניץ און האבן די געזונטהייט באהאנדלונג אין  

זיך אויף זיך צוריקצושטעלן אויף די פיס,״ האט געזאגט סענאטאר שומער. מיר האבן  וועלכע זיי נייטיגן 
געטריבענע אּפיָאוד ָאווערדָאוסן און מוזן  -איצט געהאט צוויי יארן נאכאנאנד רעקארד יארן פון פענטאניל

  נעמען שריטן שוין איצט אויף צו ראטעווען לעבנס. דאס איז די סיבה פארוואס איך דרוק פאר א
ביליאן דאלערדיגע העכערונג צו די פעדעראלע פראגראמען אויף אונטערצוטרייבן ניו   3.2היסטארישער 

יארק׳ס פארמיידן, באהאנדלען און ערהוילן באמיאונגען, און איך וועל ווייטער קעמפן צו געבן פאר  
ף צו קענען באקעמפן  מיטלען אין וועלכע זיי נייטיגן זיך אוי-אונזערע ארטיגע צוזאמארבעטער אלע הילפס

 דער אפיאוד עפידעמיע.״ 
  

״בשעת מיר שטייען אויס שטייגנדע ָאווערדָאוס  סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד האט געזאגט,
טויטפעלער לענגאויס ניו יארק און דעם לאנד, מוזן מיר טון מער אויף צוצושטעלן ארומנעמיגע שטיצע צו  

עלכע מוטשען זיך מיט סובסטאנץ באניץ אומארדענונג. איך בין  יחידים און פאמיליעס פון מענטשן וו 
שטאלץ צו קענען פירן באמיאונגען צו שטיצן פאמיליעס באטראפן דורך עדיקשען און איך בין דערמוטיגט  

צו זען די פָאנדינג צו אויסארבעטן נייע באהאנדלונג פראגראמען איבער׳ן סטעיט. איך וועל ווייטער  
מיטלען וואס זיי דארפן אויף  -זארגן פאר מענטשן וועלכע קעמפן עדיקשען די הילפסארבעטן אויף צו בא

 זיך צוריקצושטעלן אויף די פיס.״ 
  

״אזוי ווי אונזער לאנד׳ס עדיקשען קריזיס גרייכט נייע   קאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געזאגט,
- דלונגען נאך מער קריטישהויעכקייטן, איז דאס פארשטערקערן און פארברייטערן צוטריט צו באהאנ

וויכטיג ווי אלעמאל. איך האב שטארק געקעמפט אין קאנגרעס צו פארזיכערן די פעדעראלע געלטער  
דורך דער פעדעראלער סובסטאנץ באניץ אפהאלט און באהאנדלונג בלאק גרענט צוגאב, און איך האלט  

מעינסטרימינג עדיקשען טריטמענט׳  וויכטיגע לעגיסלאציע ווי מיין ׳-ווייטער אן דעם קאמף מיט הויפט 
-אקט. איך בין דאנקבאר צו אלע וועמענס שטארקע פירערשאפט האט געהאלפן ליפערן די לעבנס

 רעטנדע שטיצע צו אונזערע ניו יארקער קאמיוניטיס.״ 
  

״סובסטאנץ באניץ אומארדענונג האט אפעקטירט צופיל   קאנגרעספרוי קאטלין רייס האט געזאגט,
אויף לאנג איילענד, פילע פון אונז האבן פארלוירן פריינט אדער פאמיליע צו אפיאוד  מענטשן דא 

ָאווערדָאוס נאך יארן געראנגעל מיט דער מחלה. די פינאנצירונג וועט שאפן נייע ָאוטּפעישענט  
יצע  באהאנדלונג פראגראמען אין צוויי איינריכטונגען דא אין לאנג איילענד אונז צו העלפן באזארגן די שט

און סערוויסעס וואס אונזערע קאמיוניטיס דארפן האבן. איך וועל ווייטער קעמפן פאר די וויכטיגע געלטער 
-אין קאנגרעס און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האוקול׳ס איבערגעגעבנקייט צו אלאקירן די הילפס

 מיטלען וואו זיי וועלן די מערסטע אויפטון.״  
  

״די אויסגעמאלדענע פינאנצירונג פאר נייע און   ם האט געזאגט,סענאטאר פיטער הארקהא
עקזיסטירנדע ָאוטּפעישענט פראגראמען אנגעפירט דורך סובסטאנץ באניץ באהאנדלונג ּפרָאוויידערס  

ארומנעמענדע צוגאנגען צו ערהוילונג וועט ראטעווען לעבנס -וועלכע טוען אנבאטן אינטעגרירטע און אלץ
מיטלען וועלן געוויסע פון די באצוימונגען צו באקומען  -ט צוגעגעבענע הילפסאיבער׳ן סטעיט. מי 

באהאנדלונג אין אונזערע קאמיוניטיס אפגעשאפן ווערן, און איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר  
 אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו קעמפן דעם אּפיָאוד ָאווערדָאוס קריזיס.״ 

  



״די פעדעראלע אדמיניסטראציע האט זיך פארשפראכן צו   מיטגליד פיל סטעק האט געזאגט,-אסעמבלי
באקעמפן דער אפיאוד עפידעמיע דורך צושטעלן פאר סטעיטס באדייטנד מער פינאנצירונג פאר  
איינריכטונגען וועלכע באהאנדלען סובסטאנץ באניץ אומארדענונג. די פעדעראלע בלָאק גרענט  

רונג צו פארברייטערן באהאנדלונג סערוויסעס וועט העלפן פארזיכערן אז פראגראם פינאנצי
אנטיילנעמער זענען געשטיצט אויף אן אופן וואס וועט העכערן זייערע אויסזיכטן פאר א לעבנסלאנגע  

ערהוילונג. עס האט מיך דערפרייט צו זען דעם קאפיטאל דיסטריקט איז געווען אריינגערעכנט אין דער  
 נדע פון פינאנצירונג.״ רו
  

צווייגיגער צוגאנג צו אדרעסירן די ָאווערדָאוס  -ניו יארק סטעיט האט איינגעפירט אן אגרעסיווער, מולטי
וועגווייזיגע ריי עדיקשען באהאנדלונג סערוויסעס מיט פולשטענדיגע  -עפידעמיע, און שאפן א לאנד

סערוויסעס. דער סטעיט האט אויך געארבעט צו    רעדוקציע -פארמיידן, באהאנדלען, ערהוילען און שאדן
פארברייטערן צוטריט צו טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט קריזיס סערוויסעס, אינּפעישענט,  

ָאוטּפעישענט, און פראגראמען פאר פריוואטע באהאנדלונג אינדערהיים, ווי אויך מעדיצינען אויף צו  
 נדלונג און טראנספארטאציע סערוויסעס.  באהאנדלען עדיקשען, און מאביל באהא

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

טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט ערהוילונג -, רעקאמענדירט נייע, נישט 2016האט, אין 
יטערטע ּפיער סערוויסעס, און אפענע צוטריט צענטערס,  שטובער, פארברי -צענטערס, יוגנטליכע קלוּב

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

 זיי וואוינען. באקומען אויפפאסונג נאענטער צו וואו 
  

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

- )שָארט  HOPENY( אדער דורך טעקסט׳ן 1-877-846-7369)אדער  HOPENY-1-877-8  וואך אויף
 (. 467369ָאוד ק 
 

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

 . וועבזייטל NYS OASAS אדער דורך דער  FindAddictionTreatment.ny.govָאורד׳ ביי דעשּב
  

אויב איר, אדער א געליבטע, 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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