
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 7/ 19 للنشر فوًرا: 

 
 

 مليون دوالر لتطوير مراكز جديدة لتحقيق االستقرار في األزمات الشديدة   75الحاكمة هوكول تعلن عن منح بقيمة 
  

توفر المرافق المساعدة الفورية لألشخاص الذين يعانون من األزمات، وتساعد على تجنب زيارات أقسام الطوارئ وتحقيق 
 مستويات أعلى من الرعاية  

  
  
مليون دوالر إلنشاء تسعة مراكز جديدة لتحقيق االستقرار   75أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح تمويل تصل إلى 

في األزمات الشديدة في جميع أنحاء الوالية والتي ستساعد أي شخص بالغ أو طفل أو مراهق يعاني من أزمة صحية سلوكية.  
 ساعة في اليوم، سبعة أيام في األسبوع.   24في بيئة آمنة ومرحبة،  ستوفر المراكز التقييم والرعاية والعالج 

  
"تعمل إدارتي على تطوير نظام قوي وشامل لالستجابة لألزمات، سيوفر مساعدة فورية لألشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية  

ت هذه رعاية متنقلة طوال "ستوفر مراكز تحقيق االستقرار في األزماقالت الحاكمة هوكول. عاجلة ألزمة صحية سلوكية،" 
ن الناس من التعامل مع أزمة عاطفية في مكان آمن ومرحب."   اليوم كل يوم، وتمك ِّ

  
"نشهد أعداًدا متزايدة من المشكالت السلوكية باستمرار بين األطفال والشباب، والتي يمكن أن تصبح في كثير من األحيان  

. "ستوفر المراكز الجديدة  ،" قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادومناسب قابلة لإلدارة من قبل الشخص عند معالجتها بشكل
لتحقيق االستقرار في األزمات الشديدة لألشخاص الذين يعانون من أزمات صحية سلوكية مكانًا مناسبًا لتلقي العالج بدالً من 

ة تشتد الحاجة إليها في المستشفيات."    إشغال أسر 
  

تطويرها تحت سلطة مكتب الصحة العقلية ومكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان، أي فرد يعاني  ستساعد المراكز، التي سيتم 
من أزمة صحية عقلية حادَّة أو أزمة تعاطي المخدرات. سيساعد العالج العاجل والفوري األشخاص على التعامل مع أزمتهم  

الطوارئ. ستقدم المراكز خدمات دعم موجهة نحو  وإبعادهم عن المستويات األعلى للرعاية والزيارات غير الضرورية لغرفة 
  األقران والتعافي، باإلضافة إلى خدمات اإلحالة والمتابعة لضمان استمرار األشخاص في تلقي الدعم الذي يحتاجون إليه.

  
: "إن التزام الحاكمة هوكول بمساعدة سكان نيويورك الضعفاء قد  قالت مفوضة مكتب الصحة العقلية الدكتورة آن سوليفان

( من تعزيز شبكة أمان الصحة العقلية في نيويورك. ستوفر ميزانيتها التنفيذية والمبادرات OMHمك ن مكتب الصحة العقلية )
اكز تحقيق االستقرار الجديدة،  التي نفذتها الموارد الالزمة لمعالجة األفراد واألسر في األزمات بسرعة وفعالية. ستعمل مر

جنبًا إلى جنب مع فرق األزمات المتنقلة الجديدة، وبرامج اإلقامة في األزمات، وغيرها من الخدمات المجتمعية، على دعم  
 وتعزيز قدرتنا على االستجابة بسرعة لألشخاص الذين يعانون من أزمة صحية سلوكية."  

  
"يحتاج األشخاص الذين يعانون من   ودعم حاالت اإلدمان في والية نيويورك: قال تشاينزو كننغهام، مفوض مكتب خدمات 

أزمة في الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات إلى االتصال للمساعدة في أسرع وقت ممكن، بأفضل طريقة تناسبهم. في كثير  
ز تحقيق االستقرار في األزمات  من األحيان، يحتاج هؤالء إلى ربطهم بالخدمات خارج ساعات العمل العادية. ستعمل مراك

الشديدة على تعزيز جهودنا المستمرة لربط األفراد في األزمات بالخدمات في أي وقت من النهار أو الليل، ودعم رؤيتنا لتقديم  
  المساعدة الفورية لألشخاص في جميع مناطق والية نيويورك."

  



 

 

"يعاني عدد كبير جًدا من سكان نيويورك بصمت من تحديات الصحة العقلية ويستحقون مكانًا   قال السناتور تشاك شومر:
لتلقي الرعاية المتخصصة التي يحتاجون إليها. لهذا السبب، أناضل بقوة لضمان تضمين قوانين اإلغاثة الفيدرالية الخاصة  

ذا االستثمار الفيدرالي، ستتمكن المناطق في كافة  ( زيادات كبيرة في موارد الصحة العقلية. اآلن وبفضل هCOVIDبمرض )
مراكز جديدة لدعم االستقرار خالل األزمات لمكافحة أزمة الصحة العقلية وآفة المواد   9أنحاء نيويورك من الوصول إلى 

  األفيونية على الخطوط األمامية في المجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها."

  
  لوالية ورئيس لجنة اإلدمان على الكحول والمخدرات في مجلس الشيوخ بيتر هاركهام: قال عضو مجلس الشيوخ عن ا

"الطريقة الوحيدة لمساعدة السكان الذين يعانون من مشكالت خطيرة تتعلق بالصحة السلوكية واضطراب تعاطي المخدرات 
راكز مجتمعية جديدة لتحقيق االستقرار في  ومساعدتهم هي توفير الموارد المناسبة عند الحاجة إليها. يُعدُّ افتتاح تسعة م

األزمات على مستوى الوالية استثماًرا تشتد الحاجة إليه في التخفيف من حدة األزمات، ال سيما في هذه األوقات العصيبة.  
  إنني أقدر حقًا الحاكمة هوكول وزمالئي في الهيئة التشريعية للوالية لدعمهم القوي لهذه المبادرة."

  

بصفتي رئيسة لجنة الصحة العقلية بمجلس الشيوخ، فإنني أركز على تحويل  قالت عضو مجلس شيوخ الوالية سمرا بروك: "
االستجابة ألزمة الصحة العقلية وتعاطي المخدرات في والية نيويورك. من خالل االستثمار اليوم في تطوير مراكز مكثفة  

تُظهر نيويورك التزامها بالتغيير التحويلي بحيث يتم تلبية متطلبات أولئك الذين  لتحقيق االستقرار في األزمات في مجتمعاتنا، 
يحتاجون إلى المساعدة برعاية متعاطفة ومستنيرة طبيًا مع تقديم العالج. إنني أتطلع إلى الترحيب بمركز تحقيق االستقرار في 

وهو جزء   -دة من هذا التقدم مع تمرير قانون دانيال األزمات الشديدة في مجتمعنا في مستشفى يونيتي في روتشستر، واالستفا
  مهم مفقود إلصالح أزمة الصحة العقلية المنهجية."

  
مليون دوالر لتكاليف بدء التشغيل المقدمة من خالل المنحة الفيدرالية التكميلية لخدمات   15يشمل تمويل المراكز ما يقرب من 

( OASAS( ومكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان )OMHمكتب الصحة العقلية )الصحة العقلية المجتمعية التكميلية. ستقوم 
بطرح استدراج العروض الثاني إلنشاء ثالثة مراكز إضافية للتدخل في األزمات، اثنان في مدينة نيويورك وواحد في منطقة  

نَح حسب المنطقة:    العاصمة. تشمل الجولة األولى من الحائزين على الِّمِّ
  

New York City   
PROMESA; 1776 Clay Ave, Bronx, NY  
  
Long Island  
Central Nassau Guidance and Counseling Services; 950 Oyster Bay Rd., Hicksville, NY  
  
Mid-Hudson  
Samaritan Daytop Village; 950 Route 45, Pomona, NY  
  
Finger Lakes  
Unity Hospital; 89 Genesee Street Rochester, NY  
  
Western NY  
BestSelf Behavioral Health; 430 Niagara Street Buffalo, NY  
  
Southern Tier  
CASA - Trinity; Church and Judson Street Elmira, NY  
  
Central NY  
Helio Health; 329 North Salina St., Syracuse, NY  
  
North Country  



 

 

Champlain Valley Family Center for Drug Treatment and Youth Services; 14 Dormitory 
Drive, Plattsburgh, NY  
  
Mohawk Valley  

Neighborhood Center; 344 South Washington St., Herkimer, NY  
  

( ومكتب خدمات ودعم حاالت  OMHعلى الرغم من أن المراكز سيتم اعتمادها بشكل مشترك من قبل مكتب الصحة العقلية ) 
(، إال أنه سيتم تطويرها بالتعاون مع المجتمعات التي تخدمها، بما في ذلك مديري الصحة العقلية المحليين  OASASاإلدمان )

والمدارس ومقدمي الرعاية الصحية المجتمعية ووكاالت إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة اآلخرين المحددين في المجتمع  
 متابعة.  لتوفير سلسلة شاملة من العناية بالخدمات المستمرة وال

  
ستكون المراكز جزًءا مهًما من نظام االستجابة الشامل لألزمات في والية نيويورك، والذي يتوفر لجميع سكان نيويورك، 

باإلضافة إلى مراكز تحقيق االستقرار في األزمات الشديدة، يعمل مكتب   بغض النظر عن مكان اإلقامة أو القدرة على الدفع.
( أيًضا على تطوير مراكز دعم تحقيق االستقرار  OASASب خدمات ودعم حاالت اإلدمان )( ومكت OMHالصحة العقلية )

في األزمات، والتي ستوفر خدمات لألفراد الذين يواجهون تحديات في الحياة اليومية والتي قد تتفاقم دون دعم في الموقع.  
في جميع أنحاء   مركًزا جديًدا داعًما لتحقيق االستقرار في األزمات  12استدراج عروض لتطوير طرحت الوكالتان مؤخًرا 

  والية نيويورك.
  

  60و 23-2022مليون دوالر في السنة المالية  35مليون دوالر في التمويل على مدى عامين ) 95خصصت الحاكمة أيًضا 
لألزمات في والية نيويورك. يمكن لألشخاص الذين  988( لتشغيل خط الحياة 24-2023مليون دوالر في السنة المالية 

)أو استخدام ميزة الدردشة على موقع  988ة إلى خط الحياة يعانون من أزمة سلوكية االتصال أو إرسال رسالة نصي
988lifeline.org.للتواصل مع مستشار متدرب يمكنه تلبية احتياجاتهم الفورية والمساعدة في ربطهم بالرعاية المستمرة )   

  
 ### 
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