
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/19/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין אויסטיילונגען אויף אויסצוארבעטן נייע   75גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 אינטענסיווע קריזיס סטאביליזאציע צענטערס  

    
איינריכטונגען געבן באלדיגע הילף פאר מענטשן אין קריזיס, און העלפן אויסמיידן עמערדזשענסי  

 נג רום באזוכענישן און העכערע שטאפלען באהאנדלו
    
    

מיליאן דאלער צו   75גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן פינאנצירונג אויסטיילונגען אויף ביז 
שאפן ניין נייע אינטענסיווע קריזיס סטאביליזאציע צענטערס לענגאויס דעם סטעיט וועלכע וועלן העלפן 

געזונטהייט קריזיס. די  -כטססיי וועלכע ערוואקסענע, קינד אדער יוגנטליכע וואס גייט דורך אן אויפפירע
-צענטערס וועלן פארזארגן אפשאצונג, אויפפאסונג און באהאנדלונג איז א זיכערע און ווארעם 

 שעה א טאג, זיבן טעג א וואך.   24אויפנעמענדע סביבה, 
    

״מיין אדמיניסטראציע ארבעט אויס א שטארקע און ארומנעמיגע קריזיס אפרוף סיסטעם וואס וועט  
-באלדיגע הילף צו מענטשן וועלכע נייטיגן זיך אין דרינגענדע אויפפאסונג פאר אן אויפפירעכטסצושטעלן 

״די קריזיס סטאביליזירונג צענטערס וועלן  האט גאווערנער האוקול געזאגט. געזונטהייט קריזיס,״ 
צו געבן מיט צושטעלן אריינגייער מיט אויפפאסונג טאג טעגליך, און ערמעגליכן פאר מענטשן זיך אן עצה  

 אויפנעמענדן ארט.״ -אן עמאציאנעלע קריזיס אין א זיכערן און ווארעם
    

״מער און מער זעען מיר העכערע צאלן אויפפירעכטס פראבלעמען צווישן קינדער און יונגע ערוואקסענע,  
  האטוועלכע קענען, נאכ׳ן פאסיג באהאנדלט ווערן, אפטמאל ווערן דערטרעגליך פאר דעם יחיד,״ 

״די נייע אינטענסיווע קריזיס סטאביליזאציע   געזאגט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא דעלגאדא. 
געזונטהייט קריזיסן מיט א פאסיגן ארט  -צענטערס וועלן פארזארגן מענטשן וואס מאכן מיט אויפפירעכטס
 נייטיגע שפיטאל בעטן.״  -צו באקומען באהאנדלונג, ווי ענדערש דארפן אויפנעמען העכסט

    
די צענטערס, וועלכע וועלן געבויט ווערן אונטער די אויטאריטעט פון דעם אפיס פאר גייסטישע געזונט און 

דעם אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע וועלן העלפן סיי וועלכע מענטש וואס מאכט מיט א  
באהאנדלונג וועט   שארפע גייסטישע געזונט אדער סובסטאנץ באניץ קריזיס. דרינגנדע און באלדיגע

העלפן מענטשן זיך אן עצה צו געבן מיט זייער קריזיס און זיי אפווענדן פון העכערע שטאפלען אויפפאסונג  
און אומנייטיגע עמערדזשענסי רום באזוכענישן. די צענטערס וועלן צושטעלן פיער )חבר / חבר׳טע( און  

אנווייזונג און נאכפאלג סערוויסעס אויף צו אריענטירטע שטיצע סערוויסעס, אין צוגאב צו -ערהוילונג
    פארזיכערן אז מענטשן באקומען ווייטער די שטיצע אין וואס זיי נויטיגן זיך. 

    
״גאווערנער האוקול׳ס   אפיס פאר גייסטישע געזונט קאמיסיאנערין דר. ען סוליווען האט געזאגט,

צו פארשטערקערן ניו יארק׳ס    OMHפאר  אנטהאלט צו העלפן עמפינדליכע ניו יארקער האט ערמעגליכט
גייסטישע געזונטהייט זיכערהייט נעץ. איר עקזעקיוטיוו בודזשעט און די אונטערנעמונגען וואס זי האט 

מיטלען נייטיג צו גיך און ווירקזאם באהאנדלען מענטשן און  -איינגעפירט וועלן פארזארגן די הילפס



רונג צענטערס, אינאיינעם מיט נייע מאביל קריזיס טיעמס,  פאמיליעס אין קריזיס. די נייע סטאביליזי 
קריזיס איינוואוינער פראגראמען, און אנדערע קאמיוניטי סערוויסעס וועלן שטיצן און פארשטערקערן  

געזונטהייט -אונזער מעגליכקייט זיך גיך אפצורופן צו מענטשן וועלכע מאכן מיט אן אויפפירעכטס
 קריזיס.״ 

    
OASAS  ״מענטשן וועלכע מאכן מיט א גייסטישע   נער טשינאזא קונינגהעם האט געזאגט,קאמיסיא

געזונטהייט אדער סובסטאנץ באניץ קריזיס דארף מען פארבינדן מיט הילף ווי שנעלער מעגליך, אויפ׳ן 
בעסטן אופן וואס איז פאר זיי צוגעפאסט. אפטמאל דארפן זיי פארבינדונגען מיט סערוויסעס אויסער  

יכע ביזנעס שעה׳ן. די אינטענסיווע קריזיס סטאביליזירונג צענטערס וועלן ווייטער פארשטערקערן  געווענל
אונזערע אנגייענדע באמיאונגען צו פארבינדן מענטשן אין קריזיס צו סערוויסעס אין סיי וועלכן צייט פון 

אין אלע ערטער פון ניו  טאג אדער נאכט, און שטיצן אונזער בליק פון ברענגען באלדיגע הילף צו מענטשן 
  יארק סטעיט.״

  

״צופיל ניו יארקער ליידן שטומערהייט פון גייסטישע   סענאטאר טשָאק שומער האט געזאגט,
געזונטהייט ארויספאדערונגען און עס קומט זיך זיי צו באקומען די ספעציעליזירטע אויפפאסונג אין וועלכע  

אזוי שווער געקעמפט זיכער צו מאכן אז די פעדעראלע קָאוויד זיי נייטיגן זיך. צוליב דעם האב איך 
-פארלייכטערונג בילס האבן אריינגערעכנט היסטארישע העכערונגען פאר גייסטישע געזונטהייט הילפס

מיטלען. אצינד, א דאנק דער פעדעראלער אינוועסטירונג, וועלן ראיאנען לענגאויס ניו יארק האבן צוטריט 
יוו קעיר סטאביליזאציע צענטערס אויף צו באקעמפן די גייסטישע געזונטהייט קריזיס נייע אינטענס 9צו 

   ליניעסח אין די קאמיוניטיס וועלכע נייטיגן זיך דערין דאס מערסטע.״-אויף די פארנט

    
סטעיט סענאטאר פיעט הארקהאם, פארזיצער פון דער סענאט קאמיטע אויף אלקאהאלישע  

״דער איינציגסטער וועג ארויסצוהעלפן איינוואוינער   סובסטאנץ באניץ, האט געזאגט,געטראנקען און 
מיט ערנסטע אויפפירעכטס פראבלעמען און סובסטאנץ באניץ אומארדענונג פראבלעמען איז צו האבן די  

יזיס באזירטע קר-מיטלען גרייט אויף ווען זיי נייטיגן זיך דערין. עפענען ניין קאמיוניטי-פאסיגע הילפס
נויטיגע אינוועסטירונג אין קריזיס לינדערונג,  -סטאביליזאציע צענטערס איבער׳ן סטעיט איז א העכסט

איבערהויפט אין די אנגעשטרענגטע צייטן. איך טו ווירקליך שעצן גאווערנער האוקול און מיינע קאלעגעס  
 נג.״  אין דער סטעיט לעגיסלאטור פאר זייער שטארקע שטיצע פון דעם אונטערנעמו

    

״אלס פארזיצער פון דער סענאט גייסטישע געזונטהייט  סטעיט סענאטאר סאמרא ברוק האט געזאגט,
קאמיטע, בין איך פאקוסירט אויף טראנספארמירן גייסטישע געזונטהייט און סובסטאנץ באניץ קריזיס 

טן אינטענסיווע קריזיס אפרופונגען אין ניו יארק סטעיט. מיט די היינטיגע אינוועסטירונג אין אויסארבע
סטאביליזאציע צענטערס אין אונזערע קאמיוניטיס, טוט ניו יארק ווייטער ווייזן איר אנטשלאסנקייט צו  

- טראנספארמירנדע ענדערונג כדי אז די וועלכע נייטיגן זיך אין הילף באקומען מיטגעפיליגע, מעדיציניש
איך קוק ארויס אויף אויפצונעמען אונזער אינפארמירטע, פאראויס באהאנדלונג און אויפפאסונג. 

קאמיוניטי׳ס נייע אינטענסיוו קריזיס סטאביליזאציע צענטער ביי ׳יוניטי׳ שפיטאל אין ראטשעסטער, און צו  
וויכטיגע פעלנדע שטיקל פאר  -א קריטיש —בויען אויף די פארשריט מיט׳ן איינפירן ׳דעניעלס לאו׳ 

 ריזיס רעפארעם.״  סיסטעמאטישע גייסטישע געזונטהייט ק

  
ָאּפ הוצאות  - מיליאן דאלער פאר סטַארט 15פינאנצירונג פאר די צענטערס רעכענען אריין אומגעפער 

און   OMHפארזארגט דורך דער פעדעראלער קאמיוניטי גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס בלָאק גרענט. 
OASAS  וועט ארויסגעבן א צווייטעRFP  אינטערווענץ צענטערס, צוויי אין ניו צו שאפן נאך דריי קריזיס

יארק סיטי און איינס אין דעם קאפיטאל ראיאן. די ערשטע רונדע פון באשאנקענע לויט׳ן ראיאן רעכענען  
 אריין: 

    
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  

    
און געבויט אין  OASASאון   OMHכאטש די צענטערס וועלן זיין געמיינזאם באשטעטיגט דורך  

צוזאמארבעט מיט די קאמיוניטיס וועלכע זיי סערווירן, אריינגערעכנט ארטיגע מענטאל היידזשין 
דירעקטארן, סקולס, קאמיוניטי העלטקעיר פארזארגער, געזעץ אינפארסיר אגענטורן און אנדערע  

טיפיצירטע קאמיוניטי מיטגלידער אויף צוצושטעלן אן ארומנעמיגע ריי אויפפאסונג סערוויסעס מיט אידענ
 אנגייענדע סערוויסעס און בלייבן אין פארבינדונג.  

    
די צענטערס וועלן זיין א וויכטיגע טייל פון ניו יארק סטעיט׳ס ארומנעמיגע קריזיס אפרוף סיסטעם, וועלכס  

אין צוגאב צו    יו יארקער, אפגעזען וואו זיי וואוינען אדער זייער פעאיגקייט צו צאלן. איז גרייט פאר אלע נ
אויך אנטוויקלען שטיצנדע   OASASאון   OMHאינטענסיווע קריזיס סטאביליזאציע צענטערס, טוען  

קריזיס סטאביליזאציע צענטערס, וועלכע וועלן פארזארגן סערוויסעס פאר יחידים וועלכע מאכן מיט 
ארטיגע שטיצע. די צוויי -טעגליכן לעבן וועלכע קענען ערגער ווערן אן אויפ׳ן- יספאדערונגען אין טאגארו

נייע שטיצנדע קריזיס  12אויף אויסצוארבעטן  RFPאגענטורן האבן לעצטנס ארויסגעגעבן אן 
 לענגאויס ניו יארק סטעיט.  סטאביליזאציע צענטערס  

    
מיליאן  35מיליאן דאלער אין פינאנצירונג אין לויף פון צוויי יאר )  95רנער האט אויך באשטימט די גאווע

יאר( אויף איינצופירן די -פינאנץ 2023-24מיליאן דאלער אין  60יאר און -פינאנץ 2022-23דאלער אין 
עכטס קריזיס קענען  ליניע אין ניו יארק סטעיט. מענטשן וואס גייען דורך אן אויפפיר- קריזיס לעבנס 988

  lifeline.org 988ליניע )אדער ניצן דעם טשעט אפציע אויף - לעבנס 988רופן אדער טעקסט׳ען דער 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-71-million-available-development-12-supportive-crisis-stabilization&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C47986817093741140e9408da69a51f7b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938455174115700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B%2B2t5p%2BpWGSaWYOoAoYE664RpAJS4Qj%2BgW1PeqGco40%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-71-million-available-development-12-supportive-crisis-stabilization&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C47986817093741140e9408da69a51f7b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938455174115700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B%2B2t5p%2BpWGSaWYOoAoYE664RpAJS4Qj%2BgW1PeqGco40%3D&reserved=0


וועבזייטל( זיך צו פארבינדן מיט א טרענירטע קאונסלאר וואס קען אדרעסירן זייערע באלדיגע געברויכן 
   און העלפן זיי פארבינדן מיט אנגייענדע אויפפאסונג.  
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