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   مركًزا لدعم االستقرار خالل األزمات 12 مليون دوالر لتطوير 71الحاكمة هوكول تعلن عن توفر 
  

 مركًزا جديًدا لخدمة سكان نيويورك الذين يواجهون أزمات الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات 12استثمار رائد لتمويل 
  في جميع أنحاء الوالية

  
   

 ملٌون دوالر 71أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم أن الوالٌة تسعى للحصول على ممترحات للحصول على تموٌل بمٌمة 
ستمدم المراكز الدعم .  مركًزا جدًٌدا لدعم االستمرار خالل األزمات فً كافة أنحاء والٌة نٌوٌورن12متاح لتطوٌر 

أو تعاطً المخدرات والذٌن ٌواجهون موالف لد تكون /والمساعدة لألفراد الذٌن ٌعانون من أعراض أزمة الصحة العملٌة و
  . ضارة

   
ستضمن استثمارات الٌوم فً مراكز دعم الصحة العملٌة وتعاطً المخدرات عدم تخطً أي مواطن  "قالت الحاكمة هوكول،

من نٌوٌورن فً األزمات بمفرده بغض النظر عن العمر أو المدرة على الدفع أو المكان الذي ٌعٌشون فٌه أو المكان الذي 
ستوفر مراكزنا الداعمة لتحمٌك االستمرار فً األزمات خدمات على مدار الساعة لسكان نٌوٌورن الذٌن ٌعانون " ."ٌأتون منه

من األزمات وسنواصل رٌادة الطرٌك فً إجراء استثمارات للمضاء على الفوارق فً الرعاٌة الصحٌة وتمدٌم خدمات 
  ."الصحة السلوكٌة لمن هم فً أمس الحاجة إلٌها

   
ومكتب خدمات ودعم اإلدمان  (Office of Mental Health, OMH)أصدر مكتب والٌة نٌوٌورن للصحة العملٌة 

(Supports, OASAS )لتطوٌر مراكز دعم االستمرار فً حاالت األزمات عروض استدراج طلب (Supportive 
Crisis Stabilization Centers, SCSC) جدٌدة.  

   
تساعد المراكز الداعمة لتحمٌك االستمرار فً األزمات األفراد "قالت الدكتورة آن سوليفان مفوضة مكتب الصحة العقلية، 

الذٌن ٌتعاملون مع المشكالت العاطفٌة فً الحصول على المساعدة والدعم الذي ٌحتاجون إلٌه على الفور فً بٌئة جاذبة 
 ساعة فً الٌوم وسبعة أٌام فً األسبوع لمساعدة األشخاص فً 24ستكون المراكز متاحة على مدار . وتركز على التعافً

كما أنها ستربط المستفٌدٌن بخدمات تشمل اإلسكان فً . التغلب على االضطرابات العاطفٌة أو الرغبة فً تعاطً المخدرات
  ."حاالت الطوارئ والرعاٌة الصحٌة والغذاء وخدمات اإلعالة وتعاطً المخدرات وخدمات الصحة العملٌة

   
ال ٌستطٌع كافة األشخاص الوصول إلى الرعاٌة " قال تشاينزو كننغهام مفوض مكتب خدمات اإلدمان والدعم الدكتور،

والخدمات التً ٌحتاجون إلٌها خالل ساعات العمل العادٌة ونحن بحاجة للتأكد من أن المساعدة متاحة متى لرر الناس أنهم 
ستكون هذه المراكز هً الخطوة األولى للعدٌد من األشخاص الذٌن ٌحتاجون إلى مساعدة فورٌة ألزمة الصحة . بحاجة إلٌها

  ."العملٌة أو تعاطً المخدرات وستكون حٌوٌة لدعم صحة سكان نٌوٌورن فً جمٌع أنحاء الوالٌة
   

ٌعانً الكثٌر من سكان نٌوٌورن فً صمت سواء كان ذلن بسبب الصحة العملٌة أو صراعات "قال السناتور تشاك شومر، 
تتضمن  (COVID)اإلدمان وهذا هو السبب فً أننً كافحت بشدة للتأكد من أن لوانٌن اإلغاثة الفٌدرالٌة الخاصة بفٌروس 

اآلن وبفضل هذا االستثمار الفٌدرالً . زٌادات تارٌخٌة لتكثٌف موارد الصحة العملٌة ومساعدة من هم فً أمس الحاجة إلٌها
 مركًزا جدًٌدا لدعم استمرار خالل األزمات لمكافحة أزمة 12ستتمكن المناطك فً كافة أنحاء نٌوٌورن من الوصول إلى 

  ."الصحة العملٌة وآفة المواد األفٌونٌة على الخطوط األمامٌة فً المجتمعات التً هً فً أمس الحاجة إلٌها
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احتٌاجات الصحة العملٌة واإلدمان التً غالبًا ما ٌتم تجاهلها والتً لم  (COVID)لمد جلبت جائحة  "قال النائب بول تونكو،
منذ بداٌة هذه الجائحة، دفعت لتضمٌن تموٌل برامج وموارد الصحة العملٌة لتمدٌم عالجات اإلدمان . تتم تلبٌتها إلى الممدمة

أنا ممتن لرؤٌة هذه . مع خطة اإلنماذ األمرٌكٌة (COVID)وكنت فخوًرا بتمدٌم هذه اإلغاثة بنجاح ضمن استجابتنا لجائحة 
  ."الموارد المنمذة للحٌاة ٌتم تسلٌمها وسأواصل العمل لضمان تلبٌة احتٌاجات مجتمعاتنا

   
ستعمل خطة نٌوٌورن الفتتاح  "قال هارفي روزنتال الرئيس التنفيذي لجمعية نيويورك لخدمات إعادة التأهيل النفسي،

مراكز جدٌدة لالستمرار خالل األزمات على دعم المجتمعات فً كل ركن من أركان الوالٌة لتطوٌر سلسلة متصلة أكثر 
عند المٌام بذلن ستوفر المراكز مورد متابعة مهم للغاٌة ألولئن الذٌن ٌستخدمون الخط الساخن . شموالً من خدمات األزمات

نتمدم بشكر كبٌر إلى الحاكمة هوكول والمفوضٌن سولٌفان وكننغهام لخلك المزٌد .  فً الوالٌة8-8-9للصحة العملٌة الجدٌد 
   ."من الخٌارات لسكان نٌوٌورن فً األولات التً هم فً أمس الحاجة إلٌها

   
نشكر الحاكمة هوكول والمفوضٌن سولٌفان  "غلين ليبمان، الرئيس التنفيذي لجمعية الصحة العقلية في والية نيويورك، قال

ستوفر مراكز . وكانٌنغهام على لٌادتهم فً االستجابة الحتٌاجات الناس فً أزمة الصحة العملٌة أو تعاطً المخدرات
ستساعد مراكز تحمٌك االستمرار أًٌضا فً ضمان .  والخدمات المجتمعٌة988االستمرار الجسر الذي تشتد الحاجة إلٌه بٌن 

  ."تعامل ألل مع غرف الطوارئ ونظام العدالة الجنائٌة
  

بٌنما تستمر والٌة  "قال جون كوبوال، المدير التنفيذي لجمعية نيويورك لمقدمي إدمان الكحول وإدمان المواد المخدرة،
نٌوٌورن فً مواجهة المستوٌات الوبائٌة للجرعات الزائدة من المخدرات واألفراد الذٌن ٌطلبون المساعدة فً عالج 

اضطراب تعاطً المخدرات فإن إنشاء الحاكمة هوكول لمراكز دعم االستمرار خالل األزمات سٌشجع على اتباع نهج أكثر 
شموالً للصحة العامة وسٌوفر أدوات جدٌدة لضمان أن الجمٌع ٌستطٌع سكان نٌوٌورن الوصول إلى الرعاٌة التً ٌحتاجون 

  ."إلٌها
   

تُظهر الحاكمة هوكول التزامها جنبًا إلى  "قالت إيمي دورين الرئيسة والمديرة التنفيذية للتحالف من أجل الصحة السلوكية،
ستوفر المراكز . جنب مع لادة وكاالت الوالٌة لتحسٌن الرعاٌة لألفراد فً أزمة الصحة السلوكٌة وبناء أزمة األستمرارٌة

الداعمة لتحمٌك االستمرار خالل األزمات مساحة دافئة وترحٌبٌة لمن لدٌهم احتٌاجات تتعلك بالصحة العملٌة وتعاطً 
ونشٌد بالحاكمة هوكول والمفوضة سولٌفان والمفوض كننغهام إلنشاء هذه . المخدرات للوصول إلى الخدمات والدعم

  ."المراكز
   

 جمٌع .األسبوع فً أٌام وسبعة الٌوم فً ساعة 24 مدار على المولع فً الخدمات جمٌع لتمدٌم ستتعالد أو المراكز ستوفر
 المرونة على ٌركز الذي األلران دعم على التركٌز مع بالصدمات دراٌة وعلى الشخص حول وتتمحور تطوعٌة الخدمات
  .والتعافً

   
 وسٌتم (OASAS) و نٌوٌورن والٌة فً (OMH) لبل من مشترن بشكل 12 عددها ٌبلغ التً المراكز اعتماد سٌتم

 الخدمات وممدمو والمدارس المحلٌون العملٌة الصحة مدٌرو ذلن فً بما تخدمها التً المجتمعات مع بالتعاون تطوٌرها
  .والمتابعة اإلحاالت رعاٌة شاملة استمرارٌة لتوفٌر المحددة البرامج من وغٌرها المانون إنفاذ ووكاالت المجتمعٌة

   
 تدٌره الذي العملٌة للصحة الفٌدرالً المجتمع منحة برنامج من التشغٌل بدء أموال شكل على دوالر ملٌون 15 التموٌل ٌشمل
  .العملٌة والصحة العمالٌر استخدام إساءة خدمات إدارة

  
تم منح األموال لوالٌة نٌوٌورن كجزء من لانون االعتمادات التكمٌلٌة لالستجابة لفٌروس كورونا واإلغاثة ولانون خطة 

  .اإلنماذ األمرٌكٌة
   

جمٌع ممدمً خدمات الصحة السلوكٌة الذٌن ٌحممون معاٌٌر األهلٌة للتمدٌم بما فً  (OASAS)و  (OMH)ٌشجع كل من 
 501المتمدمون المؤهلون هم وكاالت غٌر هادفة للربح ممن لدٌهم . ذلن أولئن الذٌن ٌدٌرون المنظمات التً ٌمودها األلران



(c) (3)  مؤسسة أو مؤسسات منفعة عامة لدٌها خبرة فً تمدٌم خدمات الصحة العملٌة وعالج تعاطً المخدرات لألشخاص
  .أو اضطرابات تعاطً المخدرات/الذٌن ٌعانون من أمراض عملٌة خطٌرة و

   
تحت  (OMH)هذا على المولع اإللكترونً لمكتب الصحة العملٌة  (RFP)ٌمكن العثور على طلب استدراج العروض 

  :فرص الشراء على
https://omh.ny.gov/omhweb/rfp/ وعلى المولع اإللكترونً لمكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان (OASAS )

  .https://oasas.ny.gov/procurement: على
   

  .2022/10/5 ٌوم الشرلً الساحل بتولٌت الظهر بعد 1:00 الساعة هو (RFP) العروض طلب لتمدٌم موعد آخر
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