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مراکز کی تیاری کے لیے   12کی جانب سے بحرانی حالت میں استحکام النے میں معاونت کے  HOCHULگورنر 
  $ ملین کا اعالن 71دستیاب 

  
ریاست بھر میں دماغی صحت یا منشیات کے بیجا استعمال کے بحرانوں کا سامنا کرنے والے نیو یارک کے مکینوں  

  کرنے کا سنِگ بنیاد رکھنے کی سرمایہ کارینئے مراکز کو سرمایہ فراہم  12کی خدمت کے لیے 
  

   
نے آج اعالن کیا کہ ریاسِت نیو یارک ریاست میں بحرانی حالت میں استحکام النے میں   Kathy Hochulگورنر 

$ ملین کی دستیاب فنڈنگ کے لیے تجاویز طلب کر رہی ہے۔ یہ 71نئے مراکز کی تیاری کے لیے  12معاونت کے 
اور مدد فراہم کریں  مراکز دماغی صحت اور/یا منشیات کے استعمال کے بحران کی عالمات والے افراد کو معاونت 

  گے جو ممکنہ طور پر نقصان دہ حاالت میں سے گزر رہے ہیں۔
   

"دماغی صحت کے مریضوں اور نشہ آور مواد کے عادی افراد کی معاونت کے مراکز میں آج  گورنر ہوچول نے کہا،
مر، ادائیگی کرنے کی کی جانے والی سرمایہ کاری اس بات کو یقینی بنائے گی کہ نیو یارک کا کوئی بھی شہری، ع

 اہلیت، وہ کہاں رہتا ہے، یا کہاں سے آیا ہے، ان باتوں سے قطع نظر کبھی بھی بحرانوں میں سے تنہا نہ گزرے۔" 
ہمارے بحرانی حالت میں استحکام النے میں معاونت کرنے کے مراکز نیو یارک کے شہریوں کو چوبیس گھنٹے، "

راہم کریں گے، اور ہم نگہداشِت صحت میں تفاوتوں کو ختم کرنے کے  کسی بھی وقت بال روک ٹوک آنے کی خدمات ف
لیے سرمایہ کاری کرنے کی راہیں کھولنا جاری رکھیں گے اور ان لوگوں کو رویہ جاتی صحت کی خدمات پیش کریں 

  گے جنہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔" 
   

منشیات کے عادی افراد کو خدمات اور معاونت فراہم کرنے ( اور OMHریاسِت نیو یارک کے دفتِر دماغی صحت )
  ۔ہیں کی طلب تجاویز کی تیاری کے لیے SCSCsنئے  ( نےOASASکے دفتر )

   
، "بحرانی حالت میں استحکام النے میں معاونت  نے کہا Ann Sullivanدفتر برائے دماغی صحت کی کمشنر ڈاکٹر 

ماحول میں فوری طور کرنے کے مراکز جذباتی مسائل سے نمٹنے والے افراد کا ایک خوش آئند اور بحالی پر مرکوز 
گھنٹے، ہفتے میں سات دن دستیاب ہوں گے تاکہ   24پر مدد اور معاونت حاصل کرنے میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ وہ دن میں 

لوگوں کو جذباتی پریشانی یا نشہ آور مواد کے استعمال کی خواہش سے نمٹنے میں مدد ملے۔ وہ خدمات حاصل کرنے 
حت، کھانا پینا، معذوری میں خدمات، نشہ آور مادے کے استعمال، اور دماغی  والوں کو ہنگامی رہائش، نگہداشِت ص

  صحت کی خدمات سے بھی منسلک کریں گے۔" 
   

  Chinazo Cunninghamمنشیات کے عادی افراد کو خدمات اور معاونت فراہم کرنے کے دفتر کی کمشنر ڈاکٹر 
کھ بھال اور خدمات تک رسائی کے قابل نہیں ہوتا، اور ، "ہر کوئی عام دفتری اوقات میں اپنی ضرورت کی دینے کہا

ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی لوگ فیصلہ کریں کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے تو وہ 
دستیاب ہو۔ یہ مراکز بہت سے لوگوں کے لیے پہال قدم ہوں گے جنہیں دماغی صحت یا نشہ آور مواد کے استعمال کے  

لیے فوری مدد کی ضرورت ہے اور ریاست بھر میں نیو یارک کے باشندوں کی صحت کی مدد کے لیے بحران کے 
  ناگزیر ہوں گے۔" 
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، "نیو یارک کے بہت سے باشندے خاموشی کا شکار ہیں خواہ وہ دماغی صحت  نے کہا Chuck Schumerسینیٹر 
نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت  کی وجہ سے ہو یا نشے کی مشکالت کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ میں 

کی امداد کے وفاقی بلوں میں دماغی صحت کے وسائل کو بڑھانے کے لیے تاریخی اضافہ   COVIDجدوجہد کی کہ 
شامل ہو اور ان لوگوں کی مدد کی جائے جو اس کے سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ اب اس وفاقی سرمایہ کاری  

نئے مراکز  12وں کی بحرانی حالت میں استحکام النے میں معاونت کرنے کے کے صدقے، نیو یارک بھر کے عالق
تک رسائی ہو گی تاکہ ان عالقوں میں ذہنی صحت کے بحران اور چرس کی لعنت سے نمٹنے کے لیے صِف اول میں  

  لڑا جائے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔" 
   

امریکیوں کی بہت زیادہ نظر انداز کردہ اور پوری نہ کردہ عالمی وباء  COVID"  نے کہا، Paul Tonkoنمائندے 
ذہنی صحت اور نشے کی ضروریات کو صِف اول میں لے آئی ہے۔ اس عالمی وباء کے آغاز سے ہی، میں نے ذہنی 
صحت کے پروگراموں کے لیے فنڈنگ اور نشے کے عالج کے لیے وسائل کو شامل کرنے پر زور دیا، اور مجھے 

رِدعمل میں وہ امداد کامیابی کے ساتھ فراہم کرنے پر فخر ہے۔ میں   COVIDمنصوبے میں ہمارے امریکی امدادی 
جانیں بچانے والے ان وسائل کی فراہمی کو دیکھ کر شکرگزار ہوں اور اپنے عالقوں کی ضروریات کے پورا ہونے  

  کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنا جاری رکھوں گا۔" 
   

 Harveyنیو یارک کی دماغی امراض سے صحت یابی کی خدمات کی ایسوسی ایشن کے انتظامی افسر 
Rosenthal نیو یارک کا بحرانی حالت میں استحکام النے کے جدید ترین مراکز کھولنے کا منصوبہ  نے کہا" ،

سل تیار کیا جا سکے۔ ایسا ریاست کے کونے کونے میں لوگوں کی مدد کرے گا تاکہ بحرانی خدمات کا مزید جامع تسل 
دماغی صحت کی ہاٹ الئن استعمال کرنے والوں کے لیے ایک پیروی   8-8-9کرنے میں، مراکز ریاست کی نئی 

کا بہت  Cunninghamاور  Sullivanاور کمشنر  Hochulکرنے کا انتہائی اہم ذریعہ فراہم کریں گے۔ گورنر 
کے مکینوں کے لیے ایک ایسے وقت میں مزید اختیارات پیدا کیے جب   شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ انہوں نے نیو یارک

   انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔" 
   

، "ہم گورنر  نے کہا Glenn Liebmanریاست نیو یارک کی دماغی صحت کی ایسوسی ایشن کے انتظامی افسر 
Hochul  اور کمشنرSullivan  اورCunningham نی صحت یا نشہ آور مواد کے کے شکرگزار ہیں کہ وہ ذہ

استعمال کے بحران میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں ان کی قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ استحکام کے  
اور سماجی خدمات کے شعبے کے درمیان ایک انتہائی ضروری پُل بنیں گے۔ استحکام کے مراکز ہنگامی    988مراکز 

  اِم انصاف کے کم ملوث ہونے کو یقینی بنانے میں بھی مدد کریں گے۔" حاالت کے شعبوں اور فوجداری نظ
  

نیو یارک کی شراب نوشی اور منشیات کے استعمال میں خدمات فراہم کرنے والوں کی ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو 
، "چونکہ ریاست نیو یارک میں منشیات کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ایسے نے کہا John Coppolaڈائریکٹر، 

 Hochulافراد جو نشہ آور مواد کے استعمال کی بیماری کے لیے مدد کے متالشی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، گورنر 
زیادہ جامع کی طرف سے بحرانی حالت میں استحکام النے میں معاونت کرنے کے مراکز کا قیام صحت عامہ کے 

نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی کرے گا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے نئے ذرائع فراہم کرے گا کہ نیو یارک کے  
  تمام باشندوں کی اپنی ضرورت کی دیکھ بھال تک رسائی ہو۔"

   
نے، ریاستی   Hochul، "گورنر نے کہا Amy Dorinرویہ جاتی صحت کے لیے اتحاد کی صدر اور انتظامی افسر،  

محکمے کے قائدین کے ساتھ مل کر، رویہ جاتی صحت کے بحران میں لوگوں کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے اور  
بحران کے تسلسل کی تعمیر کے لیے اپنی وابستگی ظاہر کی۔ بحرانی حالت میں استحکام النے میں معاونت کرنے کے  

فراہم کریں گے جنہیں دماغی صحت اور نشہ آور مواد کے  مراکز ان لوگوں کے لیے ایک پُرخلوص اور دوستانہ جگہ
،  Sullivan، کمشنر Hochulاستعمال میں خدمات اور مدد تک رسائی کی ضرورت ہے۔ ہم یہ مراکز بنانے پر گورنر 

  کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں۔"  Cunninghamاور کمشنر 
   

  معاہدہ کا کرنے فراہم یا گے، کریں فراہم ہی پر موقع ماتخد تمام دن، سات میں  ہفتے گھنٹے، 24 روزانہ مراکز، یہ
 زور پر مدد کی ساتھیوں میں جن ہیں، مشتمل پر آگاہی سے صدمے اور  انفرادی، رضاکارانہ، خدمات تمام گے۔ کریں

  ہے۔ مبنی پر بحالی اور لچک جو ہے جاتا دیا



   
 ہوں شدہ تصدیق سے جانب کی OASAS اور صحت دماغی دفترِ  کے  یارک نیو ریاستِ  پر طور مشترکہ مراکز 12
 دماغی مقامی بشمول ہیں، کرتے پیش خدمات وہ میں جن گے جائیں کیے تیار سے تعاون کے عالقوں ان اور گے

 دیگر اور  ادارے، والے کرنے فذنا قانون کنندگان، فراہم خدمات کے عالقے سکول، ڈائریکٹر، کے صحت حفظانِ 
  سکے۔ جا کیا فراہم تسلسل جامع ایک کا بھال دیکھ لیے کے پیروی اور ریفرلز تاکہ پروگرام، شدہ شناخت

   
  آور نشہ جو ہیں شامل ملین $15 میں فنڈز اپ سٹارٹ کے پروگرام گرانٹ بالک ہیلتھ مینٹل کمیونٹی وفاقی میں فنڈنگ

  ہے۔ انتظام زیرِ  کے  انتظامیہ کی خدمات کی صحت یدماغ اور استعمال کے مواد
  

فنڈز ریاسِت نیو یارک کو کورونا وائرس پر جوابی کارروائی اور امداد کی اضافی تخصیص کے ایکٹ اور امریکن 
  ریسکیو پالن ایکٹ کے حزو کے طور پر دیے گئے تھے۔

   
ونت فراہم کرنے کا دفتر تمام رویہ جاتی صحت دفتِر دماغی صحت اور منشیات کے عادی افراد کو خدمات اور معا

فراہم کنندگان جو درخواست دینے کے لیے اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہیں، بشمول وہ لوگ جو ساتھیوں کی زیر 
( والی بال منافع کام کرنے 3) (c)501قیادت تنظیمیں چالتے ہیں، کو ترغیب دیتے ہیں۔ اہل درخواست دہندگان میں 

ے یا پبلک بینیفٹ کارپوریشنیں شامل ہیں جنہیں سنگین دماغی امراض اور/یا نشہ آور مواد کے استعمال کی والے ادار
بیماری میں مبتال افراد کو ذہنی صحت اور نشہ آور مواد کے استعمال کے عالج کی خدمات فراہم کرنے کا تجربہ 

  ہے۔
   

  کے نیچے یہاں مل سکتا ہے: دفتِر دماغی صحت کی ویب سائٹ پر حصولی کے مواقع RFPیہ 
https://omh.ny.gov/omhweb/rfp/  اورOASAS  کی ویب سائٹ پر حصول کے نیچے یہاں مل سکتا

  ۔https://oasas.ny.gov/procurement ہے:
   

RFP بھیجی تک بجے 1:00 دوپہر مطابق کے وقت معیاری ایسٹرن کو 10/05/2022 تجاویز والی جانے بھیجی کو 
  ہیں۔ سکتی جا
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