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  12מיליאן דאלאר דא צו באקומען פאר דעוועלאּפמענט פון  71גאווערנער האקול אנאנסירט 
   שטיצנדע קריזיס סטאביליזאציע צענטערן

  
גענצליך נייע צענטערן, דינענדיג ניו יארקער וועלכע מוטשענען זיך   12אינוועסטירונג צו פינאנצירן 

  מיט גייסטישע געזונטהייט אדער דראג אביּוז קריזיסן ארום די סטעיט
  

   
מיליאן   71גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די סטעיט נעמט אן פארשלאגן פאר 

נייע שטיצנדע קריזיס   12דאלאר אין פינאנצירונג וואס איז דא צו באקומען פאר די דעוועלאּפמענט פון 
ק סטעיט.  ( ארום ניו יארSupportive Crisis Stabilization Center, SCSCסטאביליזאציע צענטערן )

די צענטערן וועלן צושטעלן שטיצע און הילף פאר מענטשן מיט גייסטישע געזונטהייט און/אדער דראג  
  אביּוז קריזיס סימפטאמען וועלכע געפונען זיך אין סכנות'דיגע אומשטענדן.

   
פארזיכערן   "די היינטיגע אינוועסטירונג אין גייסטישע געזונטהייט און דראג באנוץ שטיצע צענטערן וועלן

אז קיין איין ניו יארקער דארף קיינמאל נישט דורכגיין קריזיסן אליין, אפגעזעהן פון זייער עלטער,  
האט גאווערנער האקול געזאגט.  מעגליכקייט צו באצאלן, וואו זיי וואוינען אדער פון וואו זיי קומען", 

"אונזערע שטיצנדע קריזיס סטאביליזאציע צענטערן וועלן צושטעלן סערוויסעס ארום די זייגער פאר ניו  
יארקער וועלכע גייען אריבער א קריזיס אן אּפוינטמענטס, און מיר וועלן פארזעצן צו פאראויס גיין מיטן  

רונג געזונטהייט סערוויסעס  מאכן אינוועסטירונגען צו עלימינירן העלטקעיר אומיושר און אפפערן אויפפי 
  פאר די וועלכע דארפן עס די מערסטע."

   
( און אפיס פון  Office of Mental Health, OMHדי ניו יארק סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונטהייט )

( האבן  Office of Addiction Services and Supports, OASASאדיקשען סערוויסעס און שטיצע )
פאר די  (RFP osals,Prop for Request)  פארשלאגן אריינגעבן צו איינלאדענונגארויסגעגעבן אן 

  'ס.SCSCדעוועלאּפמענט פון די נייע  
   

"שטיצנדע קריזיס  אפיס פון גייסטישע געזונטהייט קאמישאנער דר. ען סָאליווען האט געזאגט, 
סטאביליזאציע צענטערן העלפן מענטשן וועלכע פארמעסטן זיך מיט עמאציאנאלע פראבלעמען צו  

-באקומען די הילף און שטיצע וואס זיי דארפן אויף א באלדיגע אופן אין א ווארעמע און ערהוילונג
אך, צו העלפן מענטשן צו  שעה א טאג, זיבן טעג א וו 24זיי וועלן זיין אפן  קאנצעטרירטע אטמאספערע.

האנדלען מיט דרינגנדע עמאציאנאלע פראבלעמען אדער מיט א דראנג צו נוצן דראגס/אלקאהאל. זיי  
וועלן אויך פארבינדן מענטשן מיט סערוויסעס, אריינרעכענענדיג עמערדזשענסי האוזינג, העלטקעיר,  

  ייט סערוויסעס."עסן, דיסעביליטי סערוויסעס, דראג באנוץ און גייסטישע געזונטה 
   

אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמישאנער דר. טשינַאזָאו קאנינגהעם האט געזאגט,  
"נישט יעדער איינער קען צוקומען צו די קעיר און סערוויסעס וואס זיי דארפן דורכאויס געווענליכע  

ומען ווען אימער מענטשן באשליסן  ביזנעס שטונדן, און מיר דארפן זיכער מאכן אז הילף איז דא צו באק
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אז זיי דארפן עס. די צענטערן וועלן זיין די ערשטע טריט פאר פילע מענטשן וועלכע זענען אין נויט פון  
באלדיגע הילף פאר א גייסטישע געזונטהייט אדער דראג אביּוז קריזיס, און זיי וועלן זיין קריטיש צו  

  ום די סטעיט."שטיצן די געזונטהייט פון ניו יארקער אר
   

"צופיל ניו יארקער ליידן שטילערהייט, צו עס איז פון גייסטישע סענאטאר טשאק שּומער האט געזאגט, 
געזונטהייט אדער פון זיך ראנגלען מיט אדיקשען, און דאס איז די סיבה פארוואס איך האב אזוי שווער  

נג געזעצן רעכענען אריין היסטארישע געקעמפט צו זיכער מאכן אז די פעדעראלע קאוויד פארלייכטערו
העכערונגען אין פינאנצירונג צו פארמערן גייסטישע געזונטהייט רעסארסן און העלפן די וועלכע דארפן  

עס די מערסטע. יעצט, א דאנק די פעדעראלע אינוועסטירונג, וועלן ראיאנען אריבער ניו יארק האבן  
אציע צענטערן צו באקעמפן די גייסטישע געזונטהייט  נייע שטיצנדע קריזיס סטאביליז 12צוטריט צו 

  קריזיס און די ָאּפיויד מגיפה אויף די פארנט ליניעס אין די קאמיוניטיס וועלכע דארפן עס די מערסטע."
   

פארקוקטע -"די קאוויד פאנדעמיע האט געמאכט די אפט קאנגרעסמאן ּפאול טאנקָאו האט געזאגט, 
טישע געזונטהייט און אדיקשען באדערפענישן פון אמעריקאנער  און נישט נאכגעקומענע גייס

ארויפשווימען אויפן אויבערפלאך. זינט די סאמע אנהויב פון די פאנדעמיע, האב איך געשטופט צו  
אריינלייגן פינאנצירונג פאר גייסטישע געזונטהייט פראגראמען און רעסָארסן צו ברענגען אדיקשען  

שטאלץ געווען צו זיין ערפאלגרייך מיטן ברענגען די ערלייכטערונג אין אונזער   באהאנדלונגען, און איך בין
איך בין דאנקבאר צו  (. American Rescue Planקאוויד אפרוף אין די אמעריקאנער רעטונג פלאן )

ראטעווענדע רעסָארסן ווערנדיג דעליווערט, און איך וועל פארזעצן צו ארבעטן צו זיכער  -זעהן די לעבנס
  מאכן אז די באדערפענישן פון אונזערע קאמיוניטיס ווערן נאכגעקומען."

   
פון די ניו יארק פארבאנד אויף פסיכיאטרישע ריהעביליטעישען   CEOהַארווי ראזענטאל, 

(, האט  New York Association of Psychiatric Rehabilitation Servicesסערוויסעס )
קלאסיגע קריזיס סטאביליזאציע צענטערן וועט שטיצן  - "ניו יארק'ס פלאן צו עפענען נייע ערשט געזאגט, 

די סטעיט צו אהערשטעלן א ברייטערע ספעקטרום פון קריזיס   קאמיוניטיס אין יעדע ווינקל פון
וויכטיגע נאכפאלגנדע רעסָארס פאר די -סערוויסעס. מיטן טוהן אזוי, וועלן די צענטערן צושטעלן קריטיש

גייסטישע געזונטהייט האטליין. עס קומען זיך הערצליכע דאנקן פאר   9-8-8וועלכע נוצן די סטעיט'ס נייע 
ול און קאמישאנערס סָאליווען און קָאנינגהעם פארן שאפן מער אפציעס פאר ניו יארקער  גאווערנער האק 

   אין צייטן ווען זיי דארפן עס די מערסטע."
   

 Mentalפון די גייסטישע געזונטהייט פארבאנד פון ניו יארק סטעיט ) CEOגלען ליעבמאן, 
Health Association of New York State ,מיר באדאנקען גאווערנער האקול און  (, האט געזאגט"

קאמישאנערס סָאליווען און קָאנינגהעם פאר זייער פירערשאפט מיטן זיך אפרופן צו די באדערפענישן  
פון מענטשן אין א גייסטישע געזונטהייט אדער דראג אביּוז קריזיס. די סטאביליזאציע צענטערן וועלן זיין  

קאמיוניטי סערוויסעס. די סטאביליזאציע צענטערן וועלן אויך העלפן  און   988נויטיגע בריק צווישן -די גאר 
זיכער מאכן אז מענטשן קומען ווייניגער אן אין עמערדזשענסי רּומס און צו די קרימינאלע יוסטיץ  

  סיסטעם."
  

דזשאן קַאּפאלע, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די ניו יארק פארבאנד פון אלקאהאליזם און דראג  
 New York Association of Alcoholism and Substance Abuseראפעסיאנאלן )אביּוז פ

Providers said  ,אין די צייט ווען ניו יארק סטעיט זעצט פאר אריבערצוגיין מגיפה(, האט געזאגט" -
טאפלען פון דראג ָאווערדָאוזעס און מענטשן וועלכע ווענדן זיך פאר הילף מיט א דראג באנוץ  ש

עט דאס אויפשטעלן די שטיצנדע קריזיס סטאביליזאציע צענטערן דורך גאווערנער האקול  קראנקייט, וו
ערמוטיגן א ברייטערע פובליק געזונטהייט צוגאנג און עס וועט צושטעלן נייע כלים צו זיכער מאכן אז  

  אלע ניו יארקער קענען צוקומען צו די קעיר וואס זיי דארפן."
   



 The Coalitionפון די פאראיין פאר אויפפירונג געזונטהייט ) CEO עימי דָארין, פרעזידענט און
for Behavioral Health ,גאווערנער האקול ווייזט איר איבערגעגעבנקייט, צוזאמען  (, האט געזאגט"

מיט די סטעיט פירער, צו פארבעסערן קעיר פאר מענטשן אין אויפפירונג געזונטהייט קריזיסן און צו  
הילף פאר קריזיסן. שטיצנדע קריזיס סטאביליזאציע צענטערן וועלן זיין א ווארעמע  בויען אנגייענדע 

פלאץ פאר די מיט גייסטישע געזונטהייט און דראג באנוץ באדערפענישן צו צוקומען צו סערוויסעס און  
די  שטיצע. מיר לויבן גאווערנער האקול, קאמישאנער סָאליווען און קאמישאנער קָאנינגהעם פארן בויען 

  צענטערן."
   

  און פיר  פלאץ, אויפן סערוויסעס אלע  צושטעלן צו קאנטראקטן מאכן אדער  צושטעלן וועלן  צענטערן די
  דעם אויף קאנצעטרירט   פרייוויליג, זענען סערוויסעס אלע  וואך. א טעג זיבן טאג, א שעה צוואנציג
 ענליכע  אין מענטשן נדערע א פון שטיצע  אויף דגש א מיט  טראומע,  מיט  זיך  רעכענען און מענטש

  ערהוילונג.  און שטאנדהאפטיגקייט  אויף אריענטריט  איז וואס אומשטענדן
   

 וועלן זיי און צוזאמען, OASAS און OMH NYS די דורך  סערטיפייד זיין וועלן צענטערן 12 די
  לאקאלע  אריינרעכענענדיג דינען, זיי וועלכע  קאמיוניטיס די  מיט  צוזאמענארבעט  אין ווערן דעוועלאּפט 

  און אגענטורן אינפארסירונג געזעץ ּפרָאוויידערס, קאמיוניטי סקולס, דירעקטארס, וואוילזיין  גייסטישע 
  פאר   קעיר  אנגייענדע  פון סיסטעם ברייטע   א צושטעלן צו פראגראמען, אידענטיפיצירטע  אנדערע 

  ָאּפס.-פַאלָאו און ריפערעלס
   

  פעדעראלע  די  פון  קערפערשאפטן נייע  פאר  געלטער  אין דאלאר  מיליאן 15 אריין רעכנט  פינאנצירונג
  (Grant Block Health Mental Community Federal) גרענט  בלאק  געזונטהייט  גייסטישע  קאמיוניטי
 סערוויסעס געזונטהייט  גייסטישע  און  אביּוז דראג  די דורך   פארטיילט  ווערט  אסוו  פראגראם

  (.Administration Services Health Mental and Abuse Substance) אדמיניסטראציע 
  

די געלטער זענען געשאנקען געווארן פאר ניו יארק סטעיט אלץ טייל פון די קאראנאווירוס אפרוף און  
 Coronavirus Response and Reliefוגעלייגטע פארטיילונגען געזעץ )פארלייכטערונג צ

Supplemental Appropriations Act.און די אמעריקאנער רעטונג פלאן )  
   

מוטיגן אלע אויפפירונג געזונטהייט ּפרָאוויידערס וועלכע קומען נאך די   OASASאון  OMHדי 
צו אּפלייען, אריינרעכענענדיג די וועלכע האלטן אויף ארגאניזאציעס  –קריטעריאנען צו זיין בארעכטיגט 

וואס ווערן אנגעפירט דורך מענטשן וועלכע גייען אריבער ענליכע פראבלעמען. בארעכטיגטע אפליקאנטן  
אינקארּפארעישען אדער פובליק בענעפיט   (3) (c)501פארדינסט אגענטורן מיט -פאר -נען נישט זע 

קעפערשאפטן וועלכע האבן ערפארונג מיטן צושטעלן גייסטישע געזונטהייט און דראג באנוץ  
באהאנדלונג סערוויסעס פאר מענטשן מיט ערנסטע גייסטישע געזונטהייט און/אדער דראג באנוץ  

  קראנקייטן.
   

" )פינאנצירונג  Procurement Opportunitiesוועבזייטל אונטער "  OMHגעפונט זיך אויף די  RFPדי 
  געלעגנהייטן( ביי:

https://omh.ny.gov/omhweb/rfp/  און אויף דיOASAS " וועבזייטל אונטערProcurement :ביי "
https://oasas.ny.gov/procurement.  

   
  . 10/05/2022 אום  1:00EST PM  ביז ווערן אריינגעגעבן דארפן RFP די פאר  פארשלאגן

   
  

###  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb6157e1c29d64ee8d4fa08da603d0929%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928112648277138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c%2FUVqEc4LLdvsdfQgR1YYsp%2F5oaIFDVIWjGCkWIr%2Bp8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb6157e1c29d64ee8d4fa08da603d0929%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928112648277138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c%2FUVqEc4LLdvsdfQgR1YYsp%2F5oaIFDVIWjGCkWIr%2Bp8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb6157e1c29d64ee8d4fa08da603d0929%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928112648277138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c%2FUVqEc4LLdvsdfQgR1YYsp%2F5oaIFDVIWjGCkWIr%2Bp8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fprocurement&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb6157e1c29d64ee8d4fa08da603d0929%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928112648277138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g%2B%2BHyYpilqXI5PjL34KgNOWhccVFB50yztvWA1qpDAc%3D&reserved=0
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