
 
 الحاكمة كاثي هوكول   22/8/2022 للنشر فوًرا:

 
 

   (COVID-19مليون دوالر لمزودي خدمات اإلدمان الذين تأثروا بجائحة ) 20الحاكمة هوكول تعلن عن تخصيص 
  

( التي ترتبت عليهم منذ مارس/آذار  COVIDالتمويل لمساعدة مزودي الخدمات على تغطية النفقات المتعلقة بجائحة )
2021  

  
 يستمر الطلب القوي على خدمات اإلدمان وسط وباء األفيون والجرعات الزائدة  

  
  

مليون دوالر لدعم مزودي خدمات اإلدمان في والية نيويورك   20أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توفر ما يصل إلى 
(. سيساعد التمويل الفيدرالي والذي يديره مكتب خدمات ودعم اإلدمان COVID-19الذين تأثروا باآلثار المستمرة لجائحة )

لمالي ويمّكنهم من االستمرار في تقديم خدمات الوقاية من اضطراب تعاطي  في والية نيويورك والخدمات على التعافي ا
 ( وعالجه وتقليل الضرر والتعافي.  COVIDالمخدرات اآلمن من مرض )

  
( في جميع جوانب الحياة اليومية بما في  COVID-19"يواصل سكان نيويورك الشعور بآثار جائحة ) قالت الحاكمة هوكول،

"مثل الكثير من سكان نيويورك، فقدت عائلتي أحد األحباء الذين يعانون من اإلدمان وسيكون هذا التمويل   ذلك عالج اإلدمان".
جزًءا ال يتجزأ من مساعدة مزودي العالج على مواصلة عملهم الحاسم. ستواصل إدارتي عملنا لدعم مزودي الخدمات  

  مساعدة سكان نيويورك الذين هم في أمس الحاجة إليها."ل
  

: "لقد قام مزودي الخدمات لدينا بعمل بطولي وبقية مكاتبم  قال تشاينزو كننغهام، مفوض مكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان
ل على استقرار  (. سيساعد هذا التمويCOVID-19مفتوحة ويعملون على الرغم من العقبات العديدة التي أوجدتها جائحة )

 نظامنا والسماح لمقدمي خدماتنا بمواصلة تقديم الرعاية والخدمات المنقذة للحياة لبعض سكان نيويورك األكثر ضعفًا."  
  

واجه العديد من مزودي خدمات اإلدمان ضغوًطا مالية كبيرة أثناء الجائحة حيث واجهوا التحديات التي فرضتها أزمة الصحة 
لنفقات اإلضافية زيادة في خدمات الرعاية الصحية عن بُعد وتلبية بروتوكوالت السالمة الخاصة بجائحة  العامة. تضمنت هذه ا

(COVID-19  .وتحديات القوى العاملة األخرى المتعلقة بالجائحة ) 
  

في جميع أنحاء   إضافة إلى ذلك، يستمر وباء المواد األفيونية والجرعات الزائدة في التأثير على األفراد واألسر والمجتمعات
 والية نيويورك. وكانت النتيجة أزمة صحية مزدوجة تستنزف موارد خدمات اإلدمان.  

  
بتمويل من منحة منع تعاطي المواد المخدرة والمعالجة المرخصة بموجب قانون االعتمادات التكميلية لالستجابة والفيروسات 

ان فرصة الستئناف البرامج التي أوقفتها الجائحة ودعم البرامج ، ستوفر المبادرة لمزودي خدمات اإلدم2021التاجية لعام 
والخدمات الحالية أو تعزيزها. والهدف من ذلك هو السماح لمزودي الخدمات هؤالء باالستمرار في تقديم مستوى رائد من  

 الرعاية على المستوى الوطني لمن يبحثون عن العالج.  
  

   دعوة تقديم الطلبات.اطلع على 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oasas.ny.gov%2Frequest-applications&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2e128af4297a441dc8ec08da846af5cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637967892174372622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=St7xbl55IgiYGYWR78BSVOEBd%2FD%2B4TP2NVM5pQ6Y0y0%3D&reserved=0


تحت قيادة الحاكمة هوكول، وضعت والية نيويورك نهًجا قويًا ومتعدد الجوانب للتصدي لوباء الجرعات الزائدة ووضعت 
سلسلة متواصلة رائدة على المستوى الوطني لرعاية اإلدمان مع خدمات كاملة للوقاية والعالج والتعافي وتقليل الضرر. عملت  

دمات التقليدية، بما في ذلك خدمات األزمات، وبرامج العالج للمرضى الداخليين الوالية على توسيع نطاق الوصول إلى الخ
 والخارجيين والمقيمين، باإلضافة إلى األدوية لعالج اإلدمان، وخدمات العالج المتنقل والمواصالت.  

  
 2016في عام كانت الحاكمة هوكول عضوة في فريق عمل والية نيويورك لمكافحة الهيروين واألفيون، والذي أوصى 

بخدمات جديدة غير تقليدية، بما في ذلك مراكز التعافي، ونوادي الشباب، وخدمات األقران الموسعة، ومراكز الوصول  
المفتوح، والتي توفر تقييمات وإحاالت فورية إلى الرعاية. تم ترسيخ هذه الخدمات منذ ذلك الحين في العديد من المجتمعات  

 عدت األشخاص المحتاجين في الحصول على رعاية أقرب إلى المكان الذي يعيشون فيه.  في جميع أنحاء الوالية، وسا
  

"تتصدر نيويورك المشهد فيما يتعلق بآفة المواد األفيونية وهذا هو السبب في أنني كافحت بشدة  قال السناتور تشاك شومر، 
كوفيد تتضمن زيادات تاريخية لتعزيز العالج خدمات  للتأكد من أن تتضمن مشاريع قوانين اإلغاثة الفيدرالية الخاصة بفيروس 

مليون دوالر لمزودي خدمات اإلدمان الدعم الذي يحتاجونه للحفاظ على  20الوقاية والتعافي. ستمنح هذه الزيادة البالغة 
  األرواح ومساعدة المجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها."

  
ر المدمر للجائحة على نظام الرعاية الصحية لدينا بما في ذلك تفاقم أزمة المواد "لقد رأينا التأثي قال النائب بول تونكو،

( التي عالجت مرض  COVIDاألفيونية المستمرة في بالدنا. لهذا السبب دفعت بقوة في الكونغرس لتقديم حزمة إنقاذ جائحة )
رات والعالج. لقد نجحت في هذا الجهد وكنت  اإلدمان من خالل تعزيز وتوسيع برنامج المنحة الفيدرالية لمنع تعاطي المخد 

( الخاصة بنا. يسعدني أن أرى هذه الحزمة COVIDفخوًرا باإلدالء بصوتي العام الماضي لتمرير حزمة االستجابة لجائحة )
في أمس تقدم الدعم المنقذ للحياة لمجتمعاتنا في نيويورك وأشكر جميع الذين تواصل قيادتهم ومناصرتهم توفير األمل لمن هم  

  الحاجة إليه."
  

"ال يزال هذا  قال السناتور عن الوالية بيت هاركهام، رئيس لجنة مجلس الشيوخ المعنية بإدمان الكحول وتعاطي المخدرات، 
التمويل والدعم اإلضافي لمزودي عالج اضطراب استخدام المواد المخدرة يحاولون استعادة مكانتهم التشغيلية بعد الجائحة 

األرواح على مستوى الوالية. مع زيادة الجرعات الزائدة من المواد األفيونية خالل السنوات العديدة الماضية من  سوف ينقذ 
الضروري أن نخصص الموارد الالزمة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات العالج والتعافي والحد من الضرر. إنني أقدر  

  جهود الحاكمة هوكول القوية بهذا الصدد."
  

"أي تمويل إضافي يمكننا الحصول عليه لمساعدة مزودي العالج لدينا على تحقيق مهمتهم هو   الجمعية فيل ستيك، قال عضو
( في إحداث فوضى في مرافق العالج لدينا حيث أن العديد منها عبارة عن  COVID-19خبر مرحب به. تسببت جائحة ) 

عد مع توفير أماكن إقامة لمرافق إقامة المصلين وزيادة القوى أماكن تجمع للمصلين. سيسمح االرتقاء بخدماتنا الصحية عن بُ 
  العاملة وتحفيزها لمزيد من األفراد بتلقي العالج من اضطراب تعاطي المخدرات."

  
يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان، أو الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برقم  

HOPEline  8-877-1  أيام في األسبوع على 7ساعة في اليوم و 24المجاني في الوالية على مدار-HOPENY (1-
   (.467369)الرمز المختصر  HOPENY( أو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى 877-846-7369

 
يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح بما في ذلك األزمات/التخلص من السموم أو رعاية مرضى العيادات الداخلية أو  

  ( في والية نيويورك علىOASASاإلقامة أو العيادات الخارجية باستخدام لوحة معلومات توافر عالج ) 
FindAddictionTreatment.ny.gov أو من خالل   ( موقعOASASاإللكتروني في والية نيويورك ).  

  
قة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة مرفوضة،  إذا واجهت أنت أو أحد أحبائك عقبات تأمينية متعل

أو إرسال رسالة بريد إلكتروني   888-614-5400عبر الهاتف على  CHAMPفاتصل بخط مساعدة 
  .ombuds@oasas.ny.govإلى

  
###  
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