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מיליאן דאלער פאר אדיקשען סערוויסעס ּפרָאוויידערס וועלכע   20גאווערנער האקול אנאנסירט 
 פאנדעמיע   19- זענען באטראפן געווארן דורך קאוויד

  
פארבינדענע אויסגאבן אנגעזאמלט זינט מערץ  -פינאנצירונג צו העלפן ּפרָאוויידערס דעקן קאוויד

2021  
  

 ערוויסעס פארזעצנדיג דורכאויס אּפיויד און ָאווערדָאוז מגיפה  גרויסע פארלאנג פאר אדיקשען ס 
  

  
מיליאן דאלאר איז דא צו באקומען  20גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ביז אזויפיל ווי 

צו שטיצן אדיקשען סערוויסעס ּפרָאוויידער אין ניו יארק סטעיט וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך די  
פאנדעמיע. די פעדעראלע געלטער וועלכע ווערן פארטיילט   19-פון די קאוויד byאנגייענדע נאכווייען 

 Office of Addiction Servicesדורך די ניו יארק סטעיט אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע )
and Supports, OASAS וועלן העלפן ּפרָאוויידערס מיט זייער פינאנציעלע ערהוילונג און זיי )

זיכערע דראג באנוץ קראנקייט פארמיידונג, באהאנדלונג,  -ו פארזעצן צו צושטעלן קאווידערמעגליכן צ
 שאדן פארקלענערונג און ערהוילונג סערוויסעס. 

  
פאנדעמיע אין אלע געביטן פון טאג טעגליכע   19-"ניו יארקער זעצן פאר צו פילן די נאכווייען פון די קאוויד

"פונקט ווי צופיל האט גאווערנער האקול געזאגט. ן באהאנדלונג",  לעבן, אריינרעכענענדיג מיט אדיקשע
אנדערע ניו יארקער, האט מיין פאמיליע פארלוירן א באליבטע וואס האט זיך געראנגלט מיט אדיקשען,  
און די געלטער וועלן זיין קריטיש צו העלפן באהאנדלונג ּפרָאוויידערס צו פארזעצן מיט זייער קריטישע  

אדמיניסטראציע וועט פארזעצן אונזער ארבעט צו שטיצן ּפרָאוויידערס צו העלפן ניו יארקער   ארבעט. מיין
  וועלכע דארפן דאס די מערסטע."

  
ניו יארק סטעיט אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמישאנער טשינַאזָאו קאנינגעהעם  

רבעט, בלייבנדיג אפן טראץ די פילע  "אונזערע ּפרָאוויידערס האבן געטוהן העראישע א האט געזאגט, 
. די געלטער וועלן העלפן סטאביליזירן אונזער סיסטעם און  19-שטרויכלונגען אנגעברענגט דורך קאוויד

ערלויבן אונזערע ּפרָאוויידערס צו פארזעצן צו צושטעלן לעבנ'ס ראטעווענדע קעיר און סערוויסעס פאר  
 טייל פון די שוואכסטע ניו יארקער."  

  
ילע אדיקשען סערוויסעס ּפרָאוויידערס האבן זיך געטראפן אונטער באדייטנדע פינאנציעלע דרוק  פ

דורכאויס די פאנדעמיע, אין די צייט ווען זיי זענען נאכגעקומען אלעס וואס די פובליק געזונטהייט קריזיס  
העלט' סערוויסעס -האט פארלאנגט פון זיי. די צוגעקומענע אויסגאבן האבן אריינגערעכנט מער 'טעלע

זיכערהייט פראטאקאלן און אנדערע ארבעטסקראפט  19-דורך די טעלעפאן, נאכקומען קאוויד
 שוועריגקייטן אין פארבינדונג מיט די פאנדעמיע.  

  



אין צוגאב זעצט די אנגייענדע אּפיויד און ָאווערדָאוז מגיפה פאר צו באטרעפן מענטשן, פאמיליעס און  
זייטיגע געזונטהייט קריזיס וואס האט  -ו יארק סטעיט. די רעזולטאט איז געווען א צווייקאמיוניטיס ארום ני

 איבערגעשטרענגט די רעסארסן פון אדיקשען סערוויסעס.  
  

וואס ווערט אויסגעצאלט דורך די דראג אביּוז פארמיידונג און באהאנדלונג בלַאק   –דער אינציאטיוו 
( וואס איז אויטאריזירט Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grantגרענט )

געווארן דורך דעם קאראנאווירוס אנטווארט און פארלייכטערונג צוגעלייגטע פארטיילונגען געזעץ 
(Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriation Act פון )וועט גיבן  – 2021

ס א געלעגנהייט צו צוריק אנהויבן פראגראמען וועלכע זענען פאר אדיקשען סערוויסעס ּפרָאוויידער
איבערגעהאקט געווארן דורך די פאנדעמיע און אנהאלטן אדער פארבעסערן עקזיסטירנדע פראגראמען  

און סערוויסעס. די ציהל איז צו ערלויבן די ּפרָאוויידערס צו פארזעצן צו צושטעלן קעיר פאר די וועלכע 
 נדלונג אויף די העכסטע שטאפל אינעם לאנד.  ווענדן זיך פאר באהא

  
   בן אפליקאציעס.איינלאדענונג אריינצוגעזעהט די 

  
אונטער גאווערנער האקול'ס פירערשאפט האט ניו יארק סטעיט אוועקגעשטעלט אן אגרעסיווע,  
דאס   –פילפאכיגע צוגאנג צו אדרעסירן די ָאווערדָאוז מגיפה און געשאפן א סיסטעם פון אדיקשען קעיר 

ענערונג  מיט א רייע פון פארמיידונג, באהאנדלונג, ערהוילונג און שאדן פארקל –בעסטע אינעם לאנד 
סערוויסעס. די סטעיט האט געארבעט צו פארברייטערן צוטריט צו טראדיציאנאלע סערוויסעס,  

ּפעישענט און באהאנדלונג פראגראמען וואו די -ּפעישענט, ַאוט-אריינרעכענענדיג קריזיס סערוויסעס, אין
יך מאוביל באהאנדלונג און  פאציענטן וואוינען אויפן ארט, מעדיצינען צו באהאנדלען אדיקשען, און אזוי או

 טראנספארטאציע סערוויסעס.  
  

 Newגאווערנער האקול איז געווען א מיטגלידערין פון די ניו יארק סטעיט הערָאואין און אּפיויד איינהייט )
York State Heroin and Opioid Task Force נייע,   2016( וועלכע האט רעקאמענדירט אין

, אריינרעכענענדיג ערהוילונג צענטערן, יונגווארג קלָאבס, פארברייטערטע אומטראדיציאנאלע סערוויסעס
סערוויסעס דורך מענטשן וועלכע גייען אליין אריבער ענליכע פראבלעמען און אפענע צוטריט צענטערן  
וועלכע שטעלן צו באלדיגע אונטערזוכונגען און שיקן פאר ווייטערדיגע קעיר. די סערוויסעס זענען זינט  

אוועקגעשטעלט געווארן אין מערערע קאמיוניטיס ארום די סטעיט, און זיי האבן געהאלפן מענטשן  דאן 
 אין נויט צו האבן צוטריט צו קעיר נאענטער צו וואו זיי וואוינען. 

  
"ניו יארק געפונט זיך אויף די פראנט ליניעס פון די אּפיויד סענאטאר טשאק שּומער האט געזאגט, 

די סיבה פארוואס איך האב אזוי שווער געקעמפט צו זיכער מאכן אז די פעדעראלע   מכה, און דאס איז 
קאוויד פארלייכטערונג געזעצן רעכענען אריין היסטארישע העכערונגען אין פינאנצירונג צו  

מיליאן דאלארדיגע שטופ   20פארשטערקערן באהאנדלונג, פארמיידונג און ערהוילונג סערוויסעס. די 
אדיקשען סערוויסעס ּפרָאוויידערס די שטיצע וואס זיי דארפן צו קענען פארזעצן צו   וועט גיבן פאר

  ראטעווען לעבנס און העלפן די קאמיוניטיס וועלכע דארפן דאס די מערסטע."
  

"מיר האבן געזען די שרעקליכע ווירקונג וואס די פאנדעמיע  קאנגרעסמאן ּפאול טאנקאו האט געזאגט, 
זער העלט קעיר סיסטעם, אריינרעכענענדיג פארערגערנדיג די לאנד'ס אנגייענדע  האט געהאט אויף אונ

אּפיויד קריזיס. דערפאר האב איך גאר שטארק געשטופט אין קאנגרעס צו אהערשטעלן א קאוויד רעטונג  
געזעץ וואס אדרעסירט די קראנקייט פון אדיקשען דורכן פארשטערקערן און פארברייטערן דעם  

אביּוז פארמיידונג און באהאנדלונג בלאק גרענט פראגראם. איך בין געווען ערפאלגרייך    פעדעראלן דראג
מיט די באמיאונג, און איך בין שטאלץ געווען צו האבן אריינגעלייגט מיין שטימע לעצטע יאר צו 

ג  אריבערפירן אונזער קאוויד אנטווארט געזעץ. עס דערפריידט מיר זייער צו זעהן די געזעץ ברענגנדי

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


ראטעווענדע שטיצע פאר אונזערע ניו יארקע קאמיוניטיס, און איך דאנק די אלע וועמען'ס -לעבנס
  פירערשאפט און שתדלנות זעצן פאר צו גיבן האפנונג פאר די וועלכע דארפן עס די מערסטע." 

  
  סטעיט סענאטאר ּפיט הַארקהעם, פארזיצער פון די סענאט קאמיטע אויף אלקאהאליזם און דראג

"די   (, האט געזאגט,Senate Committee on Alcoholism and Substance Abuseאביוז )
צוגעקומענע געלטער און שטיצע פאר דראג באנוץ קראנקייט באהאנדלונג ּפרָאוויידערס וועלכע פרובירן 

נאכאלץ זיך צוריק צו שטעלן אויף די פיס נאכן פאנדעמיע וועלן ראטעווען לעבנס איבער די גאנצע סטעיט.  
, איז דאס גאר וויכטיג אז מיר זאלן  מיט די וואוקס אין אּפיויד ָאווערדָאוזעס די עטליכע פארגאנגענע יאר

אהערשטעלן די נויטיגע מיטלען צו פארברייטערן צוטריט צו באהאנדלונג, ערהוילונג און שאדן 
פארקלענערונג סערוויסעס. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול'ס שטארקע באמיאונגען אין דעם  

  נושא." 
  

י וועלכע צוגעלייגטע געלטער וועלכע מיר קענען  "סיאסעמבלי מיטגליד פיל סטעק האט געזאגט, 
ארויסבאקומען צו העלפן אונזערע באהאנדלונג ּפרָאוויידערס אויסצופירן זייער מיסיע איז פרייליכע נייעס.  

האט אנגעזייעט א חורבן אין אונזערע באהאנדלונג אנשטאלטן, אזויווי פילע פון זיי זענען  19-קאוויד
העלט'  -געשטעלט פאר מענטשן צו זיין צוזאמען. פארבעסערן אונזערע 'טעלעפלעצער וואס זענען אויס

סערוויסעס, בשעת'ן מאכן אקאמאדאציעס פאר אנשטאלטן וואו מענטשן דארפן זיך צוזאמקומען און 
פארגרעסערן און באלוינען די ארבעטסקראפט, וועט ערלויבן מער מענטשן צו באקומען באהאנדלונג פאר  

  קייט."דראג באנוץ קראנ
  

ניו יארקער וועלכע מוטשענען זיך מיט אן אדיקשען, אדער וועמענס באליבטע מוטשענען זיך מיט אן 
טעג   7שעה א טאג,  24אדיקשען, קענען טרעפן הילף און האפענונג דורכן רופן די סטעיט'ס אומזיסטע, 

יט פאר  )וואס שטי 467369אדער דורכן טעקסטן צו  1-877-846-7369האטליין אויף  HOPEא וואך 
HOPENY.)   

 
- אריינרעכענענדיג עמערדזשענסי/דיטַאקס, אין –אדיקשען באהאנדלונגען וואס זענען דא צו באקומען 
קענען געפונען ווערן דורכן נוצן די  –ּפעישענט קעיר -ּפעישענט, פלעצער וואו פאציענטן וואוינען אדער ַאוט 

NYS OASAS באהאנדלונג אוועילעביליטי דעשבָאורד אויף FindAddictionTreatment.ny.gov   אדער
  .וועבזייטל NYS OASAS דורך די

  
אויב איר אדער א באליבטע אייערס האט געהאט שוועריגקייטן מיט אינשורענס אין פארבינדונג מיט 

באהאנדלונג אדער דארף הילף אריינצוגעבן אן אפעלירונג פאר א צוריקגעוויזענע קלעים, פארבינדט אייך  
  ףאדער דורך אימעיל אוי 888-614-5400הילף ליניע דורכן טעלעפאן אויף  CHAMPמיט די 

ombuds@oasas.ny.gov.  
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