
 
 الحاكمة كاثي هوكول  30/8/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  

  اإلدمان لخدمات دوالر مليون  2.3 بقيمة دعم تخصيص عن تعلن هوكول الحاكمة
   

  ليكس وفنغر نيويورك غرب  في للعالج النقل خدمات وتحسين نيويورك؛ مدينة في للوقاية تحالفات أربعة إلنشاء تمويل
   

   اإلدمان من للرعاية نيويورك والية في الرائد الوطني التسلسل على للبناء منح
  

 
مليون دوالر لدعم جهود الوقاية من اإلدمان وتعزيز الوصول إلى   2.3أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تخصيص  

إنشاء أربعة تحالفات للوقاية في مدينة خدمات النقل للعالج. سيساعد التمويل، الذي يديره مكتب خدمات ودعم اإلدمان على  
نيويورك وتعزيز خدمات النقل غير الطبية لألفراد الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى عالج اإلدمان في غرب نيويورك 

  ومنطقة فنغر ليكس. 
 

الناس بالمساعدة التي   "تتطلب معالجة اإلدمان في نيويورك نهًجا منسقًا على مستوى الوالية لتزويد قالت الحاكمة هوكول،
يحتاجون إليها". "سيساعد هذا التمويل على إشراك المجتمعات الضعيفة بشكل أفضل في مدينة نيويورك مع توفير وسائل 

مما يدعم خدمات عالج  -النقل لألفراد الذين لن يتمكنوا من الحصول على العالج في غرب نيويورك ومنطقة فنغر ليكس  
  دنا". اإلدمان الرائدة في بال

   
مليون دوالر إلنشاء أربعة تحالفات للوقاية من اإلدمان في مدينة نيويورك إلشراك السكان  1.8سيوفر التمويل ما مجموعه  

المعرضين للخطر والمجتمعات المعزولة بشكل أفضل في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الوقاية والتغير البيئي. ستعمل االئتالفات  
  ة ثقافيًا ومصممة خصيًصا للمجتمعات والسكان المحرومين. على تطوير مبادرات وقائية مناسب

   
سيتلقى كل من برنامج أبرشية نيويورك للوقاية من تعاطي المخدرات في مقاطعة برونكس ومؤسسة كامبا في مقاطعة كنغز  

  450ة ريتشموند ومؤسسة أنشطة الشباب والكبار المكور في مقاطعة كوينز وشراكة ستاتن آيالند لصحة المجتمع في مقاطع
ألف دوالر على مدى ثالث سنوات لتأسيس تحالف وقائي. تم توفير التمويل للمنح من خالل المنحة الفيدرالية لمنع تعاطي  

  المخدرات والعالج منها. 
   

ف إلى  دوالر كتمويل من الوالية الثنين من البرامج التجريبية التي تهد  500,000إضافة إلى ذلك، ستوفر المبادرة حوالي 
تعزيز خدمات النقل لألفراد الذين يخضعون للعالج الفعال أو التعافي لكنهم يفتقرون إلى الموارد الالزمة للسفر إلى هذه  

  249,900الخدمات. ستتلقى مؤسسة مجلس غينيسي لمكافحة إدمان الكحول وتعاطي المخدرات. في منطقة فنغر ليكس مبلغ 
  دوالر أمريكي. 250,000العالم في منطقة غرب نيويورك دوالر وستتلقى مؤسسة أنقذوا مالئكة 

   
ستمول المنح احتياجات النقل المختلفة بما في ذلك األنشطة الترفيهية التي من المحتمل أن تزيد من التواصل االجتماعي أو  

الرسمية مثل اإلدارة الذاتية   الرفاهية العاطفية؛ وتدعم االنتعاش وتفاعالت األقران ومجموعات الدعم المتبادل الرسمية أو غير
( واجتماعات مدمني الكحول Self-Management and Recovery Training, SMARTوالتدريب على التعافي )

المجهولين أو اجتماعات المدمنين المجهولين؛ وينقل إلى خدمات العالج أو الحد من الضرر أو لمقدمي الخدمة. ستوجه  
  رنامج التوسع اإلضافي لخدمات النقل هذه في كافة أنحاء الوالية. البيانات والمعلومات من هذا الب



   
"مقابلة الناس أينما كانوا وضمان الوصول الكامل إلى أنواع  قال تشاينزو كننغهام مفوض مكتب خدمات اإلدمان والدعم، 

مختلفة من المساعدة هو أحد ركائز عملنا. من خالل هذا التمويل لتعزيز الوقاية والعالج وتقليل الضرر ودعم التعافي عبر 
تطلع إلى الفوائد العديدة التي  والية نيويورك نقدم للناس المزيد من الخيارات للعثور على الخدمات التي يحتاجون إليها وأنا أ

  ستجلبها هذه البرامج الجديدة." 
  

"قال النائب بول تونكو، "كل يوم، نفقد المزيد من األحباء بسبب مرض اإلدمان. وعلى الرغم من تفاقم   قال النائب بول تونكو،
وباء الجرعات الزائدة في بالدنا ال يزال الوصول إلى العالج المنقذ للحياة بعيًدا عن متناول األمريكيين الذين هم في أمس 

ول إلى العالج بما في ذلك من خالل قانون تعميم عالج اإلدمان الحاجة إليه. لسنوات، عملت على تحسين وتوسيع الوص
وزيادة التمويل الفيدرالي لمنحة منع تعاطي المخدرات والعالج منها والتي توفر تموياًل مهًما للوقاية والتعافي والعالج. أنا  

  إلى األمام ألولئك الذين يكافحون." ممتن لجميع أولئك الذين تواصل قيادتهم ودعوتهم التي ال تتزعزع توفير األمل والطريق 
  

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. وقد  

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

   
يورك لمكافحة الهيروين واألفيون، والذي كان قد أوصى في عام  كانت الحاكمة هوكول عضوة في فريق عمل والية نيو

بخدمات جديدة غير تقليدية، بما في ذلك مراكز التعافي، ونوادي الشباب، وخدمات األقران الموسعة، ومراكز   2016
في العديد من   الوصول المفتوح، والتي توفر تقييمات وإحاالت فورية إلى الرعاية. تم ترسيخ هذه الخدمات منذ ذلك الحين

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

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

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

 
لية، أو اإلقامة،  يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح، بما في ذلك األزمات/ التخلص من السموم، أو مرضى العيادات الداخ

لتوفر العالج في والية نيويورك على  NYS OASASأو رعاية مرضى العيادات الخارجية باستخدام لوحة 
FindAddictionTreatment.ny.gov    في اإللكترونيأو من خالل OASAS NYS موقع.  

إذا واجهت أنت أو أحد أفراد أسرتك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة 
أو إرسال رسالة بريد إلكتروني  888-614-5400عبر الهاتف على  CHAMPمرفوضة، فاتصل بخط مساعدة  

   .ombuds@oasas.ny.gov إلى
   

###  
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