
 
 KATHY HOCHULگورنر   8/30/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

  

   کیا اعالن کا ملین  $2.3 میں مد کی معاونت  لیے کے خدمات کی بچاؤ سے نشے نے HOCHUL گورنر
   

 کے عالج میں لیکس فنگر اور یارک نیو مغربی گی؛ کرے قائم اتحاد چار کے تھام روک میں شہر نیویارک فنڈنگ یہ
  گی بنائے بہتر  کو خدمات کی رفت و آمد لیے

   
  کے النے کار بروئے کو  تسلسل کے اول صف سے ملک سے حوالے کے بھال دیکھ کی  نشے کے یارک نیو ریاست

   گرانٹس لیے
  

 
نے آج نشے کی روک تھام کی کوششوں اور عالج کے لیے آمد و رفت کی خدمات تک  Kathy Hochulگورنر 

$ ملین کا اعالن کیا۔ نشہ آوری سے متعلق خدمات اور معاونتوں کے دفتر کے زیر   2.3یے رسائی کو بڑھانے کے ل
انتظام، یہ فنڈنگ نیو یارک شہر میں روک تھام کے چار اتحاد قائم کرنے اور مغربی نیو یارک اور فنگر لیکس میں  

خدمات کو بہتر بنانے میں   نشے کے عالج تک رسائی میں دشواری کا شکار افراد کے لیے غیر طبی آمد و رفت کی
  مدد کرے گی۔ 

 
"نیو یارک میں نشے سے نمٹنے کے لیے ریاست بھر میں ایک مربوط نقطہ نظر کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو وہ 

"یہ فنڈنگ نیو یارک سٹی میں کمزور کمیونٹیز  نے کہا۔ Hochulگورنر مدد مل سکے جس کی انہیں ضرورت ہے،" 
کو اس عمل میں بہتر طریقے سے شامل کرنے میں مدد کرے گی، جبکہ ایسے افراد کو آمد و رفت فراہم کرے گی جو  

جس ہماری قوم   -بصورت دیگر مغربی نیو یارک اور فنگر لیکس میں عالج تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہوں 
  عالج کی خدمات کو معاونت ملے گی۔"  کی صف اول کی نشے کے

   
$ ملین فراہم  1.8یہ فنڈنگ نیو یارک شہر میں نشے کی روک تھام کے چار اتحاد قائم کرنے کے لیے مجموعی طور پر 

کرے گی تاکہ کمزور آبادیوں اور الگ تھلگ کمیونٹیز کو ماحولیاتی تبدیلی اور روک تھام کی حکمت عملیاں تیار کرنے  
کرنے میں بہتر طریقے سے شامل کیا جا سکے۔ یہ اتحاد غیر محفوظ کمیونٹیز اور آبادیوں کے لیے ثقافتی  اور الگو 

  طور پر موزوں اور خاص طور پر مرتب کردہ احتیاطی تدابیر تیار کریں گے۔ 
   

میں  ، کوئینز کاؤنٹیCAMBA .Incڈرگ ابیوز پریوینشن پروگرام، کنگز کاؤنٹی میں  NYبرونکس کاؤنٹی میں 
EImcor Youth & Adult Activities, Inc  اور رچمنڈ کاؤنٹی میںCommunity Wellness, Inc  کے لیے .

$ سے  450,000سٹیٹن آئلینڈ پارٹنرشپ کے آرکڈئیوسس میں، ہر ایک کو روک تھام کا اتحاد قائم کرنے کے لیے 
ٹنس ابیوز پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ بالک گرانٹ  زیادہ، تین سال کی مدت میں ملیں گے۔ گرانٹس کے لیے فنڈنگ فیڈرل سبس

  کے ذریعے فراہم کی گئی۔ 
   

$ کی ریاستی فنڈنگ فراہم کی جائے گی 500,000اس کے عالوہ، اس کاوش کے تحت دو پائلٹ پروگرامز کو تقریباً 
جس کا مقصد ان افراد کے لیے آمد و رفت کی خدمات کو بہتر بنانا ہے جو زیِر عالج ہیں یا بحالی کے عمل سے گزر  

ئل کی کمی ہے۔ فنگر لیکس کے عالقے میں رہے ہیں لیکن ان کے پاس ان خدمات تک سفر کرنے کے لیے وسا



Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc  ملیں گے اور مغربی  249,900کو $
  $ ملیں گے۔ 250,000کو  Save the Michaels of the Worldنیو یارک کے عالقے میں 

   
شمول تفریحی سرگرمیاں جو سماجی تعلق یا جذباتی  یہ ایوارڈز آمد و رفت کی مختلف ضروریات کو پورا کریں گے ب

بہبود کو بڑھا سکتی ہیں؛ بحالی میں معاونتیں؛ ساتھیوں کے ساتھ رابطہ؛ رسمی یا غیر رسمی باہمی تعاون کے گروپس  
(  Self-Management and Recovery Training, SMARTجیسے سیلف مینیجمنٹ اینڈ ریکوری ٹریننگ )

لت میں مبتال افراد کی شناخت خفیہ رکھتے ہوئے میٹنگز؛ اور عالج یا نقصان کو کم کرنے   اور شراب یا منشیات کی
کی خدمات یا خدمت فراہم کنندگان تک جانے کے لیے سواری۔ اس پروگرام سے حاصل کردہ عداد و شمار اور  

  معلومات ریاست بھر میں ان آمد و رفت کی خدمات کی مزید توسیع میں رہنمائی کریں گی۔ 
   

"لوگ جہاں  نے کہا،  Chinazo Cunninghamنشہ آوری سے متعلق خدمات اور معاونتوں کے دفتر کی کمشنر 
بھی موجود ہوں ان سے ملنا اور مختلف قسم کی مدد تک مکمل رسائی کو یقینی بنانا ہمارے کام کی بنیادوں میں سے  

ر بحالی کی معاونت میں بہتری کی اس فنڈنگ ایک ہے۔ ریاست نیو یارک میں روک تھام، عالج، نقصان میں کمی او
کے ذریعے، ہم لوگوں کو ان کی ضرورت کی خدمات تالش کرنے کے لیے مزید انتخابات دے رہے ہیں اور میں ان  

   نئے پروگراموں سے ہونے والے بہت سے فوائد کی منتظر ہوں۔" 
  

"ہم ہر روز نشے کی بیماری کے ہاتھوں اپنے مزید کئی پیاروں کو کھو دیتے ہیں۔  نے کہا، Paul Tonkoنمائندہ 
ہماری قوم میں مسکن ادویات کے زیادہ مقدار میں استعمال کی وباء کی بگڑتی صورتحال کے باوجود، زندگی بچانے  

ہ ضرورت ہے۔ والے عالج تک رسائی امریکہ کے ان باشندوں کی پہنچ سے باہر ہے جنہیں اس کی سب سے زیاد
برسوں سے، میں نے عالج تک رسائی کو بہتر بنانے اور بڑھانے کے لیے کام کیا ہے، بشمول اپنے مین اسٹریمنگ  
ایڈکشن ٹریٹمنٹ ایکٹ کے ذریعے اور سبسٹنس ابیوز پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ بالک گرانٹ کے لیے وفاقی فنڈنگ میں 

اہم فنڈ فراہم کرتی ہے۔ میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جن کی اضافے سے جو روک تھام، بحالی اور عالج کے لیے 
  غیر متزلزل قیادت اور وکالت، جدوجہد کرنے والوں کو امید اور آگے بڑھنے کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔" 

  
ے  کی قیادت میں، ریاست نیو یارک نے مسکن ادویات کے زیادہ مقدار میں استعمال کی وباء سے نمٹن Hochulگورنر 

کے لیے ایک جارحانہ، کثیر جہتی طرز عمل قائم کیا ہے اور مکمل روک تھام، عالج، بحالی اور نقصان میں کمی کی 
خدمات کے ذریعے نشے کی دیکھ بھال کا پورے ملک میں ممتاز تسلسل قائم کیا ہے۔ ریاست نے روایتی خدمات تک 

ریضان، شعبہ بیرونی مریضان اور رہائشی عالج کے رسائی کو بڑھایا ہے، بشمول بحرانی خدمات، شعبہ اندرونی م 
   پروگرام، نیز نشے کے عالج کے لیے ادویات، اور موبائل عالج اور آمد و رفت کی خدمات۔ 

   
میں نئی، غیر روایتی   2016ریاست نیو یارک ہیروئن اور اوپیائڈ ٹاسک فورس کی رکن تھیں جس نے  Hochulگورنر 

حالی کے مراکز، یوتھ کلب ہاؤسز، ہم مرتبہ افراد کی توسیع شدہ خدمات اور عام رسائی  خدمات کی تجویز کی، بشمول ب 
کے مراکز، جو فوری تشخیص اور دیکھ بھال کے لیے حوالہ جات فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے یہ خدمات ریاست  

رہائش کے قریب خدمات تک   بھر کی متعدد کمیونٹیز میں قائم کی گئی ہیں اور اس سے ضرورت مند باشندوں کو ان کی
  رسائی میں مدد ملی ہے۔ 

   
نشے کی لت کے باعث مشکالت کا شکار نیو یارک کے شہری یا جن کے پیارے ان مشکالت کا شکار ہیں، ریاست کی  

پر   HOPENY (1-877-846-7369)-8-877-1کو  HOPElineگھنٹے دستیاب   24دن  7ٹول فری، ہفتے کے 
 ( پر ٹیکسٹ بھیج کر مدد اور امید حاصل کر سکتے ہیں۔ 467369تصر کوڈ )مخ HOPENYکال کر کے یا 

 
نشے کا دستیاب عالج بشمول بحران/ڈیٹاکس، شعبہ اندرونی مریضان، رہائشی یا بیرونی مریضوں کی دیکھ بھال، 

NYS OASAS  ٹریٹمنٹ اویلیبلٹی ڈیش بورڈ استعمال کر کےFindAddictionTreatment.ny.gov  پر یا NYS
OASAS کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ سائٹ ویب  

سے متعلق بیمہ کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہو یا انکار شدہ دعوے کے لیے اپیل اگر آپ کو یا کسی عزیز کو عالج 
پر رابطہ کریں یا   5400-614-888ہیلپ الئن سے  CHAMPدائر کرنے میں مدد کی ضرورت ہو تو فون پر 

ombuds@oasas.ny.gov پر ای میل کریں۔   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C803444fa23674f57cb6d08da8aafceaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974784938968002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PIoCBEKlVBWdbwYoP9i1MOkDYiuxbspfJtD69rjQCcM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C803444fa23674f57cb6d08da8aafceaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974784939124579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iOGxbD54I2%2Fzsb4rlH5zncTR12eDJvrggvjJQaUbAoA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C803444fa23674f57cb6d08da8aafceaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974784939124579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iOGxbD54I2%2Fzsb4rlH5zncTR12eDJvrggvjJQaUbAoA%3D&reserved=0
mailto:ombuds@oasas.ny.gov
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