
 
 גאווערנער קעטי האקול  8/30/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  

  שטיצע  סערוויסעס אדיקשען אין  דאלאר מיליאן 2.3 אנאנסירט האקול גאווערנער
   

  פארבעסערן סיטי; יארק ניו אין פאראיינס פארמיידונג פיר אויפשטעלן צו פינאנצירונג
  ראיאן לעיקס פינגער די און יארק ניו מערב אין באהאנדלונג פאר סערוויסעס טראנספארטאציע

   
 קעיר אדיקשען פון  ספעקטרום פירנדע-לאנד'ס סטעיט'ס יארק ניו אויף ארויפבויען צו גרענטס

   ססערוויסע 
  

 
מיליאן דאלאר צו שטיצן אדיקשען פארמיידונג   2.3גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט 

באמיאונגען און פארגרינגערן צוטריט צו טראנספארטאציע סערוויסעס פאר באהאנדלונג. די געלטער  
 Office of Addictionוועלכע ווערן פארטיילט דורך די אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע )

Services and Supports, OASAS  וועלן העלפן אוועקשטעלן פיר פארמיידונג פאראיינען )
(prevention coalitionsאין ניו יארק סיטי און פארבעסערן נישט )- מעדיצינישע טראנספארטאציע

ניו  סערוויסעס פאר מענטשן וועלכע האבן שוועריגקייטן צו אנקומען צו אדיקשען באהאנדלונג אין מערב 
   יארק און די פינגער לעיקס.

 
"אדרעסירן אדיקשען אין ניו יארק פארלאנגט א קאארדינירטע צוגאנג איבער די גאנצע סטעיט צו  

"די געלטער וועלן   האט גאווערנער האקול געזאגט.ברענגען פאר מענטשן די הילף וואס זיי דארפן", 
ו יארק סיטי, בשעת'ן צושטעלן העלפן בעסער ארבעטן מיט שוואכערע קאמיוניטיס אין ני

טראנספארטאציע פאר מענטשן וועלכע וואלטן אנדערש נישט געקענט צוקומען צו באהאנדלונג אין מערב 
   פירנדע אדיקשען באהאנדלונג סערוויסעס." -שטיצנדיג אונזער לאנד'ס —ניו יארק און די פינגער לעיקס 

   
באזירטע  -מיליאן דאלאר צו אוועקשטעלן פיר ניו יארק סיטי 1.8די געלטער וועלן ברענגען א סך הכל פון 

אדיקשען פארמיידונג פאראיינען צו בעסער ארבעטן מיט שוואכערע באפעלקערונגען און איזולירטע  
ג סטראטעגיעס. די  קאמיוניטיס דורכן אנטוויקלען און אויספירן ענווייראמענטאלע טוישן און פארמיידונ 

פאראיינען וועלן אהערשטעלן געניטע פארמיידונג אונטערנעמונגען וועלכע פאסן זיך פאר די קולטור פון  
   קאמיוניטיס און באפעלקערונגען וועלכע באקומען היינט נישט גענוג סערוויסעס.

   
אין   .CAMBA Inc, דראג אביּוז פארמיידונג פראגראם אין בראנקס קאונטי Archdiocese of NYדי 

 Staten Islandאין קווינס קאונטי און די  .EImcor Youth & Adult Activities, Incקינגס קאונטי, 
Partnership for Community Wellness, Inc.  $450,000אין ריטשמאנד קאונטי וועלן אלע באקומען  

גרענטס זענען פינאנצירט געווארן דורך   אין לויף פון דריי יאר צו אוועקשטעלן א פארמיידונג פאראיין. די 
 Substance Abuseדי פעדעראלע דראג אביוז פארמיידונג און באהאנדלונג בלאק גרענט )

Prevention and Treatment Block Grant.)   
   



אין סטעיט פינאנצירונג פאר א פאר   $500,000אין צוגאב, וועט די אונטערנעמונג אויך צושטעלן בערך  
פראגראמען וועלכע וועלן אויספרובירט ווערן מיט די ציהל צו פארבעסערן טראנספארטאציע סערוויסעס  

שט די מיטלען צו  פאר מענטשן וועלכע זענען אין אקטיווע באהאנדלונג אדער ערהוילונג, אבער האבן ני
  .Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Incקענען פארן צו די סערוויסעס. די 

אין די   Save the Michaels of the World, און $249,900אין די פינגער לעיקס ראיאן וועט באקומען 
   . $250,000מערב ניו יארק ראיאן וועט באקומען 

   
געלטער וועלן אויסצאלן פארשידענע טראנספארטאציע באדערפענישן, אריינרעכענענדיג  די צוגעטיילטע 

צו פארוויילונג אקטיוויטעטן וועלכע זענען ווארשיינליך צו פארמערן געזעלשאפטליכע פארבינדונג אדער  
נדן; עמאציאנאלע וואוילזיין; ערהוילונג שטיצע; זיין אין פארבינדונג מיט אנדערע אין ענליכע אומשטע

פארוואלטונג און ערהוילונג  -פארמאלע אדער אומפארמאלע געמיינזאמע שטיצע גרופעס ווי זעלבסט
( און אנאנימע אלקאהאל  Self-Management and Recovery Training, SMARTטרענירונג )

(Alcoholics Anonymous( אדער דראגס )Narcotics Anonymous  באגעגענישן; און רייזעס צו )
ונג אדער שאדן פארקלענערונג סערוויסעס אדער צו סערוויס ּפרָאוויידערס. ציפערן און  באהאנדל

אינפארמאציע פון דעם פראגראם וועלן גענוצט ווערן צו ווייטער פלאנירן די פארברייטערונג פון די  
    טראנספארטאציע סערוויסעס ארום די סטעיט.

   
אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמישאנער טשינַאזָאו קאנינגעהעם האט געזאגט,  

"טרעפן מענטשן וואו זיי זענען און זיכער מאכן אז זיי האבן פולקאמע צוטריט צו פארשידענע סארטן 
מיט די געלטער צו פארבעסערן פארמיידונג,  הילף איז איינס פון די יסודות פון אונזער ארבעט. 

באהאנדלונג, שאדן רעדוקציע און ערהוילונג שטיצע איבער גאנץ ניו יארק סטעיט, גיבן מיר פאר מענטשן  
מער אפציעס צו טרעפן די סערוויסעס וואס זיי דארפן, און איך קוק ארויס צו די פילע בענעפיטן וואס די  

   מיט זיך." נייע פראגראמען וועלן ברענגען 
  

"יעדן טאג פארלירן מיר מער באליבטע צו די קראנקייט פון  קאנגרעסמאן ּפאול טאנקָאו האט געזאגט, 
אדיקשען. טראץ אונזער לאנד'ס פארערגערנדע ָאווערדָאוז עפידעמיע, בלייבט לעבן'ס ראטעווענדע  

ע. פאר יארן האב איך  באהאנדלונג נישט צוגענגליך פאר אמעריקאנער וועלכע דארפן עס די מערסט
געארבעט צו פארבעסערן און פארברייטערן צוטריט צו באהאנדלונג, אריינרעכענענדיג דורך מיין 'מאכן  

(, און צו העכערן  Mainstreaming Addiction Treatment Actאדיקשען באהאנדלונג א נארמע' געזעץ )
האנדלונג בלאק גרענט וואס שטעלט צו פעדעראלע פינאנצירונג פאר די דראג אביוז פארמיידונג און בא

קריטישע געלטער פאר פארמיידונג, ערהוילונג און באהאנדלונג. איך בין דאנקבאר פאר די אלע וואס 
זייער אנטשיידענע פירערשאפט און שתדלנות זעצט פאר צו גיבן האפנונג און א וועג פאראויס פאר די  

  וועלכע ראנגלען זיך." 
  

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 אויך געארבעט צו פארברייטערן צוטריט צו טראדיציאנאלע סערוויסעס, 

ּפעישענט און באהאנדלונג פראגראמען וואו די  -ּפעישענט, ַאוט-אריינרעכענענדיג קריזיס סערוויסעס, אין
וי אויך מאוביל באהאנדלונג און פאציענטן וואוינען אויפן ארט, מעדיצינען צו באהאנדלען אדיקשען, און אז

   טראנספארטאציע סערוויסעס.
   

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

, אריינרעכענענדיג ערהוילונג צענטערן, יונגווארג קלָאבס, פארברייטערטע  2016ין סערוויסעס א
סערוויסעס דורך מענטשן וועלכע גייען אליין אריבער ענליכע פראבלעמען און אפענע צוטריט צענטערן  



נט  וועלכע שטעלן צו באלדיגע אונטערזוכונגען און שיקן פאר ווייטערדיגע קעיר. די סערוויסעס זענען זי
דאן אוועקגעשטעלט געווארן אין מערערע קאמיוניטיס ארום די סטעיט, און זיי האבן געהאלפן מענטשן 

   אין נויט צו האבן צוטריט צו קעיר נאענטער צו וואו זיי וואוינען.
   

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, 

  ( אדער דורכן טעקסטן צו1-877-846-7369)  HOPENY-1-877-8האטליין אויף  HOPEא וואך 
 (. HOPENY)וואס שטייט פאר  467369

 
-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 י דעשבָאורד אויףבאהאנדלונג אוועילעביליט FindAddictionTreatment.ny.gov   אדער
  .וועבזייטל OASAS NYS 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  

  אדער דורך אימעיל ביי 888-614-5400הילף ליניע דורכן טעלעפאן אויף  CHAMPמיט די 
ombuds@oasas.ny.gov.  

   
###  

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס איז דא צו לייענען ביי  
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 זיך ארויסשרייבן 
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