
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 9/ 13 للنشر فوًرا: 

 
 

  مليون دوالر 10.25الحاكمة هوكول تعلن عن توسيع خدمات اإلدمان لسكان نيويورك المحرومين بقيمة 
  

  تمويل فيدرالي لدعم تطوير الوحدات المتنقلة في جميع أنحاء والية نيويورك
  

مقدم خدمة من دعم خدمات التوعية في الشوارع في مدينة نيويورك والمنطقة الجنوبية ووادي   15تمويل أيًضا لتمكين 
  موهوك

  
  

مليون دوالر من التمويل الفيدرالي لتعزيز خدمات الحد من الضرر للسكان   10.25أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن  
المهمشين والمعرضين لمخاطر عالية في جميع أنحاء نيويورك. تحت إدارة مكتب والية نيويورك لخدمات ودعم اإلدمان، تم  

مقدم خدمة   15مليون دوالر لمساعدة  4.5ألدوية المتنقلة، ويتم منح مليون دوالر لدعم تطوير وحدات ا 5.75تخصيص 
 على إنشاء وحدات التوعية في الشوارع إلشراك السكان الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى الرعاية.  

 
دة التي تؤلم  "ستستمر إدارتي في استخدام كل أداة تحت تصرفنا لمساعدة األفراد المتأثرين باإلدمان ومعالجة الجرعات الزائ

مليون دوالر الذي تم اإلعالن   10.25"سيساعد مبلغ قالت الحاكمة هوكول. القلوب في المجتمعات في جميع أنحاء واليتنا،"  
عنه اليوم في تمويل هذه الخدمات الحيوية ويساعد على ربط سكان نيويورك بالدعم والموارد التي يحتاجون إليها لكسر الحلقة  

  المفرغة لإلدمان." 
  

"لكل فرد احتياجات وأهداف مختلفة تتعلق قال تشاينزو كننغهام، مفوض مكتب والية نيويورك لخدمات اإلدمان والدعم: 
(، نحن ملتزمون بتلبية احتياجاتهم أينما كانوا وتقديم  OASASبتعافيهم، وفي مكتب والية نيويورك لخدمات اإلدمان والدعم )

أهدافهم. ستسمح لنا وحدات األدوية المتنقلة الجديدة وجهود التوعية في الشوارع    أي مساعدة يحتاجون إليها للوصول إلى
 باالتصال بالسكان المعرضين لمخاطر عالية، وإشراك المزيد من األشخاص، وربطهم بالمساعدة والدعم المنقذين للحياة." 

  
   وجدات األدوية المتنقلة

  
ستقدم جميع الوحدات المتنقلة تقييمات القبول وتحديد األدوية، وإدارة األدوية والمراقبة، واختبارات السموم، والخدمات الطبية  
األخرى. لقد أصبح تطوير وحدات األدوية المتنقلة ممكنا من خالل تغيير قاعدة إدارة مكافحة المخدرات األمريكية، مما يسمح 

 لعالج الحاليين. بتشغيلها من قبل مقدمي ا
  

تم توفير هذا التمويل للوحدات من خالل المنح الحكومية لالستجابة للمواد األفيونية، والتي تدار بشكل مشترك من قبل مؤسسة 
دوالر إلنشاء    550,000(. سيحصل كل واحد من مقدمي الخدمات أدناه على  OASASاألبحاث للصحة العقلية ومكتب ) 

 ة:  وحدات أدوية متنقلة جديد
  

 مدينة نيويورك 
• .PROMESA, Inc  )برونكس( 
• .PROMESA, Inc   )كينغز( 



• West Midtown Management Group, Inc., DBA West Midtown Medical 
Group  

  
 غرب نيويورك  
• .PROMESA, Inc  )تشاتاكوا( 
• .PROMESA, Inc   )إيري( 

  
 وسط مدينة هادسون 

• Cornerstone Baptist Church   
  

وقد تم بالفعل منح مقدمي دوالر لدعم التطوير المستمر لوحدات األدوية المتنقلة.  350,000سيتلقى مقدمو الخدمات أدناه 
 دوالر في وقت سابق من هذا العام لهذه المبادرة.    200,000الخدمات هؤالء 

  
   منطقة العاصمة
• .PROMESA, Inc   

  
   وسط نيويورك
• .Helio Health, Inc   

  
   فنغر ليكس

• Strong Memorial Hospital   

  
  موهوك فالي

• .Helio Health, Inc   
  

  مدينة نيويورك
• .Vocational Instruction Project (VIP) Community Services, Inc    

  
  المنطقة الشمالية
• .Credo Community Center for the Treatment of Addictions, Inc    

  
  المنطقة الجنوبية
• Ithaca Alpha House Center Inc. DBA Cayuga Addiction Recovery Services  

  
   غرب نيويورك
• .BestSelf Behavioral Health, Inc   

  
   التوعية على مستوى الشارع

  
باإلضافة إلى الوحدات المتنقلة، سيتم استخدام التمويل الفيدرالي أيًضا لتوسيع وتعزيز خدمات الحد من الضرر في أحياء  

هارلم، وويست ميدتاون، ولور إيست سايد، وبرونكس في مدينة نيويورك، وكذلك في المجتمعات المحلية في الطبقة الجنوبية 
ادرة، سيزور العاملون في مجال التوعية المناطق التي يميل فيها السكان المعرضون  ومنطقة وادي موهوك. من خالل هذه المب

لتقديم الوقاية من الجرعات   -أماكن مثل الحدائق ومخيمات األشخاص الذين يعانون من التشرد  -لخطر كبير إلى التجمع 
حول الجنس اآلمن وإدارة العدوى المنقولة   الزائدة والتوعية، وصرف أدوية نالوكسون وتقديم وصفات طبية بشأنها، والتثقيف

 جنسيًا، واالرتباطات بخدمات أخرى.  
  



( الجارية لتوسيع خدمات الحد من الضرر في جميع أنحاء والية OASASهذه المبادرة هي جزء من جهود مكتب )
ت الطبية الوصول منخفض العتبة إلى األدوية الضطراب استخدام المواد األفيونية والخدما الحد من الضرر يشمل  نيويورك.

  األخرى، وخدمات دعم األقران، واإلحاالت إلى الخدمات األخرى، مثل زيارات المتابعة الستمرارية الرعاية.
  

تم توفير التمويل لمبادرة التوعية من خالل المنحة الفيدرالية لمنع تعاطي المخدرات والعالج. يتم منح مقدمي الخدمة ذوي  
 دوالر.   400,000دوالر، في حين يتلقى ذوو الموقعين ما يصل إلى   250,000الموقع الواحد ما يصل إلى 

  
  يشمل مقدمو الخدمة ذوو الموقع الواحد:

  
 مدينة نيويورك 
• .Promesa Inc   
• !BOOM Health   

• .Bowery Residents Committee, Inc   

• National Harm Reduction Coalition   

• Upper Manhattan Mental Health Center   
• Housing Works   

• Odyssey House   
• Samaritan Daytop Village   

• St. Ann's Corner of Harm Reduction   
• .Vocational Instruction Project Community Services, Inc   

  
  يشمل مقدمو الخدمة ذوو الموقعين:

  
 مدينة نيويورك 
• .Exponents, Inc   

• Harlem United Community AIDS Center  
• OnPoint NYC   

• .Services for the Underserved, Inc   
  

 المنطقة الجنوبية/وادي موهوك 
• .The REACH Project, Inc   

  
ا التمويل لبؤرة  "تقع نيويورك في الخطوط األمامية ألزمة المواد األفيونية، وسيتصدى هذ قال السيناتور تشارلز إي شومر:

هذا الوباء من خالل توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية، ومنح الناس الدعم الذي يحتاجون إليه للوقوف على أقدامهم، وإنقاذ  
األرواح. نحن بحاجة إلى نهج شامل: المزيد من المنع والوقاية والعالج والتعافي لمكافحة تدفق المخدرات ومساعدة أولئك  

ولهذا السبب ناضلت من أجل   -إلدمان بشكل أكثر فعالية. لهذا السبب أنا فخور بتقديم هذا التمويل اليوم الذين يعانون من ا
(، ولهذا السبب سأواصل محاربة COVIDالزيادات التاريخية لخدمات اإلدمان في مشاريع قوانين اإلغاثة من مرض )

الزيادات في هذه البرامج الفيدرالية لمنح نيويورك جميع الموارد التي تحتاجها لمحاربة أزمة المواد األفيونية التي تغذيها مادة  
  الفنتانيل." 

  
حاسم هو: الوصول إلى   "لسنوات خلت، كانت استجابة أمريكا لوباء الجرعات الزائدة تفتقد إلى عنصرقال النائب بول تونكو:  

العالج على نطاق واسع. لقد بذلت جهوًدا منذ فترة طويلة لفتح أبواب الوصول إلى السكان المحرومين والضعفاء من خالل 
باإلضافة إلى قيادة   Medicaidالتشريعات الهامة، بما في ذلك قانون تعميم عالج اإلدمان وقانون إعادة الدخول إلى برنامج 

التمويل للمنحة الفيدرالية لمنع تعاطي المخدرات والعالج منها. بينما ال يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به  الدفع من أجل  
لتحسين العالج ودعم تدابير الحد من الضرر، فأنا فخور بهذا العمل وممتن لجميع المشاركين في تقديم العالج المنقذ للحياة 

  لمجتمعاتنا في نيويورك." 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fharm-reduction&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5c3b8bebc5b74041d95308da95a1f943%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637986820156722676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=un0Ogp4U7p%2B4rlJcyXytbCRwmVeJwolslFdCgXulS7U%3D&reserved=0


  
والية نيويورك نهًجا قويًا ومتعدد الجوانب للتصدي لوباء الجرعات الزائدة ووضعت سلسلة متواصلة رائدة على   لقد وضعت

المستوى الوطني لرعاية اإلدمان مع خدمات كاملة للوقاية والعالج والتعافي وتقليل الضرر. عملت الوالية على توسيع نطاق 
مات األزمات، وبرامج العالج للمرضى الداخليين والخارجيين والمقيمين، الوصول إلى الخدمات التقليدية، بما في ذلك خد

 باإلضافة إلى األدوية لعالج اإلدمان، وخدمات العالج المتنقل والمواصالت. 
  

كانت الحاكمة هوكول عضوة في فريق عمل والية نيويورك لمكافحة الهيروين واألفيون، والذي كان قد أوصى في عام  
دة غير تقليدية، بما في ذلك مراكز التعافي، ونوادي الشباب، وخدمات األقران الموسعة، ومراكز  بخدمات جدي 2016

الوصول المفتوح، والتي توفر تقييمات وإحاالت فورية إلى الرعاية. هذه الخدمات موجودة اآلن في المجتمعات في جميع  
 ية من أقرب مكان يعيشون فيه.  أنحاء الوالية وساعدت سكان نيويورك المحتاجين في الحصول على رعا

  
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  HOPENYو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى ( أ877-846-7369

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

  على( في والية نيويورك OASASاإلقامة أو العيادات الخارجية باستخدام لوحة معلومات توافر عالج )
FindAddictionTreatment.ny.gov  أو من خالل ( موقع ويب مكتبOASASفي والية نيويورك ).  

  
إذا واجهت أنت أو أحد أفراد أسرتك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة 

 . إرسال بريد إلكترونيأو   888-614-5400( عبر الهاتف على الرقم CHAMPمرفوضة، فاتصل بخط المساعدة )
  

###  
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