
 
 גאווערנער קעטי האוקול   9/13/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער צו פארברייטערן עדיקשען סערוויסעס פאר   10.25גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 אונטערסערווירט ניו יארקער 

  
 פעדעראלע פינאנצירונג צו שטיצן דאס אנטוויקלען מאביל איינהייטן לענגאויס ניו יארק סטעיט  

  
ערס צו שטיצן גאסן ָאוטריטש  סערוויס ּפרָאווייד  15פינאנצירונג וועט אויך ערמעגליכן פאר 

 סערוויסעס אין ניו יארק סיטי, דער סאוטערן טיער, און די מאוהאק וואלי  
  
  

מיליאן דאלער אין פעדעראלע פינאנצירונג    10.25גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן 
טיילן פון דער   אונטערצוהייבן שעדיגונג רעדוקציע סערוויסעס פאר באזייטיגטע און הויכע ריזיקע 

באפעלקערונג לענגאויס ניו יארק. אנגעפירט ווערט עס דורך דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר עדיקשען  
מיליאן דאלער איז באשטימט אויף צו שטיצן דאס אנטוויקלען מאביל  5.75סערוויסעס און שטיצע, און  
פארזארגער   15צו העלפן  מיליאן דאלער ווערט אויסגעטיילט  4.5מעדיקעישען איינהייטן, און  

אוועקשטעלן גאסן ָאוטריטש איינהייטן פאר באשעפטיגן טיילן פון דער באפעלקערונג וועלכע האבן  
 שוועריגקייטן באקומען אויפפאסונג. 

 
״מיין אדמיניסטראציע וועט ווייטער ניצן יעדעס מיטל צו דער האנט אויף צו העלפן יחידים באווירקט דורך  

רייסנדע פרייז וואס ָאווערדָאוסעס האבן אפגעקאסט אויף קאמיוניטיס  -עדיקשען און אדרעסירן די הארץ
ן דאלער היינט מיליא 10.25״די  האט גאווערנער האוקול געזאגט. לענגאויס אונזער סטעיט,״ 

וויכטיגע סערוויסעס און העלפן באהעפטן ניו יארקער צו  -אויסגעמאלדן וועט העלפן פינאנצירן די קריטיש
 מיטלען וואס זיי דארפן האבן אויף צו ברעכן דעם ברוטאלן ציקל פון עדיקשען.״  -די שטיצע און הילפס

  
מיסיאנער טשינאזא קונינגהעם האט  ניו יארק סטעיט אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע קא

  OASAS״יעדער יחיד האט אנדערע געברויכן און צילן פארבינדן מיט זייער ערהוילונג, און ביי  געזאגט,
האלטן מיר זיך געטריי צום ציל זיי נאכצוקומען וואו אומער זיי געפונען זיך און אנבאטן סיי וואספארא  

רייכן זייערע צילן. די נייע מאביל מעדיקעישען איינהייטן און גאסן  הילף אין וואס זיי נייטיגן זיך צו דערג
ָאוטריטש באמיאונגען וועלן אונז ערמעגליכן צו פארבינדן הויכע ריזיקע טיילן פון דער באפעלקערונג,  

 רעטנדע הילף און שטיצע.״ - באשעפטיגן מער מענטשן, און זיי פארבינדן צו לעבנס
  

  ןמאביל מעדיצינישע איינהייט
  

אלע מאביל איינהייטן וועלן אנבאטן איינטריט אפשאצונגען און מעדיקעישען אינדוקציע, מעדיקעישען  
אדמיניסטראציע און אבסערוואציע, טאקסיכאלאגיע טעסטס, און אנדערע מעדיצינישע סערוויסעס. די  

עס דרָאג אינפארסירונג - וא ׳י אנטוויקלונג פון מאביל מעדיצינישע איינהייטן איז ערמעגליכט געווארן דורך
אדמיניסטראציע׳ געזעץ ענדערונג, וואס ערלויבט פאר זיי צו אפערירן דורך עקזיסטירנדע באהאנדלונג 

 פארזארגער. 



  
די פינאנצירונג פאר די איינהייטן זענען צוגעשטעלט געווארן דורכ׳ן ׳פעדעראלן אּפיָאוד אפרוף גרענט׳,  

. די  OASASורכ׳ן פארשונג פאנדעישען פאר גייסטישע געזונט און וואס ווערט אנגעפירט געמיינזאם ד
דאלער אוועקצושטעלן נייע מָאביל  550,000פאלגענדע פארזארגער וועלן יעדע באזונדער באקומען 

 מעדיקעישען איינהייטן:  
  

 ניו יארק סיטי  
 ׳פראמעסא׳ אינק. )בראנקס(   •
 ׳פראמעסא׳ אינק. )קינגס(  •
  וועסט מידטָאון מעדיקעל גרופע  DBAוועסט מידטָאון מענעדזשמענט גרופע אינק.,  •

  
 מערב ניו יארק  

 ׳פראמעסא׳ אינק. )טשאטאקווא(  •

 ׳פראמעסא׳ אינק. )ערי(   •

  
 הודסאן  -מיטל

 קארנערסטאון פאמיליע העלטקעיר  •
  

דאלער צו שטיצן די אנגייענדע אנטוויקלונג פון   350,000די פאלגענדע פארזארגער וועלן באקומען  
פריער דאס   200,000מאביל מעדיקעישען איינהייטן. די פארזארגער זענען שוין אויסגעטיילט געווארן  

 יאר פאר דער איניציאטיוו.  
  

 קאפיטאל ראיאן  
 ׳פראמעסא׳ אינק.   •

  
 צענטראל ניו יארק 

 ׳היליאו העלט׳ אינק.   •

  
 פינגער לעיקס 

 ׳סטרָאנג מעמָאריעל שפיטאל׳  •

  
 מאוהאק וואלי  
 ׳היליאו העלט׳ אינק.   •

  
 ניו יארק סיטי  
( קאמאביל מעדיקעישען קאמיוניטי  VIPוואקציאנעלע אינסטרוקציע פראיעקט ) •

 סערוויסעס אינק. 
  

 נארט קאנטרי  
 ׳קרעדא׳ קאמאביל מעדיקעישען קאמיוניטי צענטער פאר באהאנדלען עדיקשען, אינק.  •

  
 סאוטערן טיער 

 קאיוגע עדיקשען ערהוילונג סערוויסעס  DBAאיטאקא ׳אלפא הויז צענטער׳ אינק.  •

  
 מערב ניו יארק  

 סעלף ביהעיוויָארעל העלט אינק.׳  -׳בעסט •



  
   גאסן אוטריטש 

  
אין צוגאב צו די מאביל יוניטס, וועט די פעדעראלע געלטער געניצט ווערן צו פארברייטערן און  

פארבעסערן שעדיגונג רעדוקציע סערוויסעס אין הארלעם, וועסט מידטָאון, לאווער איסט סייד, און  
מאוהאק וואלי   בראנקס געגנטער פון ניו יארק סיטי, ווי אויך אין קאמיוניטיס אין דער סאוטערן טיער און
ריזיקע  -ראיאן. דורך דער אונטערנעמונג, וועלן אוטריטש ארבעטער באזוכן געגנטער וואו הויכע

אזעלכע פלעצער ווי למשל פארקס און איינגעזעצטע   —באפעלקערונגען זענען אויסן זיך צוזאמצוקומען 
אפהאלטונג און בילדונג,   אנצובאטן ָאווערדָאוס — ערטער פון מענטשן וואס מאכן מיט היימלאזיגקייט 

מאכונג איבער אפגעהיטענע סעקס און סעקסועל -נעלָאקסָאון אויסטיילונג און שרייבן רעצעפטן, באקאנט
 אריבערגעפירטע אינפעקציע פארוואלטונג, און פארבינדונגען צו אנדערע סערוויסעס. 

  
ארברייטערן שעדיגונג רעדוקציע  אנגייענדע באמיאונג צו פ OASAS'sדי אונטערנעמונג איז א טייל פון 

כנט אריין גרינגע צוטריט צו מעדיקעישען  רע שעדיגונג רעדוקציעסערוויסעס לענגאויס ניו יארק סטעיט. 
פאר אּפיָאוד באניץ אומארדענונג און אנדערע מעדיצינישע סערוויסעס, חבר׳שאפט שטיצע סערוויסעס,  

 און ייעוץ איבער אנדערע סערוויסעס, ווי צ.ב.ש. נאכפאלגונג באזוכענישן פאר אנגייענדע אויפפאסונג.  
  

ערנעמונג איז פארזארגט געווארן דורך דער פעדעראלער פינאנצירונג פאר דער אוטריטש אונט
סובסטאנץ באניץ אפהאלט און באהאנדלונג בלאק גרענט. פארזארגער מיט איין לאקאציע ווערן  

 דאלער.   400,000דאלער, און ווידער די מיט צוויי לאקאציעס באקומען ביז  250,000אויסגעטיילט ביז 
  

   נען אריין:פארזארגער מיט איין לאקאציע רעכע
  

 ניו יארק סיטי  
 ׳פראמעסא׳ אינק.   •

 ׳בום!׳ העלט  •
 באווערי איינוואוינער קאמיטע אינק.   •

 נאציאנאלע שעדיגונג רעדוקציע קאאליציע   •
 אויבערשטע טייל מאנהעטען גייסטישע געזונטהייט צענטער  •
 האוזינג וואורקס   •

 אדיסי הָאוס  •
 ׳סעמעריטען דעיטָאּפ ווילעדזש׳  •

 סט. ען׳ס ווינקל פון שעדיגונג רעדוקציע   •
 וואקציאנעלע אינסטרוקציע פראיעקט קאמיוניטי סערוויסעס אינק.  •

  
   פארזארגער מיט צוויי לאקאציעס רעכענען אריין:

  
 ניו יארק סיטי  
 ׳עקסּפאנענטס, אינק.׳  •
 הארלעם יּונייטעד קאמיוניטי ׳איידס׳ צענטער   •
 ׳  NYCּפוינט -׳אנ •
 סערוויסעס פאר די אונטערסערווירטע אינק.   •

  
 סאוטערן טיער / מאוהאק וואלי  

 פראיעקט אינק.  REACHדער  •
  

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


ליניעס פון דעם אּפיָאוד  -״ניו יארק איז אויף די פארנט סענאטאר טשארלס אי. שומער האט געזאגט,
קריזיס, און די פינאנצירונג וועט זיך קאנצענטרירן אויפ׳ן הארץ פון דער עפידעמיע דורך פארברייטערן  

צוטריט צו אויפפאסונג, געבן פאר מענטשן די שטיצע וואס זיי דארפן האבן כדי זיך צוריקצושטעלן אויף די  
אויבנדערמאנטע צוגאנג: מער  -וען לעבנס. מיר דארפן א צוגאנג וואס נעמט אריין אלעפיס און ראטעו 

צושטערונג, פארמיידונג, באהאנדלונג און ערהוילונג צו באקעמפען די פליס פון דרָאגס און מער ווירקזאם 
ינאנצירונג  ארויסהעלפן די וועלכע ליידן פון עדיקשען. צוליב דעם בין איך שטאלץ צו ליפערן היינט די פ

און צוליב וואס איך האב געקעמפט פאר היסטארישע העכערונגען פאר עדיקשען סערוויסעס אין די   —
קָאוויד פארלייכטערונג בילס, און צו וואס איך וועל קעמפן פאר העכערונגען צו די פעדעראלע פראגראמען  

געטריבענע אּפיָאוד  -ם פענטאנילמיטלען נייטיג אויף צו באקעמפן דע-צו געבן פאר ניו יארק אלע הילפס
 קריזיס.״  

  
״שוין היפשע יארן וואס אמעריקע׳ס ענטפער צו אונזער   קאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געזאגט,

ָאווערדָאוס עפידעמיע האט געפעלט א וויכטיגע עלעמענט: ברייט פארשפרייטע צוטריט צו באהאנדלונג. 
ירן פאר צוטריט צו אונטערסערווירטע און  איך האב לאנג געקעמפט אויף צו עפענען די ט

וויכטיגע לעגיסלאציע אריינגערעכנט  -אונטערּפריװילעגירטע טיילן פון דער באפעלקערונג דורך קריטיש
ענטרי אקט׳ ווי אויך פירן דעם שטופ  -דעם ׳מעינסטרימינג עדיקשען טריטמענט אקט׳ און ׳מעדיקעיד רי

בסטאנץ באניץ אפהאלט און באהאנדלונג בלאק גרענט. פאר פינאנצירונג פאר דער פעדעראלער סו
כאטש עס איז נאך דא אסאך ארבעט צו טון אויף צו פארבעסערן באהאנדלונג און שטיצן שעדיגונג  

רעדוקציע מאסנאמען, בין איך שטאלץ מיט די ארבעט און איך בין דאנקבאר פאר אלע וואס האבן געהאט 
 נדלונג צו אונזערע ניו יארקער קאמיוניטיס.״ רעטנדע באהא-א חלק אין ליפערן לעבנס

  
צווייגיגער צוגאנג צו אדרעסירן די ָאווערדָאוס  -ניו יארק סטעיט האט איינגעפירט אן אגרעסיווער, מולטי

וועגווייזיגע ריי עדיקשען באהאנדלונג סערוויסעס מיט פולשטענדיגע  -עפידעמיע, און שאפן א לאנד
רעדוקציע סערוויסעס. דער סטעיט האט געארבעט צו  -ען און שעדיגונגפארמיידן, באהאנדלען, ערהויל

פארברייטערן צוטריט צו טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט קריזיס סערוויסעס, אינּפעישענט,  
ָאוטּפעישענט, און פראגראמען פאר פריוואטע באהאנדלונג אינדערהיים, ווי אויך מעדיצינען אויף  

 , און מאביל באהאנדלונג און טראנספארטאציע סערוויסעס. באהאנדלען עדיקשען
  

הערָאאין און ָאּפיאוד טעסק פָארס׳, וואס האט  NYSגאווערנער האוקול איז געווען א מיטגליד פון דעם ׳
, אריינגערעכנט ערהוילונג צענטערס,  2016רעקאמענדירט נייע, נישט געווענליכע סערוויסעס אין  

פארברייטערטע חבר׳שאפט סערוויסעס, און אפענע צוטריט צענטערס, וועלכע   יוגנטליכע קלובהאוזן,
שטעלן צו באלדיגע אפשאצונגען און ייעוץ פאר אויפפאסונג. די סערוויסעס זענען יעצט אין קאמיוניטיס  

לענגאויס דעם סטעיט און האבן געהאלפן נויטבאדערפטיגע ניו יארקער צו האבן צוטריט צו אויפפאסונג  
 ער צו וואו זיי וואוינען. נאענט

  
ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיט אן עדיקשען, אדער וואס האבן באליבטע וואס ראנגלען זיך, קענען  

טעג א  7שעה א טאג און  24ליין -פרי הָאּוּפ-געפונען הילף און האפענונג דורך רופן דעם סטעיט׳ס טָאל
-)שָארט HOPENY( אדער דורך טעקסט׳ן 1-877-846-7369)אדער   HOPENY-1-877-8וואך אויף  

 (.  467369ָאוד ק
 

צוגעשטעלטע עדיקשען באהאנדלונג, אריינגערעכנט קריזיס / דיטָאקס, אינּפעישענט, אינדערהיים אדער  
׳טריטמענט עוועילעביליטי   NYS OASASָאוטּפעישענט אויפפאסונג קען מען געפונען דורך ניצן דעם 

   .וועבזייטל NYS OASAS אדער דורך דעם FindAddictionTreatment.ny.govדעשבָאורד׳ אויף 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5c3b8bebc5b74041d95308da95a1f943%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637986820156722676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dIZW2hbl6ODUW1w0eZJogE3S%2FozWKfiG0XEuKnELeQs%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%7C5c3b8bebc5b74041d95308da95a1f943%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637986820156722676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nmc55RA%2Bw%2FsNIPlwUNCTt207vJwVd1%2FM3n9Ogbq0%2BHU%3D&reserved=0


אויב איר אדער א נאענטער אייערער האט מיטגעמאכט שוועריגקייטן מיט אינשורענס פארבינדן מיט  
באהאנדלונג, אדער דארפן הילף אריינצוגעבן אן אפיעל פאר א צוריקגעוויזענע פאדערונג, פארבינדט  

 .  אדער דורך אימעיל 5400-614-888הילף האטליין דורכ׳ן טעלעפאן אויף   CHAMPאייך מיט די 
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