
 
 الحاكمة كاثي هوكول   31/1/2023 للنشر فوًرا:

 

 
  مليون دوالر لدعم خدمات منع اإلدمان في المجتمعات األكثر حاجةً   5.25الحاكمة هوكول تعلن عن تخصيص من 

  
سيسمح التمويل الفيدرالي لستة موفري خدمات بإنشاء تحالفات لتعاطي المواد المخدرة والوقاية منها للتركيز على تقديم   

  الخدمات إلى المجتمعات األكثر حاجةً 
   

                       
مليون دوالر إلنشاء ستة تحالفات لتعاطي المواد المخدرة والوقاية   5.25أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح بقيمة 

منها في كافة أنحاء والية نيويورك. ويدير التمويل مكتب الوالية لخدمات ودعم اإلدمان وسيمكن المتلقين من تركيز جهود 
ولوية؛ بما في ذلك السود والسكان األصليين وذوي البشرة الملونة؛ والمحاربين القدامى؛  الوقاية على الفئات السكانية ذات األ

   وكبار السن واألفراد ذوو اإلعاقة والشباب الذين لديهم تاريخ من السجن أو أي صلة أخرى بالنظام الجنائي القانوني.
  

"يؤثر اإلدمان على سكان نيويورك من كافة الخلفيات وتظل إدارتي ملتزمة باستخدام كل أداة تحت  قالت الحاكمة هوكول،
تصرفنا لمساعدة األفراد الذين يعانون على تلقي الخدمات الداعمة التي يحتاجون إليها". "سيسمح لنا هذا التوسع في خدمات 

د من أننا نتخذ جميع الخطوات الالزمة لتوفير سلسلة متصلة  الوقاية بالوصول إلى المزيد من األشخاص المحتاجين والتأك
  كاملة من رعاية اإلدمان عبر والية نيويورك." 

  

تم تصميم ائتالفات الوقاية إلشراك المجتمعات والسكان المعرضين للخطر والمعزولين بشكل أفضل في تطوير وتنفيذ  
اثنان في منطقة مدينة نيويورك   -تمويل هذه التحالفات الستة الجديدة استراتيجيات الوقاية من التغيير البيئي. سيساعد هذا ال

على تطوير مبادرات وقائية مناسبة ثقافيًا ومصممة خصيًصا للمجتمعات والسكان المعينين الذين   -وأربعة في بقية الوالية 
  تخدمهم.

  
الوقاية على وجه التحديد المجتمعات التي  "تستهدف تحالفات قال تشاينيزو كننغهام مفوض مكتب خدمات اإلدمان والدعم،

تتواجد فيها وتؤدي دوًرا مهًما في إنشاء خدمات وقائية قوية للتأثير على التغيير المجتمعي. سيسمح لنا هذا التمويل بتوسيع  
لقائمة  نطاق هذه البرامج المهمة في المجتمعات المحرومة والوصول إلى المزيد من األشخاص من خالل البرامج المهمة ا

  على األدلة والتعليم وجهود الوقاية األخرى". 
  
"نيويورك في الخطوط األمامية في مكافحة وباء المواد األفيونية وهذا هو السبب في أنني  قال السناتور تشاك شومر،  

( تتضمن زيادات تاريخية لتعزيز COVIDكافحت بشدة للتأكد من أن مشاريع قوانين اإلغاثة الفيدرالية الخاصة بفيروس )
ماليين دوالر مقدمي خدمات اإلدمان من لونغ آيالند  5العالج وخدمات الوقاية والتعافي. ستمنح هذه الدفعة الفيدرالية البالغة 

إلى مقاطعة لويس الموارد التي يحتاجونها للحفاظ على األرواح ومساعدة المجتمعات المحرومة في الحصول على الدعم  
  ي تحتاجه." الذ
  

"لسنوات، عملت على معالجة مرض اإلدمان وتأمين الوصول إلى العالجات المنقذة للحياة لماليين   قال النائب بول تونكو،
األمريكيين الذين يعانون حاليًا. بفضل الشراكة والضغط الدؤوب من المدافعين واألفراد في مرحلة التعافي وأحبائهم كنت  

ز استجابة أمتنا ألزمة الجرعة الزائدة من خالل تمرير قانون تعميم عالج اإلدمان فخوًرا بالنجاح في تعزي
(Mainstreaming Addiction Treatment, MAT وتمويل منح منع تعاطي المواد المخدرة والعالج منها. أنا )

  مس الحاجة إليه." ممتن للقيادة المكرسة التي تعمل كل يوم لتوفير األمل والدعم لسكان نيويورك الذين هم في أ



  
جرى توفير التمويل الالزم للتوسع في والية نيويورك من خالل التعاون مع المؤسسة البحثية للصحة والسالمة العقلية ومنحة 

 Substance Abuseالتابعة إلى إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية )  2022الشراكة من أجل النجاح لعام 
and Mental Health Services Administration, SAMHSA  دوالر   175,000(. سيحصل كل متلقي على

  دوالر. 875,000سنويًا لمدة خمس سنوات بإجمالي 
  

  وسط نيويورك

• Access To Independence of Cortland County, Inc.  

  
  البحيرات اإلصبعية

•  Partnership for Ontario  )تحالف منع تعاطي المواد المخدرة في مقاطعة أونتاريو(  

  
  لونغ آيلند

• Family & Children's Association  

  
  مدينة نيويورك

  ( نيابة عن كلية ليمان )جمعية ليمان التعاونية للوقاية( CUNYالمؤسسة البحثية في جامعة مدينة نيويورك ) •

•  Riseboro Community Partnership )تحالف شراكة رايزبورو من أجل نجاح الوقاية(  

  
  المنطقة الشمالية

• Mountain View Prevention Services, Inc)الوقاية المتحدة "لألمام!" تحالف مقاطعة لويس( .   

  
لقد 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. ويشمل ذلك توسيع الوصول إلى  

ألزمات؛ وبرامج العالج للمرضى الداخليين والخارجيين والمقيمين؛ ودواء لعالج الخدمات التقليدية بما في ذلك خدمات ا
  اإلدمان وخدمات العالج والنقل المتنقلة.

  
كانت الحاكمة هوكول عضًوا في فريق عمل والية نيويورك بشأن الهيروين والمواد األفيونية والذي قدم توصيات بشأن  

. تشمل هذه الخدمات مراكز التعافي ونوادي الشباب وخدمات األقران الموسعة 2016خدمات جديدة غير تقليدية في عام 
ومراكز الوصول المفتوح والتي توفر تقييمات فورية وإحاالت إلى الرعاية ومنذ ذلك الحين أُنشئت في العديد من المجتمعات  

  لى المكان الذي يعيشون فيه.في كافة أنحاء الوالية لمساعدة األشخاص المحتاجين في الحصول على رعاية أقرب إ 
  

يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان، أو الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برقم  
HOPEline   7369-846-877-1)أيام في األسبوع على ) 7ساعة في اليوم و 24المجاني في الوالية على مدار  

  (.467369)الرمز المختصر  HOPENYبإرسال رسالة نصية بالمحتوى  HOPENY-8-877-1     أو 
  

يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح بما في ذلك األزمات/التخلص من السموم أو رعاية مرضى العيادات الداخلية أو  
 Office ofفر عالج مكتب خدمات االدمان والمساندة )اإلقامة أو العيادات الخارجية باستخدام لوحة معلومات توا

Addiction Services and Supports, OASAS في والية نيويورك على )  

FindAddictionTreatment.ny.gov   أو من خالل ( موقع مكتبOASASاإللكتروني في والية نيويورك ).  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q4NpPNVkdFxywluMps39VSUdunmuUsfrDegHsL1msbI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q4NpPNVkdFxywluMps39VSUdunmuUsfrDegHsL1msbI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37j4COLwtjYu52FNZFhm42pEdYOGgjAunYjkA4uKfMs%3D&reserved=0


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

ombuds@oasas.ny.gov.  
   

###  
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