
 
 גאווערנער קעטי האקול  01/31/2023 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

- מיליאן צו שטיצן אדיקציע פארמייד סערוויסעס פאר די שטארק  $5.25גאווערנער האקול מעלדט 
  ייטיגע קאמיוניטיסנ

  
פעדעראלע פינאנצירונגען וועט ערלויבן זעקס צושטעלערס צו באשטימען נארקאטיקס באניץ און  

  נייטיגע באפעלקערונג-פארמייד קאאליציעס צו פאקוסירן צוצושטעלן סערוויסעס פאר די שטארק
   

                       
מיליאן צוגעטיילט פעסטצושטעלן זעקס נארקאטיקס באניץ און  $5.25גאווערנער קעיטי האקול האט היינט געמאלדן 

פארמייד קאאליציעס איבער ניו יארק סטעיט. אדמיניסטרירט ביי דער סטעיט אפיס פון אדיקציע סערוויסעס און שטיצע,  
קוסירן פארמייד באמיאונגען פאר פריאריטעט באפעלקערונג;  וועלן די פינאנצירונגען דערמעגלעכן די אפנעמערס צו פא

ווי אויך שווארצע, הי געבוירענע און מענשן פון פארב; וועטעראנען; עלטערע דערוואקסענע, אינוואלידן, און יוגנט מיט א  
   לעגאלע סיסטעם.-היסטאריע פון תפיסה אדער אנדערע קאנטאקט מיט די קרימינאלע

  
ע אויף אלע שיכטן פון ניו יארקער, און מיין אדמיניסטראציע בלייבט איבערגעגעבן צו  "אדיקציע איז משפי

- נוצן יעדעס מיטל אין אונדזער רשות צו העלפן יעדן איינעם וואס ראנגלט זיך, צו באקומען די שטיצ
"די פארברייטערונג פון צוריקהאלט  . האט גאווערנער האקול געזאגטסערוויסעס וואס זיי דארפן," 

סערוויסעס וועט אונדז ערלויבן אנצוקומען צו מער מענטשן אין נויט און פארזיכערן אז מיר נעמען אן אלע  
  שריט צוצושטעלן א פולן המשך פון אדיקציע קעיר איבער ניו יארק סטעיט." 

  

ין צו אומבאשיצטע און איזולירטע  פארמייד קאאליציעס זענען אוועקגעשטעלט זיך צו בעסער מתקשר זי
קאמיוניטיס און באפעלקערונג צו אנטוויקלען און אדורכפירן סביבה'דיגע ענדערונג פארמייד  

צוויי אין ניו יארק סיטי געגנט און   -סטראטעגיעס. די פינאנצירונג וועט העלפן די זעקס נייע קאאליציעס 
קולטורעלע פאסיגע און געמאסטענע פארמייד   צו אנטוויקלען  -פיר אין די רעשט פון דער סטעיט 

  איניציאטיווען פאר די ספעציפישע קאמיוניטיס און באפעלקערונג זיי דינען.
  

"פארמייד  קאמישענער טשינאזו קאנינגהעם האט געזאגט,- אפיס פון אדיקציע סערוויסעס און שטיצ
י זענען און שפילן א וויכטיגע ראלע צו  קאאליציעס ווערן געצילעוועט ספעציעל פאר די קאמיוניטיס וואו זי

צושטעלן שטארקע פארמייד סערוויסעס צו משפיע זיין פאר א קאמיוניטי ענדערונג. די פינאנצירונג וועט  
באדינטע קאמיוניטיס און דערגרייכן  -אונדז ערלויבן צו פארגרעסערן די וויכטיגע פראגראמען אין נישט

  באמיאונגען." -זירטע פראגאמען, בילדונג, און אנדערע פארמיידבא-מער מענטשן מיט וויכטיגע באווייז
  

"ניו יארק איז אויף דער קאמפפראנט פון דער אופיאויד   סענאטר טשאק שומער האט געזאגט,
עפידעמיק, און צוליב דעם האב איך אזוי שטארק געקעמפט צו מאכן זיכער אז די פעדעראלע קאוויד  

היסטארישע פארמערונגען צו פארשטארקן היילונג, פארמיידונג און   פארלייכטערונג בילס זענען כולל
סערוויסעס  -+ מיליאן פעדעראלע שטופ וועט געבן פאר אדיקציע$5גענעזונג סערוויסעס. די  

צושטעלערס פון לאנג איילענד ביז לואיס קאונטי די רעסורסן וואס זיי דארפן אנצוגיין ראטעווען לעבנס 
  קאמיוניטיס באקומען די שטיצע וואס זיי דארפן האבן."  באדינטע-און העלפן נישט



  
"יארן, האב איך געארבעט צו אדרסירן די מחלה פון   רעפרעזענטעטיוו פאול טאנקו האט געזאגט,

ראטיר היילונגען פאר די מיליאנען אמעריקאנער וואס ראנגלען -אדיקציע און פארזיכערן צוגאנג צו לעבנס
ות און אומפארמאטערלעכן שטופ פון אדוואקאטן, יחידים אין גענעזונג, און  זיך אצינד. אדאנק די שותפ 

זייערע באליבטע, האב איך מצליח געווען, שטאלצערהייט, צו פארשטארקן דאס לאנדס אפרוף צו דעם  
( אקט און פינאנצירונג  MATאיבערדאזע קריזעס מיטן אדורכפירן מיין אינטעגרירונג אדיקציע היילונג )

פארן קרומבאניץ פון נארקאטיקס פארמיידונג און היילונג בלאק גרענט. איך בין דאנקבאר צו האבן 
געטרייע פירערס וואס ארבעטן יעדן טאג צוצושטעלן האפענונג און שטיצע פאר ניו יארקער וואס נייטיגן  

  זיך אין דעם די מערסטע." 
  

ייטונג איז געווארן צוגעשטעלט פאר ניו יארק סטעיט דורך מיטארבעטן  פינאנצירונג פאר די אויסשפר
שותפות פאר הצלחה   SAMHSA'sמיט די אויספארש פונדאציע פאר גייסטישע היגיענע, קארפ. און 

א יאר פאר פינף יאר, פאר א סך הכל פון   $175,000. יעדער אפנעמער וועט באקומען 2022גרענט 
$875,000.  

  
Central New York  

• Access To Independence of Cortland County, Inc.  

  
  פינגער לעיקס

• Partnership for Ontario  קרומבאניץ פון נארקאטיקס פארמייד קאאליציע פון אנטעריאו(
  קאונטי(

  
  לאנג איילענד

• Family & Children's Association  

  
New York City  

• Research Foundation of CUNY on behalf of Lehman College   די לעהמאן פארמייד(
  מיטארבעט(

• Riseboro Community Partnership   רייזבארא שותפות פאר הצלחה צו פארמיידן(
  קאאליציע(

  
North Country  

• Mountain View Prevention Services, Inc " פאראייניגטע פארמיידונג( .UPאליציע !" קא
   פון לואיס קאונטי(

  
צייניגע צוגאנג צו אדרעסירן די איבערדאזע -ניו יארק סטעיט האט אייגעפירט אן אגרעסיווע, פיל

פירנדיגע המשך פון אדיקציע קעיר מיט פולע פארמיידונג, היילונג,  -עפידעמיק, און באשאפן א פאלק
דיציאנעלע  פארקלענערונג סערוויסעס. דאס איז כולל פארברייטערן צוגאנג צו טרא-גענעזונג און שאדן

סערוויסעס, ווי אויך קריזעס סערוויסעס, אינשפיטאליק, אמבולאטאריש און וואוין היילונג פראגראמען;  
  מעדיצינען צו היילן אדיקציעס; און מאבילע היילונג און טראנספארטאציע סערוויסעס.

  



יאויד ספעציעלע  גאווערנער האקול איז געווען א מיטגליד פון דער ניו יארק סטעיט העראין און אפ 
.  2016טראדיציאנעלע סערוויסעס אין -קאמיסיע, וואס האבן געמאכט רעקאמענדאציעס פאר נייע, נישט

גלייכן  -הייזער, אויסגעברייטערטע זיינס-די סערוויסעס רעכענען אריין גענעזונג צענטערס, יוגנט קלוב
ארטיגע שאצונגען און  -סערוויסעס, און אפענע צוטריטלעכע צענטערס, וואס שטעלן צו אויפן

רעקאמענדאציעס פאר קעיר, און זענען זייט דעמאלט באשטעטיגט געווארן אין פילצאליגע קאמיוניטיס 
  איבערן סטעיט צו העלפן מענטשן וואס נייטיגן זיך צוטריט צו קעיר נענטער צו ווי זיי וואוינען.

  
ס האבן באליבטע וואס ראנגלען זיך, קענען  ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיט אן עדיקשען, אדער ווא
טעג א  7שעה א טאג און  24ליין -פרי הָאּופ-געפונען הילף און האפענונג דורך רופן דעם סטעיט׳ס טאל

-)שארט HOPENY( אדער דורך טעקסט׳ן 1-877-846-7369)אדער  HOPENY-1-877-8וואך אויף 
  (.467369אוד ק
  

צום באקומען אדיקציע היילונג ווי אויך קריזעס/אפניכטערונג, אינשפיטאליק, אמבולאטארישע קעיר קען  
היילונג פארהאנענקייט קאנטראלברעט   NYS OASASמען געפונען ניצנדיג די 

FindAddictionTreatment.ny.gov אדער דורך די  New York State OASAS .וועבזייטל  
  

ער, האט געהאט פראבלעמען מיט אינשורענס וואס האט א שייכות מיטן  אויב איר, אדער א באליבט
היילונג אדער דארפט האבן הילף איינצוגעבן אן אפעלאציע פאר אן אפגעזאגטע תביעה, פארבינדט אייך  

  .ombuds@oasas.ny.gov אדער אימעילט 5400-614-888הילפליין  CHAMPמיטן 
   

###  
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