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کی جانب سے نشے کی لت میں مبتال افراد کے لیے رابطے اور مشغولیت کی خدمات میں معاونت   HOCHULگورنر 
  $ ملین کا اعالن3.75کرنے کے لیے 

  
  گلیوں میں رسائی خدمات کی توسیع جس کا مقصد کمزور اور محروم آبادی تک پہنچنا ہے

  
  کاری پہل ترین تازہ لیے کے کرنے استعمال کو فنڈ تصفیہ اوپیئڈ کے یارک نیو ریاست

  
 

نے آج اعالن کیا ہے کہ کمزور آبادیوں کو نشے کی لت میں معاونت دینے اور دیگر خدماِت   Kathy Hochulگورنر 
$ 3.75صحت سے منسلک کرنے کے لیے ڈیزائن کردہ رسائی اور مشغولیت کی خدمات کو وسعت دینے کے لیے 

ریاست نیو یارک کے  ملین تک دستیاب ہیں۔ نشے کی لت میں خدمات اور معاونتوں کے ریاستی دفتر کے زیِر انتظام، 
اوپیئڈ تصفیہ فنڈ کو استعمال کرنے کے لیے یہ تازہ ترین پہل کاری ہے اور خصوصاً ایسے افراد تک پہنچنے کے لیے 

  تیار کردہ ہے جو زیادہ ضرورت مند آبادیوں میں ہیں جن کی ہو سکتا ہے کہ دیکھ بھال تک رسائی نہ ہو۔
 

ک میں اوپیئڈ کے بحران سے نمٹنے کے لیے ہر طرح سے کام کر رہے  "ہم ریاست نیو یار  نے کہا، Hochulگورنر 
ہیں، بشمول ان عالقوں میں جہاں نشے سے متعلق خدمات اور معاونت کی کمی ہے۔ ان گرانٹوں کے ذریعے مالی  
دد اعانت فراہم کردہ گلیوں تک رسائی کی خدمات پسماندہ آبادیوں کو زندگی بچانے والی دیکھ بھال تک رسائی میں م

  کریں گی جس کی انہیں نشے کی لت کے شیطانی چکر کو توڑنے کے لیے ضرورت ہے"۔
        

کی تعداد تک   12$ کے 250,000فنڈنگ گلیوں تک رسائی کی خدمات کے عملی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے 
ر کے خدمات فراہم کنندگان کے  ایوارڈز فراہم کرے گی۔ فنڈنگ پانچ کاؤنٹیوں والے نیو یارک سٹی کے عالقے سے باہ

ایوارڈز بھی فراہم کرے گی تاکہ وہ مشکل رسائی والی آبادی کو شامل کرنے کے لیے گاڑیاں  10$ کے 75,000لیے 
  خرید سکیں۔

  
رسائی کرنے والی ٹیمیں ان عالقوں کا دورہ کرتی ہیں جہاں زیادہ خطرے والی آبادی کے جمع ہونے کا رجحان ہوتا  

تاکہ نشہ آور مواد کی   —ایسے مقامات جیسے کہ پارک اور بے گھری کا سامنا کرنے والے لوگوں کے کیمپ  —ہے 
م، اور بنیادی اشیائے ضرورت پیش کی جائیں۔ ان مالقاتوں زیادہ مقدار لینے کی روک تھام اور تعلیم، نالوکسون کی تقسی

کے دوران، رسائی کرنے والے اہلکار مصروفیت کے اضافی مواقع کی نشاندہی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جو  
  ان افراد کو نشہ آور مادے کے استعمال سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔

  
( Office of Addiction Services and Supports, OASASمات اور معاونتوں کا دفتر )نشے کی لت میں خد 

اب نیو یارک، برونکس، رچمنڈ، ایری، مونرو، سولیوان، ٹومپکنز اور البانی کاؤنٹیوں میں یہ خدمات پیش کرنے والے  
کہ کنگز کاؤنٹی اور کوئنز   فراہم کنندگان کو فنڈ فراہم کرتا ہے۔ فنڈنگ کے اس موقع کے ذریعے مقصد یہ ہے 20

نیو یارک سٹی سے باہر کے عالقوں میں خدمات فراہم   10کاؤنٹی میں ایک ایک فراہم کنندہ قائم کیا جائے، جبکہ دیگر 
  کریں۔

  



OASAS   اور ریاستی دفتر برائے دماغی صحت سے تصدیق شدہ فراہم کنندگان، ہسپتال، سرنج سروس پروگرام، ڈرگ
  کے اہل ہیں۔ ینےد  درخواست لیے کے فنڈنگر وفاقی طور پر اہل صحت کے مراکز  یوزر ہیلتھ ہب، او

  
نے  Chinazo Cunninghamریاست نیو یارک کے نشے کی لت میں خدمات اور معاونتوں کے دفتر کی کمشنر 

"ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں جو کچھ لوگوں کو زندگی بچانے والی ان  کہا،
خدمات تک رسائی سے روکتی ہیں اور وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان سے مالقات کرتے ہیں تاکہ ان کو اس مدد سے  

اور اس ریاست کے مزید حصوں میں  جوڑیں جس کی انہیں ضرورت ہے۔ یہ خدمات ماضی میں کامیاب ثابت ہوئی ہیں
  ان کی توسیع زیادہ لوگوں کو اہم مدد اور معاومت تک رسائی کے قابل بنائے گی"۔

  
"بلند ضرورت والی آبادیوں میں نے کہا،  Ann Sullivanریاست نیو یارک کے دفتر برائے دماغی صحت کی کمشنر  

ایت اہمیت کا حامل ہے جنہیں اپنے نشہ آور مادے کے استعمال  ایسے لوگوں تک پہنچنا اور ان کے ساتھ مشغول ہونا نہ
کی جانب سے پیش کردہ فنڈنگ کے یہ مواقع مشغولیت کی   OASASکے مسائل کے لیے دیکھ بھال نہیں ملی رہی۔ 

کوششوں میں اضافہ کریں گے، جانیں بچائیں گے اور لوگوں کو نشے سے باز آنے میں مدد دیں گے۔ میں گورنر  
Hochul ر اوOASAS   میں اپنے ساتھیوں کی رسائی کی ان کوششوں اور عالج تک رسائی کو بڑھانے کے عزم کے

  لیے ان کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہوں"۔
  

"نشہ آور مواد کی زیادہ  نے کہا،  James McDonaldریاست نیو یارک کے محکمٔہ صحت کے قائم مقام کمشنر 
کی ہدایت پر ایک جارحانہ،   Hochulمقدار کے استعمال کی وباء سے نمٹنے کے لیے، ہماری ریاست نے گورنر 

کثیرالجہت حکمِت عملی اختیار کی ہے۔ اس فنڈنگ کا مقصد روایتی خدمات جیسے کہ بحرانی خدمات، داخل مریضوں،  
راموں، نیز نشے کے عالج کے لیے ادویات، موبائل عالج، اور نقل و  بیرونی مریضوں، اور رہائشی عالج کے پروگ

  حمل کی خدمات تک رسائی کو بڑھانا ہے"۔

  
$  2ریاست نیو یارک کو اوپیئڈ مینوفیکچررز اور دوا ساز کمپنیوں کے ساتھ تصفیے کے مختلف معاہدوں کے ذریعے 

کی جانب سے مختص ہوئے تھے۔ ان تصفیوں سے  Letitia Jamesبلین سے زیادہ وصول ہوں گے جو اٹارنی جنرل 
حاصل ہونے والی فنڈنگ کا ایک حصہ براِہ راست بلدیات کو جائے گا، باقی رقم کو روک تھام، عالج، بحالی، نقصان  

  میں کمی النے، اور افیون کی جاری وبا سے نمٹنے کے لیے وقف ایک فنڈ میں جمع کیا جائے گا۔
  

جس قانون سازی نے وقف شدہ فنڈ قائم کیا تھا، اسی نے اوپیئڈ سیٹلمنٹ فنڈ کا مشاورتی بورڈ بھی تشکیل دیا ہے، جس  
کو یہ تجاویز دینے کا کام سونپا گیا ہے کہ کس طرح تصفیے سے حاصل ہونے والے ڈالروں کو ضرورت مندوں کی  

نومبر کو اپنی پہلی سفارشات جاری کی تھیں، جس   1بہترین خدمت کے لیے مختص کیا جائے۔ بورڈ کے اراکین نے 
  میں نقصان کو کم کرنے اور عالج معالجے کی خدمات کی توسیع کو اّولین ترجیح کے طور پر شناخت کیا گیا تھا۔

  
نیو یارک میں اوپیئڈ سے متعلق اموات کا سلسلہ جاری ہے، فینٹانائیل اب ریاست بھر میں نشے کی زیادہ مقدار لینے 

ہونے والی اموات میں ملوث ہے۔ اوپیئڈ سے متعلق اموات پر ریاستی محکمٔہ صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار   سے
  دستیاب ہیں۔ یہاں

  
ریاست نیو یارک نے زیادہ مقدار کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک جارحانہ، کثیر جہتی نقطہ نظر کا آغاز کیا ہے، اور  

مکمل روک تھام، عالج، نقصان میں کمی، اور بحالی کی خدمات کے ساتھ نشے کی دیکھ بھال کا ایک ملک میں  
کو بڑھانے کے لیے کام کیا ہے، جس میں بحران  معروف سلسلہ قائم کیا ہے۔ ریاست نے روایتی خدمات تک رسائی 

کے حاالت کی خدمات، داخل مریضوں، بیرونی مریضوں، اور رہائشی عالج کے پروگراموں کے ساتھ نشے کے عالج  
   کے لیے ادویات، موبائل عالج، اور نقل و حمل کی خدمات شامل ہیں۔

 
ی ٹاسک فورس کی رکن تھیں، جس نے نئی سنہ  ریاست نیو یارک کی ہیروئن اور مسکن ادویات ک Hochulگورنر 
میں، غیر روایتی خدمات کی سفارش کی تھی، بشمول بحالی مراکز، یوتھ کلب ہاؤسز، ہم جماعتوں کی توسیع   2016

شدہ خدمات، اور کھلے رسائی کے مراکز، جو فوری تشخیص اور نگہداشت کے ریفرل فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد  
کی متعدد کمیونٹیز میں قائم کی گئی ہیں اور اس سے ضرورت مند باشندوں کو ان کی   سے یہ خدمات ریاست بھر

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fstreet-outreach-and-engagement&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dfa20fd0ee7493798af08db20022e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138965975369532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wRx006ugg6C2EigCLaNOLFKQGzMM784R6ymxG208mMk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2F2023_01-17_opioid_quarterly_report.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dfa20fd0ee7493798af08db20022e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138965975369532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jZYoQ2YQFrstSg6l9eGh75METpdLpB2biNJ%2F5S7xU1s%3D&reserved=0


   رہائش کے قریب خدمات تک رسائی میں مدد ملی ہے۔
 

نیویارک کے وہ باشندے جو نشے کی لت میں مبتال ہیں یا جن کے پیاروں میں سے کوئی اس لت میں مبتال ہے، انہیں  
-8-877-1پر  HOPElineدن دستیاب رہنے والی  7ٹوں، ہفتے کے گھن 24چاہیے کہ وہ ریاست کی مفت  

HOPENY ( پر کال کرکے یا 7369-846-877-1یعنی )HOPENY  ( پر ٹیکسٹ بھیج کر  467369)مختصر کوڈ
 مدد و معاونت حاصل کریں۔

 
کھ بھال،  نشے کا دستیاب عالج بشمول بحران/ڈیٹاکس، شعبہ اندرونی مریضان، رہائشی یا بیرونی مریضوں کی دی

NYS OASAS  ٹریٹمنٹ اویلیبلٹی ڈیش بورڈ استعمال کر کےtionTreatment.ny.govFindAddic  پر یا NYS
OASAS  ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو عالج سے   کے ذریعے حاصل کی جا سکتی   سائٹ ویب

متعلق بیمے میں رکاوٹوں کا سامنا ہو یا کسی مسترد کردہ دعوے کے خالف اپیل دائر کرنے میں مدد کی ضرورت ہو  
پر ای   ombuds@oasas.ny.govپر رابطہ کریں یا  888-614-5400ہیلپ الئن سے  CHAMPتو بذریعہ فون  

  میل بھیجیں۔
  

###  
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