
 
 גאווערנער קעטי האקול   3/8/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר צו שטיצן סערוויסעס צו ארבעטן מיט מענטשן   3.75גאווערנער האקול אנאנסירט 
  מיט אדיקשען

   
פארברייטערונג פון גאסן ַאוטריטש סערוויסעס געציהלט צו אנקומען צו שוואכערע און פארקוקטע  

  באפעלקערונגען
   

  קאסע סעטלמענט  אּפיויד  סטעיט'ס יארק   ניו פון געלט  נוצן צו  לעצטע די איז אינציאטיוו 
  

 
מיליאן דאלאר איז דא צו באקומען  3.75גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ביז אזויפיל ווי 

טעלט צו בויען צו פארברייטערן ַאוטריטש )'קירוב'( און סערוויסעס צו ארבעטן מיט מענטשן, אויסגעש
קשרים מיט מענטשן פון שוואכערע באפעלקערונגען מיט שטיצע פאר אדיקשענס און אנדערע  

געזונטהייט סערוויסעס. ווערנדיג פארטיילט דורך די סטעיט אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע  
(Office of Addiction Services and Supports, OASAS  איז די אינציאטיוו די לעצטע אין די רייע ,)

צו נוצן געלט פון ניו יארק סטעיט'ס אּפיויד סעטלמענט קאסע, און עס איז ספעציעל אויסגעשטעלט צו  
קענען אנקומען צו מענטשן אין נויטבאדערפטיגע באפעלקערונגען וועלכע קענען אנדערש מעגליך נישט  

  אנקומען צו קעיר.
 

צוגאנג צו אדרעסירן די אּפיויד קריזיס אריבער ניו יארק סטעיט אין וועלכע יעדער וואס   "מיר נעמען אן א
קען העלפט ארויס, אריינרעכענענדיג אין פארקוקטע געגנטער וואו עס איז נישטא גענוג אדיקשען 

רן  "די גאסן ַאוטריטש סערוויסעס וועלכע ווע האט גאווערנער האקול געזאגט.סערוויסעס און שטיצע", 
ראטעווענדע  -פינאנצירט דורך די גרענטס וועלן העלפן באזייטיגטע באפעלקערונגען צוקומען צו די לעבנ'ס 

  קעיר וואס זיי דארפן צו קענען אפשטעלן די אכזריות'דיגע רעדל פון אדיקשען."
             

ן אפעראציע אויסגאבן צו דעק $250,000גרענטס פון  12די פינאנצירונג וועט צושטעלן ביז אזויפיל ווי 
גרענטס אין די סומע פון  10פאר גאסן ַאוטריטש סערוויסעס. די פינאנצירונג וועט אויך צושטעלן 

קאונטי ניו יארק סיטי ראיאן צו איינקויפן קארן צו ווערן -פאר ּפרָאוויידערס אינדרויסן פון די פינף $75,000
  גענוצט צו אנקומען צו ווייטערע באפעלקערונגען.

   
די ַאוטריטש מאנשאפטן באזוכן געגנטער וואו מענטשן וועלכע זענען אין א הויכע סכנה קומען זיך אפט  

צו אפפערן   –פלעצער ווי פארקס און וואו מענטשן וועלכע ליידן פון היימלאזיגקייט באזעצן זיך  –צוזאם 
ון און וויכטיגע סוּפלייס.  ָאווערדָאוז פארמיידונג און אויפקלערונג סערוויסעס, פארטיילן נעילַאקסאָ 

דורכאויס די באזוכן פרובירן די ַאוטריטש ארבייטער אויך צו טרעפן אנדערע געלעגנהייטן צו ארבעטן מיט 
  די מענטשן זיי צו העלפן פארקלענערן די שאדנס וואס קומען פון זיך באנוצן מיט דראגס. 

   
ערן סערוויסעס אין ניו יארק, די בראנקס,  ּפרָאוויידערס וועלכע אפפ 20פינאנצירט יעצט  OASASדי 

ריטשמָאנד, ערי, מאנראו, סָאליווען, טַאמּפקינס און אלבאני קאונטיס. די ציהל פון די פינאנצירונג  



  10געלעגנהייט איז צו אוועקשטעלן איין ּפרָאוויידער אין קינגס קאונטי און איין אין קווינס קאונטי, מיט 
  עס אינדרויסן פון ניו יארק סיטי.אנדערע צו צושטעלן סערוויס

   
און די סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונטהייט  OASASּפרָאוויידערס וועלכע זענען סערטיפייד דורך די  

(Office of Mental Health  שפיטעלער, סירינדזש סערוויס פראגראמען, דראג באניצער געזונטהייט ,)
  פאר אּפלייען צוצענטערן זענען אלע בארעכטיגט   קוואליפיצירטע העלט-צענטערן און פעדעראל 

    .נג פינאנצירו
   

ניו יארק סטעיט אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמישאנער, טשינַאזָאו קאנינגעהעם,  
"מיר זעצן פאר צו ארבעטן צו אדרעסירן שטרויכלונגען וועלכע שטייען אין וועג פון געוויסע האט געזאגט, 

ראטעווענדע סערוויסעס און זיי צו טרעפן וואו אימער זיי געפונען זיך און -מענטשן צו אנקומען צו לעבנ'ס
צו זיין ערפאלגרייך אין די  זיי פארבינדן מיט די הילף וואס זיי דארפן. די סערוויסעס האבן זיך אויפגעוויזן  

פארגאנגענהייט, און די פארברייטערונג דערפון צו מער טיילן פון די סטעיט וועט ערמעליכן מער מענטשן  
  צו באקומען קריטישע הילף און שטיצע." 

   
"אנקומען ניו יארק סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונטהייט קאמישאנער, ען סָאליווען, האט געזאגט, 

צו און ארבעטן מיט מענטשן אין נויטבאדערפטיגע באפעלקערונגען וועלכע באקומען נישט קיין קעיר פאר  
וועלן  OASASפון די זייער דראג באנוץ פראבלעמען איז קריטיש וויכטיג. די פינאנצירונג געלעגנהייטן 

פארמערן די באמיאונגען צו ארבעטן מיט זיי, ראטעווען לעבנס און העלפן מענטשן זיך ערהוילן פון 
פאר זייער  OASASאדיקשען. איך אפלאדיר גאווערנער האקול און מיינע קאלעגן ביי די 

  באהאנדלונג." איבערגעגעבנקייט צו פארברייטערן זייערע ַאוטריטש באמיאונגען און צוטריט צו 
   

ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט צייטווייליגער קאמישאנער, דזשעימס מעקדַאנעלד, האט  
"כדי צו באקעמפן די ָאווערדָאוז מגיפה, האט אונזער סטעיט איינגעפירט אן אגרעסיווע,  געזאגט, 

נצירונג ציהלט צו פארמערן  פילפאכיגע סטראטעגיע אונטער די אנווייזונג פון גאווערנער האקול. די פינא 
ּפעישענט, ַאוטּפעישענט  -צוטריט צו טראדיציאנאלע סערוויסעס, ווי צום ביישפיל קריזיס סערוויסעס, אין

און באהאנדלונג פראגראמען וואו די פאציענטן וואוינען אויפן ארט, און אזוי אויך מעדיצינען צו באהאנדלען 
  ר און טראנספארטאציע סערוויסעס." אדיקשען, באהאנדלונג קליניקס אויף רעדע

   
ביליאן דאלאר דורך פארשידענע סעטלמענט אפמאכן מיט  2ניו יארק סטעיט וועט באקומען מער פון 

אּפיויד און מעדיצינען פירמעס וועלכע זענען פארזיכערט געווארן דורך אטוירני דזשענעראל לאטישע  
ן די רעשט  דזשעימס. א חלק פון די סעטלמענט געלטער וועלן גיין דירעקט צו לאקאלע רעגירונגען, או

וועט אריינגעלייגט ווערן אין א ספעציעלע קאסע צו שטיצן פארמיידונג, באהאנדלונג, שאדן רעדוקציע און  
  ערהוילונג באמיאונגען צו אדרעסירן די אנגייענדע אּפיויד מגיפה.

   
ד  דער זעלבער געזעץ וואס האט אויפגעשטעלט די ספעציעלע קאסע האט אויך אוועקגעשטעלט די אּפיוי

סעטלמענט קאסע אדווייזארי באורד מיט די אויפגאבע צו אהערשטעלן רעקאמענדאציעס איבער וויאזוי סעטלמענט 
געלטער זאלן פארטיילט ווערן כדי צו דינען די וועלכע נויטיגן זיך דערין אויפן בעסטן פארנעם. די באורד מיטגלידער  

, שטעלנדיג אלץ הויפט פריאריטעטן צו 1בער האבן פארעפנטליכט זייערע ערשטע רעקאמענדאציעס נאוועמ
  פארברייטערן שאדן רעדוקציע סערוויסעס און באהאנדלונג.

   
פאראורזאכטע טויטפעלער, מיט פענטאניל זייענדיג יעצט -ניו יארק זעצט פאר זיך צו ראנגלען מיט אּפיויד

רן פון די סטעיט העלט  פארמישט אין רוב ָאווערדָאוז טויטפעלער איבערן סטעיט. די לעצטע ציפע
    .דאפאראורזאכטע טויטפעלער איז פארעפנטליכט -דעּפארטמענט איבער אּפיויד

   
ניו יארק סטעיט האט אוועקגעשטעלט אן אגרעסיווע, פילפאכיגע צוגאנג צו אדרעסירן די ָאווערדָאוז עפידעמיע און  

פירנדע סיסטעם פון אדיקשען קעיר מיט פולע פארמיידונג, באהאנדלונג, שאדן רעדוקציע און -שאפן א לאנד'ס

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%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


צוטריט צו טראדיציאנאלע סערוויסעס, ערהוילונג סערוויסעס. די סטעיט האט געארבעט צו פארברייטערן 
ּפעישענט, ַאוטּפעישענט און באהאנדלונג פראגראמען וואו די פאציענטן  -אריינרעכענענדיג קריזיס סערוויסעס, אין

וואוינען אויפן ארט, און אזוי אויך מעדיצינען צו באהאנדלען אדיקשען, מאוביל באהאנדלונג און טראנספארטאציע  
 סערוויסעס. 

 

 Newרנער האקול איז געווען א מיטגלידערין אין די ניו יארק סטעיט הערָאואין און אּפיויד איינהייט )גאווע
York State Heroin and Opioid Task Force  וועלכע האט רעקאמענדירט נייע, אומטראדיציאנאלע )

סערוויסעס, אריינרעכענענדיג ערהוילונג צענטערן, יונגווארג קלָאבס, פארברייטערטע סערוויסעס דורך  
מענטשן וועלכע גייען אליין אריבער ענליכע פראבלעמען און אפענע צוטריט צענטערן צו שטעלן צו  

. די סערוויסעס זענען זינט דאן  2016ן פאר ווייטערדיגע קעיר אין באלדיגע אונטערזוכונגען און שיק
אוועקגעשטעלט געווארן אין מערערע קאמיוניטיס ארום די סטעיט, און זיי האבן געהאלפן מענטשן אין  

   נויט צו האבן צוטריט צו קעיר נאענטער צו וואו זיי וואוינען.
 

, אדער וועמענס באליבטע מוטשענען זיך מיט אן ניו יארקער וועלכע מוטשענען זיך מיט אן אדיקשען
שעה  24האטליין,  HOPEאדיקשען, קענען טרעפן הילף און האפענונג דורכן רופן די סטעיט'ס אומזיסטע 

( אדער דורכן טעקסטן צו  1-877-846-7369) HOPENY-1-877-8טעג א וואך, אויף  7א טאג, 
 (.HOPENY)וואס שטייט פאר  467369

 
- אריינרעכענענדיג עמערדזשענסי/דיטַאקס, אין –האנדלונגען וואס זענען דא צו באקומען אדיקשען בא 

קענען געפונען ווערן דורכן נוצן די  –ּפעישענט קעיר -ּפעישענט, פלעצער וואו פאציענטן וואוינען אדער ַאוט 
NYS OASAS  באהאנדלונג אוועילעביליטי דעשבָאורד אויףFindAddictionTreatment.ny.gov   אדער

אויב איר אדער א באליבטע אייערס האט געהאט שוועריגקייטן מיט . וועבזייטל OASAS NYS דורך די
אינשורענס פארבינדן מיט באהאנדלונג, אדער דארף הילף צו אריינגעבן אן אפעלירונג פאר א 

  888-614-5400האטליין דורכן טעלעפאן אויף  CHAMPצוריקגעוויזענע קלעים, פארבינדט אייך מיט די 
  .ombuds@oasas.ny.govאדער דורך אימעיל ביי 
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