
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/ 3/ 15 للنشر فوًرا: 

 
 

  مليون دوالر لدعم خدمات اإلدمان في مالجئ المشردين في مدينة نيويورك 2.7الحاكمة هوكول تعلن عن أكثر من 
  

  ملجأ للمشردين 22سيسمح التمويل الفيدرالي لخمسة مقدمي خدمة بتقديم خدمات في 
  

  سيتواصل مقدمو الخدمة مع السكان المعرضين للخطر لتقديم مجموعة من خدمات عالج اإلدمان والحد من األضرار
  

 
مليون دوالر من التمويل الفيدرالي الذي سيسمح لخمسة مقدمي خدمة   2.7أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن أكثر من 

مأوى للمشردين في مدينة نيويورك. سيسمح التمويل من خالل المنحة الفيدرالية لمنع  22بتقديم خدمات عالج اإلدمان في  
لمالجئ بتقديم التدخالت السريرية مع توفير خدمات األقران والحد من الضرر تعاطي المواد المخدرة والعالج منها لهذه ا

   للمقيمين.
 

"يجب أن يحصل كافة سكان نيويورك على خدمات العالج عندما يحتاجون إليها بما في ذلك األفراد  قالت الحاكمة هوكول،
راد المحتاجين الذين يعانون من التشرد في مدينة  سيوفر هذا التمويل خدمات التوعية والمشاركة لألف من السكان المهمشين.

   نيويورك مما يوفر لهم الرعاية والدعم الذي يمكنهم االعتماد عليه للتغلب على إدمانهم."
  

سيسمح التمويل لمقدمي الخدمات بتضمين األخصائيين االجتماعيين والمستشارين المعتمدين إلدمان الكحول وتعاطي  
المخدرات والمدافعين األقران في المالجئ. سيتواصل هؤالء العمال مع سكان الملجأ لتقديم التدخالت السريرية والدعم؛ 

ك االستشارات واالستراتيجيات السلوكية واالرتباطات بخدمات الدعم وخدمات األقران وخدمات الحد من الضرر بما في ذل
  األخرى.

                 
وقد نتجت المنح التي سيديرها مكتب دعم وخدمات اإلدمان في الوالية عن تعاون مع مكتب الوالية للمساعدة المؤقتة ومساعدة 

 شردين. تشمل الجهات الخمسة التي حصلت على التمويل ما يلي:  المعوقين وإدارة مدينة نيويورك لخدمات الم
  

  دوالر 625,000مبلغ  - ( PROMESAشبكة أكاسيا )  •

  دوالر 500,000مبلغ   - ( BRCلجنة سكان باوري )  •

  دوالر 749,980مبلغ  -تجديد المشروع   •

 دوالر   625,000مبلغ   - قرية دايتوب سامرتيان •

  دوالر 250,000مبلغ  -خدمات المحرومين  •

  
يونيو/حزيران   30و  2021يوليو/تموز   1سجلت مدينة نيويورك أكبر عدد من الوفيات بين السكان المشردين للفترة بين 

، حيث بلغت حاالت الوفاة بسبب جرعة زائدة حوالي النصف. كما وجد أن حاالت اضطرابات حسب تقرير حديث، 2022
الصحة العقلية المتزامنة تكون أعلى بين السكان المشردين وقد تساهم في زيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن الجرعات  

  الزائدة.
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa860-gpp.nyc.gov%2Fconcern%2Fnyc_government_publications%2Fnc580q435%3Flocale%3Den&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C805d00a39ba74dabae6c08db25774f45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144966591318949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ecBKtwODPfXFoum5gET8TBFhj55xn6CJ8vE6qd9seog%3D&reserved=0


 Office of Addiction Services andالمساعدة )قال تشاينيزو كننغهام مفوض مكتب خدمات االدمان و
Supports, OASAS ،)   األشخاص الذين يعانون من التشرد معرضون بشكل متزايد لجرعات زائدة ومن األهمية"

بمكان أن نعمل على التواصل معهم ومقابلتهم أينما كانوا وتقديم الدعم الذي يحتاجون إليه مهما كان. ستساعد هذه المبادرة  
ا المستمرة للوصول إلى هؤالء السكان المعرضين لمخاطر مرتفعة وربطهم بالخدمات الفردية التي ستدعم تعافيهم من  جهودن

  اإلدمان والصحة العامة."
  

"لقد كان لوباء الجرعة الزائدة تأثير   قال دانيال دبليو تيتز مفوض مكتب المساعدة المؤقتة والمساعدة في حاالت اإلعاقة،
رهيب على العديد من مجتمعاتنا. ومن خالل هذا التمويل سنقوم بتوسيع الخدمات المتاحة بشكل كبير إليواء المقيمين في مدينة  

( التزاًما بالتعامل مع  OASASطي المخدرات. أظهرت الحاكمة هوكول وشركاؤنا في ) نيويورك المصابين باضطراب تعا
  أحد المساهمين الرئيسيين في التشرد والذي سيؤدي بال شك إلى إنقاذ األرواح".

  
وإدارة   "تدير إدارة الخدمات االجتماعية قالت مولي بارك المفوضة باإلنابة إلدارة الخدمات االجتماعية في مدينة نيويورك،

( في مدينة نيويورك أكبر برنامج للوقاية من المواد األفيونية في والية نيويورك وكنتيجة  DSS-DHSخدمات المشردين )
بالمائة من الجرعات الزائدة المشتبه بها في الملجأ العام الماضي مما   93لجهودنا الشاملة أُعطي النالوكسون لعكس أكثر من 

رواح على خلفية أزمة المواد األفيونية المتفاقمة على الصعيد الوطني. نحن ممتنون للوالية للقيام  أدى إلى إنقاذ العديد من األ
بهذه االستثمارات الحيوية التي ستساعد في تعزيز جهودنا المستمرة للحد من الضرر وزيادة تعزيز الروابط لرعاية سكان  

  .نيويورك الذين يعانون من التشرد وتحديات تعاطي المخدرات"
  

"معالجة اإلدمان بين السكان المشردين أمر بالغ األهمية لمعالجة قضية التشرد. تمنح هذه   قالت السناتور كيرستن جيليبراند،
األموال المقدمة من خالل منحة منع تعاطي المواد المخدرة والعالج منها مقدمي الخدمة الموارد لمساعدة هؤالء الضعفاء من  

  ون عن مأوى ويحتاجون إلى عالج من اإلدمان."سكان نيويورك الذين يبحث
  

لقد وضعت والية نيويورك نهًجا قويًا ومتعدد الجوانب للتصدي لوباء الجرعات الزائدة ووضعت سلسلة متواصلة رائدة على 
وسيع نطاق  المستوى الوطني لرعاية اإلدمان مع خدمات كاملة للوقاية والعالج والتعافي وتقليل الضرر. عملت الوالية على ت

الوصول إلى الخدمات التقليدية، بما في ذلك خدمات األزمات، وبرامج العالج للمرضى الداخليين والخارجيين والمقيمين، 
 باإلضافة إلى األدوية لعالج اإلدمان، وخدمات العالج المتنقل والمواصالت. 

  
 2016كانت الحاكمة هوكول عضوة في فريق عمل والية نيويورك لمكافحة الهيروين واألفيون والذي أوصى في عام  

بخدمات جديدة غير تقليدية، بما في ذلك مراكز التعافي ونوادي الشباب وخدمات األقران الموسعة ومراكز الوصول المفتوح 
م ترسيخ هذه الخدمات منذ ذلك الحين في العديد من المجتمعات في جميع  والتي توفر تقييمات وإحاالت فورية إلى الرعاية. ت

  أنحاء الوالية، وساعدت األشخاص المحتاجين في الحصول على رعاية أقرب إلى المكان الذي يعيشون فيه.
  

يشرف مكتب خدمات ودعم اإلدمان في الوالية على أحد أكبر أنظمة رعاية اضطرابات استخدام المواد المخدرة في البالد مع  
شخص سنويًا.   680,000برنامج للوقاية والعالج وتقليل الضرر والتعافي التي تخدم أكثر من  1,700ما يقرب من 

 مباشراً حيث يقدم أطباؤنا وممرضاتنا وموظفونا السريريون خدمات  مركًزا لعالج اإلدمان تشغيالً  12ويتضمن ذلك تشغيل 
  شخص سنويًا. 8,000مرضى العيادات الداخلية والمنزلية لحوالي 

  
يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان، أو الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برقم  

HOPEline  أيام في األسبوع على 7ساعة في اليوم و 24الوالية على مدار  المجاني في 
  HOPENY -8-877-1 7369)-846-877-(1  أو بإرسال رسالة نصية بالمحتوىHOPENY   الرمز المختصر(

467369.)  
 

يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح، بما في ذلك األزمات/ التخلص من السموم أو رعاية مرضى العيادات الداخلية أو  
( لتوفر العالج  OASASاإلقامة أو رعاية مرضى العيادات الخارجية باستخدام لوحة )

[FindAddictionTreatment.ny.gov أو من خالل ]( موقعOASASاإللكتروني ).  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C805d00a39ba74dabae6c08db25774f45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144966591318949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R69zgr4YftvRkxIVXYxXngKlNUJyjIS4IB4HsEftYRM%3D&reserved=0


إذا واجهت أنت أو أحد أحبائك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة مرفوضة،  
 Community Health Accessفاتصل بخط مساعدة مشروع الوصول إلى صحة المجتمع لإلدمان والرعاية النفسية )

AMPto Addiction and Mental Healthcare Project, CH  أو إرسال  888-614-5400( عبر الهاتف على
  .ombuds@oasas.ny.govرسالة بريد إلكتروني إلى 

  
###  
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