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$  2.7کا نیو یارک سٹی میں بے گھروں کی پناہ گاہوں میں نشے سے بچاؤ کی خدمات کے لیے  HOCHULگورنر 
  ملین سے زیادہ کا اعالن

  
  پناہ گاہوں میں خدمات پیش کرنے کے قابل بنائے گی 22وفاقی فنڈنگ پانچ سروس فراہم کنندگان کو بے گھروں کی  
  

خدمات فراہم کنندگان نشے کے عالج اور نقصان میں کمی کی خدمات کی ایک وسیع حد فراہم کرنے کے لیے خطرے  
  کی زد میں آبادیوں سے رابطہ کریں گے

  
 

$ ملین سے زائد کا اعالن کیا ہے جو پانچ خدمات فراہم کنندگان 2.7نے آج وفاقی فنڈنگ میں  Kathy Hochulگورنر 
پناہ گاہوں میں نشے کے عالج کی خدمات پیش کرنے کے قابل بنائے گی۔   22کو نیو یارک سٹی میں بے گھروں کی 

ڈنگ ان پناہ گاہوں کو طبی مداخلت فراہم کرنے منشیات کے بیجا استعمال و عالج کی وفاقی بالک گرانٹ کے ذریعے فن
کے قابل بنائے گی، جبکہ مکینوں کو ساتھیوں کی جانب سے خدمات اور نقصان میں کمی کی خدمات بھی فراہم کرے  

  گی۔
 

"نیو یارک کے تمام مکینوں کو بوقِت ضرورت عالج کی خدمات تک رسائی حاصل ہونی   نے کہا، Hochulگورنر 
یہ فنڈنگ نیو یارک سٹی میں بے گھری کا سامنا کرنے   چاہیے، بشمول وہ افراد جو پسماندہ آبادی سے تعلق رکھتے ہیں۔

یں وہ نگہداشت اور مدد فراہم  والے انتہائی ضرورت مند افراد تک رسائی اور مشغولیت کی خدمات فراہم کرے گی، انہ
  کرے گی جس پر وہ اپنی نشے کی لت پر قابو پانے کے لیے بھروسہ کر سکتے ہیں"۔

  
فنڈنگ خدمات فراہم کنندگان کو سماجی کارکنوں، شراب نوشی اور منشیات کے استعمال کے معتبر مشیروں، اور پناہ 

اہلکار طبی مداخلت اور مدد؛ ساتھیوں کی خدمات؛ اور  گاہوں میں ساتھیوں کی وکالت کرنے کی اجازت دے گی۔ یہ 
نقصان کو کم کرنے کی خدمات، بشمول مشاورت، طرِز عمل کی حکمِت عملی، اور دیگر معاون خدمات سے رابطہ قائم 

  کرنے کے لیے پناہ گاہ کے مکینوں سے رابطہ کریں گے۔
                                

مات کے ریاستی دفتر کے زیِر انتظام، یہ ایوارڈ ریاستی دفتر برائے عارضی اور نشے کی لت میں معاونت و خد 
معذوری میں امداد اور نیو یارک سٹی محکمٔہ خدمات برائے بے گھر افراد کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں حاصل  

 ہوئے۔ فنڈنگ سے نوازے گئے فراہم کنندگان میں شامل ہیں:  
  

   PROMESA) - 625,000$ایکاشیا نیٹ ورک  ) •

  BRC) - 500,000$بووری ریزیڈنٹس کمیٹی ) •

  $749,980 -  منصوبے کی تجدید •

 $ 625,000 -سماریٹن ڈے ٹاپ ویلیج  •

  $ 250,000  - کم خدمات یافتگان کے لیے •

  



  2022جون  30سے  2021، نیو یارک سٹی نے اپنی بے گھر آبادی میں یکم جوالئی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 
کے درمیان سب سے زیادہ اموات ریکارڈ کیں، جس میں زیادہ مقدار میں نشہ کرنے والوں کی تعداد تقریباً نصف ہے۔ 

مثالیں بھی زیادہ پائی گئیں اور زیادہ مقدار میں  بے گھر آبادی میں ذہنی صحت کی ایک ساتھ ہونے والی خرابیوں کی 
  اموات کے زیادہ خطرے میں حصہ ڈال سکتی ہیں۔

  
 ,Office of Addiction Services and Supportsنشے کی لت میں معاونت و خدمات کے ریاستی دفتر ) 

OASAS کی کمشنر )Chinazo Cunningham ،وہ لوگ جو بے گھر ہونے کا سامنا کر رہے ہیں ان   نے کہا"
کا نشہ آور مواد زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کا خطرہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ جڑنے کے  

لیے کام کریں اور وہ جہاں کہیں بھی ہوں، ان سے ملنے کے لیے کام کریں، انہیں جس بھی مدد کی ضرورت ہو وہ  
یں۔ یہ پہل کاری اس زیادہ خطرے والی آبادی تک پہنچنے اور انہیں انفرادی خدمات سے منسلک کرنے کے  فراہم کر

لیے ہماری جاری کوششوں میں مدد کرے گی جو ان کی نشے کی لت سے صحتیابی اور مجموعی صحت میں معاون  
  ثابت ہوں گی"۔

  
"نشہ آور ادویات کی زیادہ مقدار   نے کہا، Daniel W. Tietzعارضی اور معذوری میں امداد کے دفتر کے کمشنر 

لینے کی وباء نے ہمارے بہت سے عالقوں پر خوفناک اثر ڈاال ہے۔ اس فنڈنگ سے ہم نیو یارک سٹی میں نشہ آور  
مادے کے استعمال کی خرابی والے پناہ گزینوں کے لیے دستیاب خدمات کو بہت زیادہ وسیع کریں گے۔ گورنر  

Hochul  اورOASAS   میں ہمارے شراکت داروں نے بے گھری میں حصہ ڈالنے والے ایک اہم عامل سے نمٹنے
  کے عزم کا مظاہرہ کیا ہے، جو بالشبہ زندگیاں بچائے گا"۔

  
  DSS-DHS"نیو یارک سٹی کا  نے کہا، Molly Parkنیو یارک سٹی محکمٔہ سماجی خدمات کی قائم مقام کمشنر 

پیئڈ کا سب سے بڑا پروگرام چالتا ہے، اور ہماری جامع کوششوں کے نتیجے میں  ریاست نیو یارک میں انسداِد او
فیصد سے زیادہ مشتبہ افراد کو واپس النے کے   93پچھلے سال پناہ گاہ میں زیادہ مقدار میں نشہ آور مواد لینے والے 

نظر میں بہت سی جانیں  لیے نالوکسون لگائی گئی، جس سے اوپیئڈ کے ملک گیر بحران کے مسلسل بگڑتے ہوئے پس م
بچائی گئیں۔ ہم یہ اہم سرمایہ کاری کرنے کے لیے ریاست کے شکر گزار ہیں جو نقصانات کو کم کرنے کی ہماری  

جاری کوششوں کو بڑھانے اور نیو یارک کے بے گھری اور منشیات کے استعمال کی مشکالت کا سامنا کرنے والے 
  کو مزید مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرے گی"۔نیو یارک کے مکینوں کی نگہداشت کے روابط 

  
"بے گھر آبادی میں منشیات کی لت کا سِدباب کرنا بے گھر ہونے کے  نے کہا، Kirsten Gillibrandسینیٹر 

مسئلے سے نمٹنے کے لیے اہم ہے۔ منشیات کے استعمال کی روک تھام اور عالج کے بالک گرانٹ کے ذریعے فراہم  
فراہم کنندگان کو نیو یارک کے ان کمزور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں   کردہ یہ فنڈز سروس

  جو پناہ کے متالشی ہیں اور جن کو نشے کے عالج کی ضرورت ہے"۔
  

ریاست نیویارک نے اوور ڈوز کی وباء سے نمٹنے کے لیے ایک جارحانہ، کثیر الجہتی طریقہ کار کا اجراء کیا ہے  
اور مکمل روک تھام، عالج، بحالی اور نقصان کو کم سے کم کرنے والی خدمات کے ساتھ ساتھ نشے کی لت میں مبتال 

ام قائم کیا ہے۔ ریاست نے روایتی خدمات تک رسائی  افراد کی دیکھ بھال کے لئے پورے ملک کا سب سے بہترین نظ
کو وسعت دینے کے لیے کام کیا ہے، بشمول بحرانی خدمات، داخل مریضوں، بیرونی مریضوں، اور رہائشی عالج کے  

 پروگرام، نیز نشے کے عالج کے لیے ادویات، اور موبائل عالج اور نقل و حمل کی خدمات۔ 
  

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

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

   قریب خدمات تک رسائی میں مدد ملی ہے۔
  

 یک دیکھ بھال ےک نظام  نشے یک لت میں معاونت اور خدمات کا ریاستی دفتی ملک ےک سب ےس بڑے منشیات ےک استعمال ےک عارض  
 
ً
ےس زیادہ افراد کو   680,000انسدادی، عالجی اور بازیانی ےک پروگرام ہر سال  1,700میں ےس ایک یک نگران  کرتا ہے جس میں تقریبا

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


۔ اس میں  ، اور طتی  12خدمات فراہم کرتی ہیں ، نرسیں   نشے ےک عالج ےک مراکز کا براہ راست آپریشن شامل ہے جہاں ہمارے ڈاکتر
 
ً
۔ 8,000عملہ ہر سال تقریبا   افراد کو داخیل اور رہائشے خدمات فراہم کرتی ہیں

  
نیو یارک کے وہ مکین جنہیں نشے کی لت لگی ہوئی ہے، یا جن کے پیارے اس مصیبت میں گرفتار ہیں، ریاست کی  

( پر 1-877-846-7369یعنی )  HOPENY-8-877-1پر   HOPElineدن کی  7گھنٹے، ہفتے کے   24ٹول فری، 
   ( پر ٹیکسٹ بھیج کر مدد اور امید حاصل کر سکتے ہیں۔467369)مختصر کوڈ   HOPENYکال کر کے یا  

 
نشے کا دستیاب عالج بشمول بحران/ڈیٹاکس، داخل مریض، رہائشی، یا بیرونی مریضوں کی دیکھ بھال  

FindAddictionTreatment.ny.gov] OASAS[  یا   عالج دستیابی ڈیش بورڈOASAS کے   کی ویب سائٹ
  ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

  
اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو عالج سے متعلق بیمے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہو یا کسی مسترد  

 ہیلپ الئن سے  CHAMPکردہ کلیم کے خالف اپیل دائر کرنے میں مدد کی ضرورت ہو تو بذریعہ فون 
  پر ای میل بھیجیں۔ ombuds@oasas.ny.govپر رابطہ کریں یا  5400-614-888 
  

###  
  

 
 ختی یہاں مالحظہ یک جا سکتی ہے  

 www.governor.ny.govاضاف 

  press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ریاست نیو یارک | ایگزیکٹیو چیمتی |  
 

 ان سبسکرائب کریں
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