
 
 גאווערנער קעטי האקול   3/15/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן צו שטיצן אדיקציע סערוויסעס פאר ניו יארק סיטי   $2.7גאווערנער האקול מעלדט מער ווי 
  היימלאזע שיצערטער

  
  22פעדעראלע פינאנצירונגען וועלן ערלויבן פינף סערוויס צושטעלערס צו אנטראגן סערוויסעס אין 

  היימלאזע שיצערטער
  

צושטעלערס וועלן זיך פארבינדן מיט איינגעשטעלטע איינוואוינערס זיי דערלאנגען א גרייך פון  
  אדיקציע היילונג און סכנה פארמינערונג סערוויסעס

  
 

מיליאן אין פעדעראלע פינאנצירונגען וואס   $2.7גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן מער ווי 
היימלאזע   22וועט ערלויבן פינף סערוויס צושטעלערס אנצוטראגן אדיקציע היילונג סערוויסעס אין 

און היילונג בלאק  שיצערטער אין ניו יארק סיטי די פינאנצירונג דורך פעדעראלע נארקאמאניע פארמיידונג
גרענט וועט ערלויבן די שיצערטער צו צושטעלן קלינישע אריינמישן, אין דער זעלבער צייט אויך צושטעלן  

   זייערס גלייכן און סכנה פארמינערונג סערוויסעס צו די איינוואוינערס.
 
ווי אויך יענע מענטשן פון אלע ניו יארקער זאלן האבן צוטריט צו היילונג סערוויסעס ווען זיי נייטיגן זיך, "

"די פינאנצירונג וועט צושטעלן קירוב און האט גאווערנער האקול געזאגט. מזולזל'דיגע איינוואוינער," 
נייטיגע מענטשן וואס גייען אדורך היימלאזיקייט אין ניו יארק סיטי,  - פארבינדן סערוויסעס פאר שטארק

קענען זיך דערויף פארלאזן איבערצוקומען זייער   וואס שטעלט זיי צו די קעיר און שטיצע וואס זיי
   אדיקציע."

  
די פאנאנצירונג וועט ערלויבן די צושטעלערס איינצונעסטיגן סאציאלע ארבעטער, קוואליפיצירטע  

אלקאהאל און נארקאמאניע קאונסילארן, און אדוואקאטן פאר זייערס גלייכן אין שיצערטער. די ארבעטער  
מיט שיצערטער איינוואוינער צו צושטעלן קלינישע אריינמישונגען און שטיצע; זייער  וועלן זיך פארבינדן 

גלייכן סערוויסעס; און סכנה פארמיידונג סערוויסעס, ווי אויך קאונסעלינג, אויפפיר סטראטעגיעס, און 
  סערוויסעס.-פארבינדונגען מיט אנדערע שטיצ

                 
אדמיניסטרירט ביי דער סטעיט אפיס פון אדיקציע שטיצע און סערוויסעס, די צוטיילונגען זענען געקומען 

פון צוזאמענארבעטן מיט דער סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און אינוואלידישע הילף און דער ניו יארק סיטי  
   צירונג זענען כולל:אפטייל פון היימלאזע סערוויסעס. די פינף צושטעלערס צוגעטיילט פינאנ

  

• Acacia Network (PROMESA ) - $625,000  

• Bowery Residents Committee   (BRC )- $500,000  

• Project Renewal  - $749,980  

• Samaritan Daytop Village - $625,000  



• Services for the Underserved - $250,000  

  
ניו יארק סיטי האט רעקארדירט די העכסטע נומער טויטע צווישן די היימלאזע באפעלקערונג פאר דער  

, מיט אן איבערדאזע רעכענונג  לויט א לעצטע רעפארט 2202, 30און יוני  2021, 1פעריאד צווישן יולי 
פארגעקומענע גייסטישע געזונט פעלערן האט מען אויך געפונען  -פון בערך האלב. געשעענישן פון מיט

מער צווישן היימלאזע באפעלקערונג און קען האבן צוגעהאלפן האבן מער סכנה'דיגע טויט פון 
    איבערדאזע.

  
 OASAS  מענטשן וואס גייען אדורך היימלאזיקייט  זא קאנינגהעם האט געזאגט,קאמיסיאנער טשינא"

שטייען אין א העכערע ריזיקע פאר איבערדאזעס, און איז קריטיש וויכטיג אז מיר ארבעטן זיך פארבינדן  
מיטל וואס זיי דארפן האבן. די איניציאטיוו -מיט זיי און זיך טרעפן מיט זיי ווי זיי זענען, מיט יעדע שטיצ

ריזיקירטע באפעלקערונג און זיי -וועט העלפן אונדזער אנגייענדיגע באמיאונגען צו דערגרייכן די הויך
פארבינדן מיט אינדיווידועליזירטע סערוויסעס וואס וועט שטיצן זייער אויסהיילונג פון אדיקציע, און  

  אלגעמיינעם געזונט.
  

״די   אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף קאמיסיאנער דעניעל וו. טיעץ האט געזאגט,
איבערדאזע עפידעמיק האט געהאט זייער א שלעכטן ווירקונג אויף אסאך פון אונדזערע קאמיוניטיס. מיט 

שיצארט   די פינאנצירונג וועלן מיר שטארק פארשפרייטן די סערוויסעס וואס איז צו באקומען פאר
גאווערנער האקול און אונדזערע שותפים    איינוואוינער אין ניו יארק סיטי מיט א סובסטאנץ באניץ פעלער.

האבן געוויזן אן איבערגעגעבנקייט צו אדרעסירן א הויפט העלפער צו היימלאזעקייט, וואס   OASASאין 
  וועט בלי ספק ראטעווען לעבנס."

  
יאלע סערוויסעס קאמיסיאנער בפועל מאלי פארק האט געזאגט, "ניו יארק  ניו יארק סיטי אפטייל פון סאצ

פירט אן די גרעסטע אפיאויד פארמיידונג פראגראם אין ניו יארק סטעיט, און דער   DSS-DHSסיטיס 
ארויסקום פון אונדזער ארומנעמיגע השתדלות האט מען אדמיניסטריט נאלאקסון צו איבערקערן מער ווי 

ן פון איבערדאזע אין שיצערטער לעצטע יאר, און געראטעוועט אסאך מענשנס לעבן  פראצענט חשש' 93
   קעגן דעם הינטערגרונט פון וואס זעט אויס וואס אמאל ערגער, איבערן גאנצן לאנד אפיאויט קריזעס.

מיר זענען דאנקבאר צו דער סטעיט פאר מאכן די קריטישע אינוועסטירונגען וואס וועט העלפן 
פארמינערונג באמיאונגען און ווייטער פארשטארקן  -אונדזער אנגייענדיגע סכנה  פארבעסערן

פארבינדונגען צו קעיר פאר ניו יארקער וואס גייען אדורך היימלאזעקייט און נארקוטיק באניץ 
  פארמעסטונגען."

  
ערונג  "אדרעסירן אדיקציע צווישן די היימלאזע באפעלקסענאטאר קירסטן דזשיליבראנד האט געזאגט, 

איז קריטיש צו אדרעסירן דעם ענין פון היימלאזעקייט. די געלטער צוגעשטעלט דורך די נארקאמאניע  
פארמייד און היילונג בלאק גרענט געבן סערוויס צושטעלערס די רעסורסן צו העלפן יענע הילפלאזע ניו  

  וואס זוכן שיצערטער און נייטיגן זיך אין אדיקציע היילונג." יארקער
  
צייניגע צוגאנג צו אדרעסירן די איבערדאזע  - יו יארק סטעיט האט אייגעפירט אן אגרעסיווע, פילנ

פירנדיגע המשך פון אדיקציע קעיר מיט פולע פארמיידונג, היילונג,  -עפידעמיק, און באשאפן א פאלק
ריט צו  פארקלענערונג סערוויסעס. די סטעיט האט געארבעט צו פארברייטערן צוט-גענעזונג און שאדן

ּפעישענט און  -ּפעישענט, ַאוט-טראדיציאנאלע סערוויסעס, אריינרעכענענדיג קריזיס סערוויסעס, אין
באהאנדלונג פראגראמען וואו די פאציענטן וואוינען אויפן ארט, מעדיצינען צו באהאנדלען אדיקשען, און  

 אזוי אויך מאוביל באהאנדלונג און טראנספארטאציע סערוויסעס.  
  

העראואין און אּפיאויד ספעציעלע קאמיסיע וועלכע  NYCגאווערנאר האוקאל איז געווען א מיטגליד פון די 
טראדיציאנאלע סערוויסעס, אריינרעכענענדיג ערהוילונג  -רעקאמענדירט נייע, נישט 2016האט אין 

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


צענטערן, יונגווארג קלאבהייזער, פארברייטערטע סערוויסעס פון מדריכים וואס זענען אליינס אריבער  
באלדיגע אונטערזוכונגען און שיקן פאר  ן וואס שטעלן צו אדיקשען, און אפענע צוטריט צענטער

ווייטערדיגע קעיר. די סערוויסעס זענען זינט דאן 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.

  
ט אפיס פון אדיקציע סערוויסעס און שטיצע געבן אכטונג אויף איינע פון דעם לאנדס גרעסטע  די סטעי

צוריקהאלט, היילונג און גענעזונג   1,700נארקאמאניע פעלער סיסטעמס פון קעיר מיט בערך  
 12מענטשן א יאר. דאס איז כולל די דירעקטע אפעראציע פון  680,000פראגראמען וואס סערווירט 

- ע היילונג צענטערס וואו אונדזערע דאקטוירים, נורסעס, און קלינישע שטאב שטעלן צו שפיטאלאדיקצי
  מענטשן א יאר. 8,000פאציענטן און איינוואוינער סערוויסעס פאר בערך 

  
ניו יארקער וועלכע מוטשען זיך מיט אן אדיקשען, אדער וועמענס באליבטע מוטשען זיך מיט אן אדיקשען,  

טעג א וואך   7שעה א טאג,  24הילף און האפענונג דורכן רופן די סטעיט'ס אומזיסטע,  קענען טרעפן 
HOPE  1-877-8האטליין אויף-HOPENY (1-877-846-7369  אדער דורכן טעקסטן צו )467369  

  (.HOPENY)וואס שטייט פאר 
 

- אריינרעכענענדיג עמערדזשענסי/דיטַאקס, אין –אדיקשען באהאנדלונגען וואס זענען דא צו באקומען 
קענען געפונען ווערן דורכן נוצן די  –ּפעישענט קעיר -ּפעישענט, פלעצער וואו פאציענטן וואוינען אדער ַאוט 

NYS OASAS [ באהאנדלונג אוועילעביליטי דעשבָאורד אויףatment.ny.govFindAddictionTre]  
  .וועבזייטל  NYS OASAS אדער דורך די

  
אויב איר, אדער א באליבטער, האט געהאט פראבלעמען מיט אינשורענס וואס האט א שייכות מיטן  

היילונג אדער דארפט האבן הילף איינצוגעבן אן אפעלאציע פאר אן אפגעזאגטע תביעה, פארבינדט אייך  
  .ombuds@oasas.ny.govאדער אימעילט  5400-614-888הילפליין  CHAMPמיטן 

  
###  
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