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אריינפיר
די אָ פיס ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסעביליטיס ( )OPWDDאיז פאַ ראַ נטוואָ רטלעך ֿפאַ ר
קאָ ואָ רדאַ נאטירן באַ דינונגס ֿפאַ ר מענטשן אין ניו יארקער מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז,
אַ רייַנגערעכנט אינטעלעקטואַ ל דיסאַ ביליטיז ,סערעבראַ ל ּפאַ לאַ סי ,דאַ ון סינדראָ ום ,אָ טיזאַ ם
סּפעקטרום דיסאָ רדערסּ ,פראַ דער-ווילי סינדראָ ום און אנדערע נוראַ לאַ דזשיקאַ ל פארשעדיקייטן .עס
גיט באַ דינונגס גלייַך און דורך אַ נעץ פון בעערעך  500נאַ נּפראַ פאַ ט באַ דינונגס געבען אַ גענטורן.
די  OPWDDזעאונג אויסזאָ גונג שטעלן מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז אין דעם צענטער פון
די סיסטעם פון באדינונגס און שטיצט ,זאגנדיק:
אַ ז מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז געניסן רייכע באציונגען מיט חברים ,משּפחה און אנדערע
אין זייער לעבן ,דערפאַ רונג ּפערזענלעך געזונט און ווּוקס ,לעבן אין דער היים פון זייער ברירה ,און
גאָ ר אָ נטייל נעמען אין זייער קהילות.1
מאַ כן דעם זעאונג אַ פאַ קט פאדערט קעסיידערדיק אויפמערקזאַ מקייט צו די סיסטעם פון שטיצן און
באַ דינונגס וואָ ס העלפט מענטשן אין דערגרייכן זייער לעבן צילן .אין די לעצטע  45יאָ ר ,די סיסטעם
פון באדינונגס און שטיצן ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז אין ניו יארק סטעיט ()NYS
האט ארויסגעוואקסן פון אַ סיסטעם פון גרויס אינסטיטוציעס צו אַ קהל-באזירט סיסטעם געבויט צו
שטיצן זעלבסטשטענדיקייַט און כשיוועס .די לעצטע יאָ רצענדלינג האט געזען ווייַטער ּפראָ גרעס אין
דער דערקענונג אַ ז מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז האָ בן די רעכט צו לעבן ,אַ רבעטן און גאָ ר
אָ נטייל נעמען אין די ברייטערער קהל און די אַ נטוויקלונג פון שטיצן און באַ דינונגס וואָ ס העלפט דאס
צו ּפאַ סירן ,אַ רייַנגערעכנט די פארגרעסערומג פון די זיך-אנפירונג דינסט מאָ דעל.
טראָ ץ דעם ּפראָ גרעס ,די סיסטעם פון היים און קהל-באזירט באַ דינונגס ( )HCBSאיז אונטער
גרעסער שּפאַ נונג .לאָ נגצייט אויספאלן פון ארבעאערס זענען געווען שווערער דורך די COVID-19
ּפאַ נדעמיק ,וואָ ס מאכט עס מער שווער ֿפאַ ר מענטשן צו אנקומען צו די באדינונגס און שטיצן זיי
דאַ רֿפן .2מענטשן זוכן ברירה און קאָ נטראָ ל ,אָ בער אָ פט געֿפינען אַ ז ווערקפאָ רס אויספאלן ,הארטע
דינסט מאָ דעלס און סיסטעם ּכללים זיינען משפיע אויף זייער פעייקייט צו דערגרייכן זייער לעבן צילן.
קינדער און זייער פאַ מיליעס מוזן נאַ וויגירן קייפל מישט קאָ אָ רדאַ נאצירט סיסטעמען צו באַ קומען
נויטיק שטיצן און באַ דינונגס .דערוואקסענע און קינדער מיט די מערסט קאָ מּפליצירט שטיצן
באדערפענישן קען געֿפינען אַ ז די באדינונגס זיי דאַ רֿפן זענען נישט דערגרעכנדיק ,בשעת
אַ נדערגעהעלפן און אין קולטור און עטיניש פאַ רשידינע קהילות קענען געֿפינען די סיסטעם פון
באדינונגס און שטיצן נישט דערגרעכנדיק אָ דער ניט-אָ ּפרופיק צו זייער באדערפענישן.
ווי באשרייבן בפרטות אונטן ,צו אפרופן צו די פראבלעמען וואָ ס אונדזער סיסטעם האט און די
אַ רייַנוואַ רג פון שותפים איבער די שטאַ ט OPWDD ,האט אידענטיפיצרט די פאלגענדע דריי
סטראַ טיגעשע צילן ֿפאַ ר :2023-2027

https://opwdd.ny.gov/about-us/mission-vision-values 1
ֿ 2פאַ ר נאָ ך אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן  COVID-19און זיין ּפראַ ל אויף מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז אין ניו יארק זען:
.https://opwdd.ny.gov/coronavirus-guidance
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ציל  :1שטיצן מענטשן אין די מערסט מענטש-צענטערעד וועגן
ֿפאַ רבעסערן די שטיצן און באַ דינונגס פון ֿ OPWDDפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז איבער זייער לעבן דורך האנדלן די אויספאלן אין באַ דינונגס און זעען אז
שטיצן זענען גאנז ,האָ ליסטיש און קוקן אויף די נויטיקייט פון די יחיד ,פאָ רשלאָ גן
ברירה ,געבען די מערסטע זעלבסטשטענדיקייַט און פאַ רגרעסערן די שטיצונג פון די
קהל.
ציל ּ :2פראָ טעזשירן אויפפירונג וואָ ס פארשטארקן די ווערקפאָ רס און
אינפראַ סטראַ קטשער
שטיצן די  OPWDDסיסטעם דורך אריינלייגן אין די ווערקפאָ רס ,באַ נייען די באַ דינונג
סיסטעם צו בעסער שטיצן עפעקטיוו און אויסהאלטליך באַ דינונגס ,און פארגרעסערן
צוטריט צו אינֿפאָ רמאַ ציע.
ציל  :3פארשטארקן סיסטעמען ענדערונגען און כידעש אַ ריבער די שטאַ ט
אויספאָ רשן נייַע צוגאַ נגען און מעגלעכקייטן צו רעדוצירן שוועריקייטן און ֿפאַ רבעסערן די
פעייקייט פון די סיסטעם צו בעסער דינען מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז.

סטראַ טעגיש ּפלאַ נירונג אַ רייַנוואַ רג און דאַ טן
אין מאי  OPWDD ,2021האַ ט אנגעפאנגן אַ ּפלאַ נירונג איניציאטיוו צו העלֿפן אידענטיפיצירן די
סטראַ טיגיש צילן פון  .OPWDDדי איניציאטיוו האַ ט אריינגענומען ברייט באַ שטעלונג פון שותפים ,אַ
עפנטלעך אַ רייַנוואַ רג ּפראָ צעס און רעצענזיע פון שטאַ ט דאַ טן און ּפאָ ליטיק .די פאלגענדע אָ ּפטיילונג
שילדערט די רעזולטאַ טן פון די השתדלות.
באַ ציונג צו שותפים
אין פינף רעגיאָ נאַ ל עפנטלעך פאָ רומס OPWDD ,האַ ט געהערט פון  100אנטייל-נעמערס .א קיצער
פון די באַ שטעלונג און באַ מערקונגען פון די שותפים איז צוגישרייבן צו דעם באַ ריכט אין הוספה .B
אָ פט טעמעס אויסגעדריקט זיינען כולל די נויטיקייט ֿפאַ ר מער ּפערסאַ נעל און געוואקסן לוין ֿפאַ ר
דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס (דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ,)sמער בייגיקייט אין די
צושטעלן פון באַ דינונגס ,פארגרעסערט באַ הויזן אָ ּפציעס ,נוצן פון דאַ טן צו מיטטיילן באַ שלוס-מאכן,
פארבעסערט שטיצן ֿפאַ ר יענע מיט די מערסט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן און פארבעסערט קריזיס
באַ דינונגס.
בנוסף צו די עפנטלעך פאָ רומס OPWDD ,האַ ט אויך געהאלטן אסיפות מיט רעּפרעזענטאַ טיוו פון 26
שותפים גרוּפעס אַ רייַנגערעכנט אַ דוואַ קאַ סי גרוּפעס ,משּפחה אָ רגאַ נאַ זאציעסּ ,פאַ רזאָ רגן
אָ רגאַ ניזאַ ציעס ,אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטי קאָ ונסילס און אונטערּ-פאַ רזענטירט גרוּפעס .די טעמעס וואָ ס
קעראַ קטעריזרן די דיסקוסיעס זענען אויסגעהאלטן מיט די אידענטיפיצרט אין די עפנטלעך פאָ רומס,
אָ בער אויך אַ רייַנגערעכנט די נויטיקייט ֿפאַ ר פארבעסערט צוטריט צו באדינונגס ֿפאַ ר אונטער-
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ּפאַ רזענטירט גרוּפעס ,אַ רייַנגערעכנט שּפראַ ך צוטריט און קולטור אָ ּפרופיק באדינונגס און די נויטיקייט
ֿפאַ ר פארבעסערט מיטאַ רבעט צווישן שטאַ ט אַ גענטורן ,פארגרעסערט חידושים אין טעכנאָ לאָ גיע און
באַ טייַטיק שותפים אָ נטייל אין באַ שלוס-מאכן.
געשריבן עדות איז געווען צוגעשטעלט דורך מער ווי  218שותפים 163 ,פון זיי האָ בן נישט אָ נטייל
גענעמען אין די עפנטלעך פאָ רומס אָ דער פאָ רלייגן באַ מערקונגען ווי אַ טייל פון אַ פאָ רמאַ לע שותף
גרוּפע .די העכסטע ּפריאָ ריטעטן פון די שותפים ,אַ רייַנגערעכנט האנדלען די ווערקפאָ רס קריזיס און
פארבעסערן באַ הויזן שטיצונג ,זיך-אנפירונג און זאָ רג פאַ רוואַ לטונג .אָ פט טעמעס צווישן זיך-
אַ דוואַ פאַ רמינערן אַ רייַנגערעכנט די פאַ רלאַ נג צו זיין איינגעהערט צו און מכובדיק ,רופן ֿפאַ ר אריינלייגן
אין טעכנאָ לאָ גיע און צוטריטלעך באַ הויזן און די המשך פון ווירטואַ ל ּפראָ גראַ מן .משּפחה מיטגלידער
האָ בן פילע פון די זעלבע אינטערעסן אין צוגאב צו די נויטיקייט צו ֿפאַ רבעסערן זיך-אנפירונג און
צושטעלן שטיצן ֿפאַ ר מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן .ערשטיק אינטערעסן ֿפאַ ר שפייזערס
זענען וועגן די ווערקפאָ רס ,בייגיקייט אין באַ דינונג און לעגאל רעליעף.
קאָ ונטי ּפלאַ נירונג באַ מערקונגען
יערלעך OPWDD ,גיט קאָ ונטי-מדרגה דאַ טן וועגן מעדיקאַ יד יוטאַ לאַ זיישאַ ן ֿפאַ ר מענטשן מיט
אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז צו לאקאלע רעגירונגס יוניץ ( )LGUsאון זוכט זייער אַ רייַנוואַ רג אייבער די
זטעיט אין ּ OPWDDפלאַ נירונג .א קיצער פון די קאַ ונטי ּפלאַ נירונג באַ מערקונגען איז געשרייבן אלץ
הוספה  LGUs .Cהאבן אידענטיפיצרט די הויּפט שווערעקייטן זיי מיינען קאַ ונטיז וועט טרעפן אין די
נעקסטע יאָ ר .דאס איז אַ רייַנגערעכנט ווערקפאָ רס שווערעקייטן ,גענוג פון באַ הויזן און נויט-מצב
האנדלען  /קריזיס באַ דינונגס ,קאָ וויד 19-וואַ קסאַ ניישאַ ן וואקלעניש צווישן דירעקט שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס און טראַ נסּפערטאציע.
מעדיקאַ יד דאַ טאַ
אין צוגאב צו זוכן שותפים אַ רייַנוואַ רג OPWDD ,האט איבערגעגאנגן פינף יאָ ר פון מעדיקאַ יד דאַ טן.3
 OPWDDאויך האט אריינגערעכענט די נאַ שאַ נאַ ל קאָ ר אינדיקאַ טאָ ר (נאַ שאַ נאַ ל קאָ ר אינדיקאַ טאָ ר)
ּפערסאַ נעל פעסטקייַט דאַ טן וועגן די דירעקט שטיצן ווערקפאָ רס.
מעדיקאַ יד דאַ טן ווייזט ווּוקס אין די נומער פון מענטשן געדינט ,גאַ נץ העצאָ ע און די יערלעך צאָ לונג
ּפער מענטש .פון  2016צו  ,2020די גאַ נץ נומער פון מענטשן געדינט האט געוואקסן פון  113,561צו
 .121,898הוצאות האבען געוואקסן פון  $7.1ביליון צו  8.3 $ביליון ,און די דורכשניטלעך צאָ לונג ּפער
מענטש האט געוואקסן פון  $62,557צו  ,$68,491ווי געוויזן אין טאַ בלע  1אונטן.
3

 OPWDDהאָ ט צום לעצטנס געלייגט פינף יאָ ר מעדיקאַ יד דאַ טן אויף דער אַ רגענעזאציע וועבזייטל:

 .https://opwdd.ny.gov/dataבאריכטן פאדערונגען ֿפאַ ר די סטראַ טיגיש ּפלאַ ן זענען פארגרעסערט דורך נייע
לעגיסלאציע צו אַ רייַננעמען מער דעמאָ גראַ פיק אינֿפאָ רמאַ ציע OPWDD .וועט אַ רייַננעמען די נייַע דאַ טן אין די צוקונֿפט
יערלעך ּפלאַ נן ווען זיי ווערן בארעכטיגט .עס איז דערוואַ רט אַ ז א חלק פון די נייע אינֿפאָ רמאַ ציע וועט זיין אַ טייל פון די
יערלעך מעלדונג פון מעדיקאַ י ד דאַ טן אין צוקונֿפט יאָ רן צו שטיצן ּפלאַ נירונג אַ קטיוויטעטן און באַ שטעלונג פון שותפים.
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דורכשניטלעך צאָ לונג ּפער יחיד

מענטשן געדינט

די דעמאָ גראַ פיש צעפרטלונגען פון די באקומען באַ דינונגס (ּפער  2020דאַ טן) איזּ 63 :פראָ צענט
ידענטיפיצירן ווי זכר און ּ 37פראָ צענט ווי נשים; אַ ביסל ווייניקער ווי צוויי-דריטל (ּ 61פראָ צענט) פון די
געדינט דורך  OPWDDידענטיפיצירן ווי ווייַס ,נאכגעגאנגען דורך קימאַ ט ּ 18( 1/5פראָ צענט) וואָ ס
ידענטיפיצירן ווי שוואַ רץ .צען ּפראָ צענט אידענטיֿפיצירן זיך ווי היסּפאַ ניק (זעקס ּפראָ צענט) ,אַ סיאַ ן
(דרי ַי ּפראָ צענט) אָ דער נאַ טיווע אמעריקאנער (איין ּפראָ צענט) ,און ּ 11פראָ צענט אידענטיֿפיצירן זיך
ווי "אנדערע" (פיר ּפראָ צענט) אָ דער "אומבאַ קאַ נט" (זיבן ּפראָ צענט).4

 4די גאַ נץ סכום איז נישט גלייך צו די סאַ כאַ קל פון קינדער ,דערוואקסענער און עלטערע מענטשן ווידבאלד עטלעכע
מענטשן וואָ ס האבען דערגרייכן די עלטער פון  21אָ דער  65אין די לויף פון אַ קאַ לענדאַ ר יאָ ר .די גאַ נץ באצאלונג
אַ רייַננעמען מעדיקאַ יד ,שטאַ ט ּפלאַ ן און פולי אינטעגראַ טעד דואַ לס אַ דוואַ נטידזש ֿפאַ ר מענטשן מיט אינטעלעקטואַ ל און
אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז ( )FIDA-IDDבאצאלונג.
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 :001Aדזשענדער און ראַ סע דעמאָ גראַ פיק

מעדיקעיד דאַ טן אויך ווייַזן אַ באַ טייטיק פאַ רקלענערן אין אינסטיטושאַ נאַ ל זאָ רג אין די לעצטע פינף
יאָ ר ,מיט די נומער פון מענטשן וואָ ס באַ קומען ינסטיטושאַ נאַ ל באַ דינונגס אין אַ אַ נטוויקלונג צענטער
אָ דער אַ ן -OPWDDצירטעפירט סּפעציאַ לע שּפיטאָ ל איז פארקליינירט פון  506צו  274אין .2020
מענטשן וואָ ס באַ קומען צירטעפירט וווינארט באַ דינונגס ווייַזן אַ קליין אַ ראָ ּפגיין ,פון  38,613אין 2016
צו  36,929אין  .2020אין דער זעלביקער צייט ,די דאַ טן שּפיגלען באַ טייטיק פארגרעסערונג אין די
נומער פון מענטשן וואָ ס צוטריט זיך-אנפירן באדינונגס פון  5,166באקומערס אין  2016צו 18,272
באקומערס אין .2020
די נומערס וויזן אַ היּפש פאַ רגרעסערן אין די הוצאות ֿפאַ ר קינדער וואָ ס באַ קומען OPWDD
באַ דינונגס .די נומער פון קינדער (די אונטער  21יאָ ר אַ לט) וואָ ס באַ קומען  OPWDDבאַ דינונגס האט
געוואקסן פון  37,115אין  2016צו  40,819אין  ,2020מיט אַ גאַ נץ קאָ ס פארגרעסערן פון $468.9
מיליאָ ן צו  $725.5מיליאָ ן און אַ דורכשניטלעך צאָ לונג ּפער מענטש האט פארגרעסערן פון $12,632
צו  $17,774ווי געוויזן אין טאַ בלע .2
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טאַ בלע  :2נומער פון קינדער (עלטער  )0-20געדינט און
דורכשניטלעך צאָ לונג ּפער לויט יאָ ר

דורכשניטלעך צאָ לונג/קינד

נומער פון קינדער
געדינט

די פאַ רגרעסערן אין די נוצן פון זיך-אנפירן באדינונגס דורך קינדער איז זייער בולט ,מיט די נומער פון
קינדער וואָ ס באַ קומען זיך-אנפירן באַ דינונגס פארגרעסירט פון  1,985אין  2016צו  9,457אין 2020
און קינדער וואָ ס פארשטעלן ּ 51.6פראָ צענט פון אַ לע זיך-אנפירן ענטפערערס אין ( 2020טאַ בלע .)3
טאַ בלע  :3סך-הכל פון מענטשן זיך-אנפירן לויט עלטער גרוּפע
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קהילה האַ ביליטאַ טיאָ ן (געבען מענטשן מיט דיסאַ ביליטיז פייעקטייטן צו פארבעסערן זייער לעבן) אויך
ווייַזן אַ באַ טייטיק ווּוקס צווישן יוני  2016און יוני  :2020פון  21,859באקומערס אין ( 2016אַ גאַ נץ
העצאָ ע פון  $312.1מיליאָ ן און אַ דורכשניטלעך צאָ לונג ּפער מענטש פון  )$14,277צו 37,770
באקומערס אין ( 2020אַ גאַ נץ העצאָ ע פון  $608.4מיליאָ ן און אַ דורכשניטלעך צאָ לונג ּפער מענטש
פון  .)$16,109מסודרדיקע טאָ ג ּפראָ גראַ ם באַ ניץ האט געוויזן אַ קליין אַ ראָ ּפגיין פון 48,639
באקומערס אין ( 2016אַ גאַ נץ העצאָ ע פון  $1.5ביליון און אַ דורכשניטלעך צאָ לונג ּפער מענטש פון
 )$30,526צו  47,779באקומערס אין ( 2020גאַ נץ העצאָ ע פון  $1.6ביליון און דורכשניטלעך צאָ לונג
ּפער מענטש פון  .)$32,670עס איז געווען אַ אַ ראָ ּפגיין אין די נומער פון מענטשן וואָ ס באַ קומען
באַ שעפטיקונג שטיצן פון  18,058באקומערס אין ( 2016אַ גאַ נץ העצאָ ע פון  $181.9מיליון און
ּ $10,072פרייַז ּפער מענטש) צו  15,307באקומערס אין ( 2020אַ גאַ נץ העצאָ ע פון  $176.6מיליון
און ּ $11.472פער מענטש).
די קאָ סט פון זאָ רגן קאָ ואָ רדאַ נאציע באַ דינונגס האָ בן זייער געוואקסן איבער די פינף-יאָ ר צייט (זען
טאַ בלע  .)4אין דעם ּפעריאָ ד OPWDD ,האָ ט געמאכט אַ באַ טייטיק אינוועסטירונג אין די צושטעלונג
פון זאָ רגן קאָ ואָ רדאַ נאציע באַ דינונגס דורך איבערגאַ נג פון היים און קהל-באזירט באַ דינונגס ()HCBS
ווייווער קאָ ואָ רדאַ נאציע צו אַ פולשטענדיק געזונט היים זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג סטרוקטור אין  .2018די
נומער פון מענטשן וואָ ס באַ קומען זאָ רגן קאָ ואָ רדאַ נאציע געוואקסן פון  97,957באקומערס אין 2016
צו  109,756באקומערס אין  ,2020מיט די קאָ סט פון די ּפראָ גראַ ם וואקסן פון  $238.9מיליאָ ן אין
 2016צו  $508.2מיליאָ ן אין  $2,439 .2020אין  2016צו  $4,630אין .2020
טאַ בלע  :4נומער פון מענטשן אין זאָ רגן קאָ ואָ רדאַ נאַ ציע און פולשטענדיק קאָ סט לויט יאָ ר

פולשטענדיק קאָ סט

מענטשן
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ּפערסאַ נעל פעסטקייַט דאַ טאַ
אן אנדער ערשטיק דאַ טן מקור געניצט ֿפאַ ר ּפלאַ נירונג איז די נאַ שאַ נאַ ל קאָ ר אינדיקאַ טאָ ר ()NCI
ּפערסאַ נעל פעסטקייַט איבערבליק .יערלעך OPWDD ,מאכט די ּפערסאַ נעל פעסטקייַט איבערבליק
צו זאַ מלען פולשטענדיק דאַ טן אויף די דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ווערקפאָ רס אין ניו יארק
סטעיט ,אַ רייַנגערעכנט אויסקער ראַ טעס ,פרי ַי אָ רט ראַ טעס און פאַ רגיטיקונג .די נאַ שאַ נאַ ל קאָ ר
אינדיקאַ טאָ ר קלייבט צוזאמען און דרוק אַ יערלעך באַ ריכט מיט שטאַ ט-סּפעציפיש דאַ טן ֿפאַ ר יעדער
פון די באנטייליקטער שטאַ טן .די  2019איבערבליק איז ארויס אין יאנואר .52021
 OPWDDהאָ ט געשיקט די ּפערסאַ נעל פעסטקייַט איבערבליק צו  347וואַ לונטיר  /נאנ-פראפיט
קוואַ לאַ פיצירט אַ גענטורן אַ ריבער ניו יאָ רק .6די דאַ טן געזאמלט און באוויזן אונטן רעדן וועגן די צייט
צווישן  1יאנואר  2019און  31דעצעמבער  ,2019ווען  63,337דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס
זענען אָ נגעשטעלט אין  261אנטיילנעמער אַ גענטורן .די דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס
ווערקפאָ רס פון די אנטיילנעמער אַ גענטורן גרייכן פון צוויי צו  2,164דירעקט שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ,מיט ּ 58פראָ צענט פון אַ גענטורן ניצן ווייניקערע ווי  200דירעקט שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס.
די איבערבליק געזאמלט אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן ביידע פרי ַי אָ רט ראַ טעס און אויסקער ראַ טעס ביי
ריּפאָ רטן אַ גענטורן .פאר פרי ַי אָ רט ראטען ,זײנען  11.9פראצענט פון פול־צייט פאזיציעס געװען
לײדיק ,און  17.5פראצענט פון טײל־צייט פאזיציעס זײנען געװען לײדיק .די אויסקער ראַ טעס ֿפאַ ר
דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס איז געווען ּ 36.2פראָ צענט ,מיט די העכסטן אויסקער אין מערב ניו
יארק ( OPWDDגעגענט  )1ביי ּ 41.3פראָ צענט און צענטראל ניו יארק ( OPWDDגעגענט  )2ביי
ּ 39.3פראָ צענט און נידעריקער אין די קאַ ּפיטאַ ל געגענט ( OPWDDגעגענט  )3ביי ּ 30.0פראָ צענט,
ניו יארק סיטי ( OPWDDגעגענט  )4ביי  33.7פראצענט ,און לאנג איילענד ( OPWDDגעגענט )5
ביי  30.7פראצענט ,ווי געוויזן אין טאַ בלע .75
טאַ בלע  :5דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס אויבערקער דאטן
 1אין  3דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס געלאזן די ווערקפאָ רס אין 2019

/https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey 5
 6די פאלגענדע דאַ טן דערמאָ נען בלויז נאנ-פראפיט  /וואַ לונטיר אַ גענטורן ּפערסאַ נעל ,זיי וויזן ניט שטאַ ט אנגעשטעלט
דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס.
 7זען הוספה ֿ Bפאַ ר  OPWDDרעגיאָ נאַ ל מאַ ּפעס.
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וועגן פאַ רגיטיקונג ,אין דער צייט פון די  2019נאַ שאַ נאַ ל קאָ ר אינדיקאַ טאָ ר איבערבליק,
אייבערגעגעבן פער שעה לוין צווישן וואַ לאַ נטערי קערערס גרייכט פון אַ מינימום פון  $12צו אַ
מאַ קסימום פון  ,$24.21מיט די ניו יארק סטעיט דורכשניט  .$15.31די דורכשניטלעך לוין לויט די
 OPWDDגעגנט איז געווען :געגנט  ,$14.01 :1געגנט  ,$14.06 :2געגנט  ,$15.39 :3געגנט :4
 $16.40און געגנט  .$15.61 :5אין  2019עס זענען געווען פיר פאַ רשידענע רעגיאָ נאַ ל מינימום לוין
אין ניו יארק סטעיט ,וואָ ס קען האָ בן אַ ּפראַ ל אויף דורכשניטלעך רעגיאָ נאַ ל דירעקט שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס לוין (ד"ה ,ניו יארק סיטיֿ $15.00 :פאַ ר גרויס באשעפטיגערס מיט  11אָ דער מער
אנגעשטעלטע און ֿ $13.50פאַ ר קליין באשעפטיגערס מיט  10אנגעשטעלטע אָ דער ווייניקער ,לאנג
אינזל און וועסטשעסטער $12.00 :און די רעשט פון ניו יארק סיטי.)$11.10 :

טאַ בלע  :6דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס דורכשניטלעך לוין

לויט די אינפארמאציע פון דירעקט שטיצן אַ ססיסטאַ נט טיטלען פון די ניו יארק סטעיט עלעקטראָ ניש
ּפערסאַ נעל סיסטעם ,ענלעך גאנגס צו די אין די נאנ-פראפיט סעקטאָ ר עקסיסטירן אין די ניו יארק
סטעיט ווערקפאָ רס .די ּפאַ נדעמיק האט אויכעט השפעה געהאט אויף דירעקט זאָ רגן ּפערסאַ נעל אין
די  OPWDDווערקפאָ רס .אין  2021די אויסקער ראַ טעס האבען געוואקסן צו ּ 21.4פראָ צענט ,אַ רויף
פון ּ 14.6פראָ צענט אין  2020און ּ 16פראָ צענט אין  .2019די פאַ רגרעסערן אין  2021שפיגלט אַ דריי
יאָ ר הויך אין אויסקער .אין  2020און  ,2021אריובגיין פון די דירעקט זאָ רגן ראָ לע איז געווען גרעסער
פון אננעמען מיט  921שטעלעס.
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סטראַ טעגיש ּפלאַ ן צילן
באַ זירט אויף די באַ שטעלונג פון שותפים און רעצענזיע פון שטאַ ט דאַ טן און ּפאָ ליטיקOPWDD ,
לייגט די פאלגענדע ּפריאָ ריטעטן און צילן ווי אַ טייל פון די סטראַ טעגיש ּפלאַ ן ֿפאַ ר .2023-2027

ציל  :1שטיצן מענטשן אין די מערסט מענטש-סענטערד וועגן
ֿפאַ רבעסערן די שטיצן און באַ דינונגס פון ֿ OPWDDפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז איבער זייער לעבן דורך האנדלען רייסן אין באַ דינונגס און מאכן זיכער
שטיצן זענען אינטעגערירט ,האָ ליסטיק און קוקן אויף יחידס נויטיקייטן ,פאָ רשלאָ גן
ברירה ,גיט מאַ קסימאל זעלבסטשטענדיקייַט און פאַ רגרעסערן קהל אינטאַ גראציע.

א האַ רץ ּפרינציּפ פון  OPWDDאיז געבען באַ דינונגס אין די מערסט מענטש-סענטערד וועג.
דעריבער OPWDD ,איז איבערגעגעבן צו ּפריאָ ריטעטן אַ קטיוויטעטן וואָ ס שטיצן מענטשן מיט
אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז פון אַ לע קהילות צו זיין געדינט אין אַ וועג וואָ ס פאסט מיט זייער יחיד
באדערפענישן ,ברירות און אינטערעסן .די פאלגענדע צילן און אַ קטיוויטעטן וועט העלֿפן אין די
 OPWDDהשתדלות צו טרעפן דעם גרעסערע ציל אין די קומענדיקע פינף יאָ ר.

ציל  :1.1קהילה אינטעגראציע און אָ נטייל-נעמען
פאַ רגרעסערן די געלעגנהייט ֿפאַ ר קהל אינטעגראציע און אָ נטייל ,שטיצן וואָ ס העלפן זיך-
באַ שטימונג ,און אַ קטיוויטעטן וואָ ס ֿפאַ רבעסערן געזעלשאַ פטלעך פאקטארן פון געזונט.
צוגעפאסט מיט נאציאנאלע ּפאָ ליטיק (היים און קהילה באַ זירט באַ דינונגס ,אָ למסטעד באַ שלוס),
ּפריאָ ריטעטן פון שותפים און די אַ גענטור'ס מיסיע OPWDD ,איז איבערגעגעבן צו צושטעלן מער
מעגלעכקייטן ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז צו לעבן ,אַ רבעטן און אָ נטייל נעמען אין
זייער קהילותֿ .8פאַ ר דעם צו זיין פארוואלטן ,אַ מענטש דאַ רף אויך קענען מאַ כן ברירות וואָ ס מיטטיילן
די שטיצן און באדינונגס וואָ ס זיי באקומען .ווען אַ מענטש איז אין דעם צענטער פון די באַ שלוס-מאכן
ּפראָ צעס און זיי זענען מער אריינגעמישט אין זייער קהל ,זיי קען האָ בן פארבעסערט געזונט און
דעריבער אַ העכער קוואַ ליטעט פון לעבן .אזויּ OPWDD ,פלאַ נירט צו אָ נפירן די פאלגענדע
אַ קטיוויטעטן צו פאַ רגרעסערן מעגלעכקייטן ֿפאַ ר אינטאַ גראציע און ברירה צו פארבעסערן די לעבן
ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז.

ֿ 8פאַ ר מער אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן די אָ למסטעד באַ שלוס און די  HCBSלעצט הערשן ,זען:
 https://www.ada.gov/olmstead/index.htmlאון https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-
based-services /Guidance/home-community-based-services-final-regulation/index.html
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מער אויסשטימונג אין טאָ ג באַ דינונגס
אין  ,2020נאָ ענט צו  50,000מענטשן געדינט דורך  OPWDDהאבען אנטייל גענומען אין טאָ ג
האַ ביליטיישאַ ן ּפראָ גראַ מן און באַ דינונגס .9א עיקר פון היים און קהל-באזירט באַ דינונגס ווייווער
באַ דינונגס איז די צושטעלן פון באדינונגס אויף די מערסט אנטאַ גראצירט וועג מעגלעך,
אַ רייַנגערעכנט האבען צוטריט צו די עפנטלעך  .אין צוגאב ,אומגעביטן שּפראַ ך פון די היים און קהל-
באזירט באַ דינונגס הערשן איז מדגיש די וויכטיקייט פון די קוואַ ליטעט פון אַ באַ טייליקטער'ס
איבערלעבונגען און די פערזענלעכע רעזולטאטן דערגרייכט .בהסכם מיט דעםOPWDD ,
אינוועסטירן ביז  $30מיליאָ ן אין אמעריקאנער רעסקיו ּפלאַ ן אקט ( )ARPAגעלט צו ֿפאַ רבעסערן
צוטריט צו נייע ,פאראיינציקט און מענטש-סענטערד טאָ ג און באַ שעפטיקונג אַ לטערנאַ טיוון צו
טראדיציאנעלןּ ,פלאַ ץ-באזירט טאָ ג באַ דינונגס דורך פארגרעסערט קאַ ּפאַ ציטעט פון קערערס .דער
ציל פון דעם איניציאטיוו איז צו פאַ רגרעסערן די  OPWDDצושטעלונג פון היים און קהל-באזירט
באַ דינונגס ווייווער טאָ ג און באַ שעפטיקונג באַ דינונגס אין די ברייטערער קהל.
אינוועסטירונגס אַ רייַננעמען שענקען ֿפאַ ר זאָ רגן צו שאַ ֿפן בייגיק קהל-באזירט טאָ ג שטיצן ,ארבעט
איבערלעבונגען ,ארבעט שטיצן פאַ נדן און טעכניש הילף צו דערגרייכן געשעפט מאָ דעל ענדערונגען
וואָ ס שטיצן אַ מענטש-צענטערעד צוגאַ נג צו צושטעלן די המשך פון טאָ ג ,ארבעט און באַ שעפטיקונג
באַ דינונגס אין די ברייטערער קהילה .די השתדלות זענען איין שריט צו די ֿ OPWDDפאַ רבעסערונג
פון ארבעט ,בילדונגקרייז און באַ שעפטיקונג ּפראָ גראַ ממינג ,ווי באשרייבן אין גאווערנאר הוקל'ס
 2022מצב פון די שטאַ ט אַ דרעס .אנדערע השתדלות וועלן אַ רייַננעמען אייַנטיילונג אינֿפאָ רמאַ ציע
וועגן דעם גאווערנאר'ס נייַע ּפראָ גראַ מן וואָ ס אַ רויסהעלפן מיט די איבערגאַ נג פון מענטשן צווישן שולע
און די ווערקפאָ רס און מיטאַ רבעט מיט די ניי באשאפן אָ פיס פון די טשיף דיסעביליטי אָ פיציר אין זיין
מיסיע צו רעדוצירן מניעות צו פאַ רדינסט באַ שעפטיקונג ֿפאַ ר מענטשן מיט דיסאַ ביליטיז.
פארגרעסערן צוטריט צו העלפיק טעכנאָ לאָ גיע און אינווייראַ נמענאַ ל ענדערונגען
 OPWDDאנערקענט אַ ז העלפיק טעכנאָ לאָ גיעס קענען אויך צושטעלן מעגלעכקייטן ֿפאַ ר מענטשן צו
פאַ רגרעסערן זייער זעלבסטשטענדיקייַט און קהל אינטעגראציע .הילף טעכנאָ לאָ גיעס מאַ כן עס
מעגלעך ֿפאַ ר עטלעכע מענטשן מיט דיסאַ ביליטיז צו האָ בן גלייַך צוטריט צו די מעגלעכקייטן און
בענעפיטן פון אַ לע בירגערס אין געביטן ווי בילדונג ,באַ שעפטיקונג ,געזונט און וווילזייַן און פארזיכדיק
לעבען .די ריכטיק נוצן פון העלפיק און ווייַט שטיצן טעכנאָ לאָ גיע קענען אויך פארשטארקען מענטשן
מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז בשעת העלּפן די סביבה צו צעוויקלען דירעקט שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס צו אַ רויסהעלפן מענטשן וואו און ווען הילף איז נויטיק אין די מערסטע עפעקטיוו
וועג.
איבערלעבונגען איידער און בעשאַ ס די ּ COVIDפאַ נדעמיק ֿפאָ רשלאָ גן אַ ז ,ווען געמוצט אין די
ריכטיקע וועג ,ווייַט שטיצן קענען רעזולטאַ טן אין אַ גרעסערע צוֿפרידנקייט און פארקלינערן קאָ סט אָ ן
מאכען א פשרה אף די געזונט און זיכערקייַט פון יחיד .אין דער זעלביקער צייט ,די ּפאַ נדעמיק באט
מדגיש די נויטיקייט ֿפאַ ר נאָ ך באַ טראַ כטונג פון ווי צו בעסטער שטיצן די נוצן פון העלפיק און
טעכנאָ לאָ גיע דורך קראַ נט ּפאלאטיק .דעריבער ,אַ וויכטיק קאנצענטרירן אין די קומענדיק יאָ רן וועט
זיין צו גאָ ר אויספאָ רשן און פאַ סילאַ טייטן דח צוטריט צו העלפיק טעכנאָ לאָ גיעס און ווייַט שטיצן וואָ ס

https://opwdd.ny.gov/data/services-funded-fee-service-medicaid-2020, 9
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העלֿפן מענטשן צו לעבן מער פארזיכדיק און פאַ רלייכטערן מער עפעקטיוו נוצן פון קנאַ ּפ ּפערסאַ נעל
רעסורסן ווען פאסיק און געוואלט דורך דעם מענטש.
ווי אַ ערשטער שריט צו ֿפאַ רבעסערן צוטריט OPWDD ,ניצט אַ קליין טייל פון די אמעריקאנער
רעסקיו ּפלאַ ן אקט פאַ נדן צו עפעקטיווירן און ֿפאַ רבעסערן דעם ּפראָ צעס געניצט ֿפאַ ר מענטשן מיט
אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז צו צוטריט העלפיק טעכנאָ לאָ גיע און מאַ כן נויטיק מאָ דיפיצירונגען צו זייער
האָ מעס און אויטאס .עטלעכע שותפים האָ בן באמערקט אַ ז דער ּפראָ צעס קען זיין לאַ נג ,שווער און
קומפליצירט .דעריבער OPWDD ,שאצט די קראַ נט ּפראַ צעסן פון די ּפראָ גראַ ם מיט די דערוואַ רטונג
אַ ז ארויסקומעדיק רעקאַ מעדאציעס וועט מיטטיילן צוקונֿפט השתדלות צו פאַ רּפאָ שעטערן,
פארברייטערן די פאראנענקייט פון די באַ דינונג און ֿפאַ רבעסערן די קוילעלדיק באַ ניצער דערפאַ רונג
און באַ שטעלונג מיט די ּפראָ גראַ ם .אין צוגאב OPWDD ,וועט פאָ נדירן שאַ פונג און אויסדורכענן פון
בילדונג וואָ ס דריקט אויס די עיקר'דיקע אַ סּפעקטן פון די ּפראָ גראַ ם .די בילדונג וועט זיין פאר
באַ דינונג ּפאַ רזאָ רגערן ,זאָ רגן קאָ ואָ רדאַ נאציע אָ רגאַ נאַ זאציעס ,קליניסיאַ נס און OPWDD
ּפערסאַ נעל.
צו גאָ ר דורכפירן די בענעפיטן פון העלפיק טעכנאָ לאָ גיע צו דעם פעלד OPWDD ,וועט אויך
אויספאָ רשן ווי צו בעסטער פאַ רהייַנטיקן זיין אייַנשאַ פונג סיסטעם ֿפאַ ר עפעקטיוו און בייַצייַטיק
צוטריט צו פאַ נדן און אָ ּפשאַ צן צונעמען פאסיק טיּפן פון טעכנאָ לאָ גיע צו פאַ רבעסערן דאַ טן זאַ מלונג,
ריּפאָ רטן און דורכזעיקייַט אין די  OPWDDסיסטעם.
געשטיצט באַ שלוס-מאכן
 OPWDDהאט געזוכט צו פארברייטערן די פעייקייט פון מענטשן צו מאַ כן באשלוסן ביי זיך דורך
געשטיצט באַ שלוס-מאכן .אָ נהייבן אין  ,2018געשטיצט באַ שלוס-מאכן ּפרינציפן האבען אנגעהויבן צו
זיין דורכגיפירט אין אויסגעקליבענע  OPWDDאיינערלעך ּפראַ צעסן .קוקן פאָ רויס OPWDD ,האט
געשטיצט געסעצ-געבונג וואָ ס וואָ לט לאָ זן געשטיצט באַ שלוס-מאכן הסכמות צו זיין ליגאַ לי אנערקענט
אין ניו יארק .לעגיסלאַ טיווע דערקענונג וואָ לט לאָ זן ברייט לעגאל דורכפירן פון געשטיצט באַ שלוס-
מאכן ,און וועא בעלפן טויזנטער פון מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז וואָ ס ווילןמאַ כן זייער
אייגענע באשלאסן מיט די שטיצן פון זייער חברים און ליב געהאט מענטשן .ניצן אַ טייל פון די
אַ גענטור'ס פאַ נדן OPWDD ,ווייַטער ּפראָ טעזשירן די נוצן פון געשטיצט באַ שלוס-מאכן ֿפאַ ר
מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז און זוכן צו פאַ רבעסערן די געשטיצט באַ שלוס-מאכן מאָ דעל.
געלט וועט ווערן גענוצט צו אַ נטוויקלען און ּפרובירן אַ העלפן מאָ דעל וואָ ס וועט ווייַטער שטיצן מענטשן
אין מאַ כן זייער אייגענע באשלאסן ,דערציען שותפים אויף דעם מאָ דעל און פארשטארקן געשטיצט
באַ שלוס-מאכן פרינציפן אין די  OPWDDבאַ דינונג סיסטעם.
ציל  :1.2קינדער ,יוגנט און יונגע דערוואקסענער
פאַ רזיכערן אַ ז קינדער ,יוגנט און יונגע דערוואקסענער באַ קומען פאסיק און קאָ ואָ רדאַ נייטיד
באַ דינונגס אין דעם קאָ נטעקסט פון שולע ,משּפחה און קהל.
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עס איז געשאצט אַ ז נאָ ענט צו ּ 17פראָ צענט פון קינדער צווישן  3און  17יאר אין אמעריקא האָ בן איין
אָ דער מער אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז .10פאָ רשונג אויך פארלייגט אַ ז די נומער איז געוואקסן אין די
לעצטע יאָ רן .11אזוי ווי די נאציאנאלע גאנג ,עס איז געווען אַ היּפש פאַ רגרעסערן אין די העצאָ ע ֿפאַ ר
קינדער וואָ ס באַ קומען  OPWDDווייווער באַ דינונגס אין די לעצטע פינף יאָ ר .דער ווּוקס איז בפרט אין
יענע וואָ ס זוכן שטיצן דורך די זיך-אנפירונג דינסט מאָ דעל .אין דער זעלביקער צייט ,עס איז געווען אַ
געוואקסן נויטיקייט צו דינען קינדער אין קריזיס וואָ ס האָ בן גיראנגלט מיט די צוטריט צו פאסיק
נויטיקפאַ ל שטיצן .אין די קומענדיקע יאָ רן OPWDD ,וועט נעמען עטלעכע אינישאַ טיוון צו
ֿפאַ רבעסערן די באדינונגס ֿפאַ ר קינדער ,יוגנט און יונגע דערוואקסענער .די אינישאַ טיוון וועט
אַ רייַננעמען פארגרעסט קאַ ּפאַ ציטעט ֿפאַ ר סּפעציעלע באַ האַ נדלונג ,מער קאָ נסיסטענט איבער-
סיסטעמס דיאַ לאָ ג און ארבעטן צו ֿפאַ רבעסערן קאָ ואָ רדאַ נאציע פון באדינונגס צווישן שטאַ ט אַ גענטורן.
ווייווער באַ דינונגס
בארעכטיגט קינדער מיט דיסאַ ביליטיז (עלטער  0-20יאר) קענען באקומען אַ ברייט קייט פון
עפנטלעך -באַ צאָ לט ּפראָ גראַ מן און באַ דינונגס געֿפינט דורך אנדערע אַ גענטורן און אָ רגאַ נאַ זאציעס,
אַ רייַנגערעכנט פרי אינטערווענטיאָ ן באַ דינונגס; העד סטארט; קוקן נאך קינדער; מעדיקאַ יד פרי און
ּפעריאָ דיש זיּפונג ,דיאַ גנאָ סטיק און באַ האַ נדלונג ( ;)EPSDTשולע-באזירט בילדונגקרייז באַ דינונגס;
משּפחה שטיצן; וואָ קאַ טיאָ נאַ ל באַ דינונגס און  OPWDDווייווער באַ דינונגס .היסטאָ ריש ,די היים און
קהל-באזירט  OPWDDווייווער האט בֿפרט צוגעשטעלט דערוואקסענער שטיצן און באַ דינונגס ווען אַ
ּתלמיד מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז קייט ארויספון די בילדונגקרייז סיסטעם.
אין צוגאב ,ניו יארק סטעיט גיט אַ פולשטענדיק ווייווער ֿפאַ ר קינדער וואָ ס נעמט אריין קהל
כייביליטייטיון ,טאָ ג כאַ ביליטייטיון ,זאָ רג געבער  /משּפחה שטיצן און באַ דינונגס ,קהל אַ דוואַ קאַ סי,
בילדונג און שטיצןּ ,פרי-וואָ קאַ טיאָ נאַ ל באַ דינונגס ,געשטיצט באַ שעפטיקונגּ ,פלאַ נירט אּפפרישן און
קריזיס אּפפרישןּ ,פאַ ליאַ טיוו זאָ רגן ,אינווייראַ נמענאַ ל מאָ דיפיצירונגע ,פאָ רמיטל מאָ דיפיצירונגע,
אַ דאַ ּפטיוו און העלפיק אויסריכט ,און ניט-מעדיציניש טראַ נסּפערטאציע .ניו יארק סטעיט אויך גיט
שטיצן דורך די קינדער און משּפחה באַ האַ נדלונג און שטיצן באַ דינונגס ּפראָ גראַ ם .דער ּפראָ גראַ ם איז
כולל טעראַ ּפיע באַ דינונגס ,משּפחה שטיצן באַ דינונגס ,קריזיס אינטערווענציאָ  ,ריכאַ ביליטירונג
באַ דינונגס און יוגנט שטיצן באַ דינונגס און בילדונג.
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מיט די פארגרעסערט נומער פון יונגע מענטשן וואָ ס באַ קומען באדינונגס אין די  OPWDDווייווער און
שטאַ ט באַ דינונג סיסטעמען OPWDD ,וועט אונטערזוכן די טיּפן פון באדינונגס וואס קינדער און יוגנט
באקומען צו פאַ רזיכערן אַ ז די באדינונגס זענען עפעקטיוו קאָ ואָ רדאַ נאצירט מיט אנדערע רעסורסן .די
רעצענזיע וועט אונטערזוכן צ י די באדינונגס און שטיצן זענען קינד-צענטערעד ,היים און קהל-
באזירט ,אַ נטוויקלונג און עלטער פאסיק ,און געמאכט און איבערגעגעבן אין דעם קאָ נטעקסט פון די
משּפחה OPWDD .פארויסזעט דעם רעצענזיע וואָ ס וועט פירן צו מעגלעכקייטן ֿפאַ ר כידעש און
פארבעסערונג אין דינסט ּפלאַ ן וואָ ס קען רעזולטאַ טן אין צוקונֿפט ווייווער ענגערונג.
זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג ֿפאַ ר קינדער
 OPWDDוועט אַ רבעטן מיט זיין שותף שטאַ ט אַ גענטורן צו ֿפאַ רבעסערן די זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג
באַ דינונגס ֿפאַ ר קינדער מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז .ניו יארק סטעיט פירט דערווייַל צוויי געזונט
היים ּפראָ גראַ מן וואָ ס קען דינען קינדער ─ די געזונט היימען באדינען קינדער ( )HHSCאון די געזונט
היימען באדינען מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז ,באקאנט ווי זאָ רג קאָ אָ רדינאַ טיאָ ן
ארגאניזאציע  /געזונט היים ( .12)CCO/HHדי גרויס מערהייַט פון קינדער מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז באַ קומען זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג באַ דינונגס דורך די ּ CCO / HHפראָ גראַ םOPWDD .
וועט אפשאצן די שטארקייט פון די  CCO / HHמאָ דעל ווי אַ טייל פון אַ ן אמעריקאנער רעסקיו ּפלאַ ן
אקט באַ צאָ לט אפשאצונג וואָ ס וועט העלֿפן מיטטיילן קוואַ ליטעט פארבעסערונג און זאָ רגן
פאַ רוואַ לטונג ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז אַ רייַנגערעכנט קינדער .באַ זירט אויף די
מאסקאנעס אייבערגעגעבן אין די אפשאצונג און משּפחה אַ רייַנוואַ רג OPWDD ,וועט אַ רבעטן מיט
זיין שותפים אין אנדערע שטאַ ט אַ גענטורן צו מאַ כן נויטיק ּפראָ גראַ ם מאָ דיפיצירונגען צו פאַ רזיכערן אַ ז
קינדער מיט דיסאַ ביליטיז באַ קומען פאסיק זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג באַ דינונגס.
קינדער קריזיס באַ דינונגס
אין די לעצטע עטלעכע יאָ ר OPWDD ,און ניו יארק סטעיט אפיס פון מענטאל געזונט ) (OMHהאָ בן
מיטגעארבעט צו פארברייטערן די פאראנענקייט פון קינדער קריזיס באַ דינונגס .א סּפעציעלע קינדער
רעזידענטשאַ ל טרעאַ טמענט פלאץ ( )RTFאגעפירט דורך אונדזער לאַ די פון וויקטאָ רי ()OLV
באַ דינונגס איז געעפנט אין באַ פאַ לאָ ו אין אויגוסט  2018און פארגרעסערט צו זייער פול קאַ ּפאַ ציטעט
פון  12מעגלעכקייטן אין נאוועמבער  .2019די  OLVאינטענסיווע טרעאַ טמענט ּפראָ גראַ ם באדינט
קינדער  /אַ דאָ ולעסאַ נץ וואָ ס זענען צווייענדיק דיאַ גנאָ סעד מיט אַ ערנסט עמאָ ציאָ נעל שטערונג און אַ
אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטי און פארשטעלט אַ מיטאַ רבעט צווישן ( OMHוואָ ס גיט פאַ נדן און
צערטיפירקאציע פון די  )RTFאון ( OPWDDוואָ ס גיט קליניש רעצענזיע פון אַ לע געשיקע ֿפאַ ר
אַ רייַנקומען און העלפט מיט פונאנדערבויען פאסיק באפרייען ּפלענער צוריק צו קהל סביבה ווען RTF
באַ האַ נדלונג צילן זענען באגעגנט) .עס זענען געווען פילע פארוואלטן פאַ ל רעזולטאטן ֿפאַ רבונדן מיט
דעם סּפעציעלע ּ RTFפראָ גראַ ם ,אַ רייַנגערעכנט געּפלאַ נד באפרייען פון מענטשן צוריק צו לעבן מיט
זייער משּפחה אָ דער אין אנדערע קהל-פאראיינציקט סביבות וואָ ס זענען אונטערגעהאלטן מיט פאסיק
היים-באזירט שטיצן און באַ דינונגס.
ֿ 12פאַ ר מער אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג ֿפאַ ר קינדער ,זען:
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/hh_children/index.
htm; https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/index.htm
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 OPWDDאיז אויספאָ רשן ווי דעם אינטענסיווע באַ האַ נדלונג ּפראָ גראַ ם קען זיין נאכגעמאכט אין
אנדערע געגנטן פון דער שטאַ ט.
 OPWDDאון  OMHוועלן אויך אַ נטוויקלען סּפעציאַ ליזירט ,מולטי-דיסאַ ּפלאַ נערי ,אינּפאַ טיענט
פסיכיאטריש באהאנדעלונג ,וואו קינדער פון פינף צו  21וואָ ס זענען צווייענדיק דיאַ גנאָ סעד (מיט אַ
ערנסט עמאָ ציאָ נעל שטערונג און אַ אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטי ,סּפעציעל אָ טיזאַ ם סּפעקטרום
דיסאָ רדער) קענען באַ קומען באדינונגס ספעציעל געמאכט צו האנדעלן מיט זייער באדערפענישן.
דער ּפראָ גראַ ם וועט דינען קינדער וואָ ס זענען בארעכטיגט ֿפאַ ר  OPWDDבאַ דינונגס און וואָ ס האָ בן
אַ שטרענג עמאָ ציאָ נעל אומבאגרעניצונג און איבערגעחזרט זיכערקייַט איינשטעלן אַ זאַ ווי אָ נפאַ ל,
זיך-שאָ דן אָ דער צעשטערונג פון פאַ רמאָ ג .דער ציל באַ פעלקערונג מענט אריין קינדער אין ריזיקירן
פון אויס-פון-שטאַ ט באַ האַ נדלונג ,און ווי די וואס גייען צו נויטיקפאַ ל רומז און פסיכיאטריש
אינּפאַ טיענט פלעצער צוליב זייער אויפפירן.
ווי אַ טייל פון דעם ּפלאַ ן ,אַ ּפסטייט מעדיקאַ ל צענטער צום לעצטנס האט מודיע אַ ז זיי וועלן פירן אַ לע
אינּפאַ טיענט גייַסטיק געזונט זאָ רגן ֿפאַ ר קינדער אאוס איז דערווייַל צוגעשטעלט דורך האטשינגס
פסיכיאטריש סענטער און וועט שאַ ֿפן אַ סּפעציאַ ליזירט -OMHבאַ צאָ לט און צירטעפירט אינּפאַ טיענט
אַ ּפאַ ראַ ט ֿפאַ ר קינדער צווישן  12און  17וואָ ס זענען דיאַ גנאָ סעד מיט ביידע אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
און מענאעל קראנקיייט .די ספעציאליזירטע אינפאציענט אַ ּפאַ ראַ ט וועט צושטעלן קינדער אַ מער
קאָ נצעטרירט און סּפעציאַ ליזירט מדרגה פון זאָ רג ווי איצט געפונן אין דער שטאַ ט און וועט אויך
אַ רבעטן אין מיטאַ רבעט מיט די  OLVאינטענסיווע טרעאַ טמענט ּפראָ גראַ ם אויף פאלן וואָ ס דאַ רפן
לאנגערע איבערגאנג באַ דינונגס איידער זיי צוריקקומען אהיים OPWDD .וועט אַ רבעטן אין שוטפעס
מיט  ,OMHאַ ּפסטייט מעדיקאַ ל צענטער ,פאַ מיליעס און פאראויסזען דינסט ּפאַ רזאָ רגן צו שטיצן און
פאַ רלייכטערן אַ קטיוו באַ שטעלונג אין די אַ רייַנטרעטן ,באַ האַ נדלונג און באפרייען ּפראָ צעס ֿפון די
אָ נהייב .פאַ מיליעס און באַ דינונג ּפאַ רזאָ רגס וועט באַ קומען בילדונג ,מענטאָ רינג און שטיצן צו
באַ קומען פעיקייטן אין איינפירן די סּפעציפיש טעקניקס און אריינמישן סטראַ טעגיעס געוויזן צו זיין
העלפיק בעשאַ ס אינּפאַ טיענט באַ האַ נדלונג צו שטיצן הצלחה נאָ ך באפרייען .אין צוגאבOPWDD ,
וועט העלֿפן צו פאַ רלייכטערן רעקאַ מענדירט  HCBSווייווער און שטאַ ט ּפלאַ ן שטיצן ֿפאַ ר בארעכטיגט
קינדער ווי אַ טייל פון די באפרייען ּפלאַ נירונג ּפראָ צעס.
קינדער אַ לט זעקס און עלטער וואָ ס דערפאַ רונג קריזיס קען אויך באקומען קריזיס באַ דינונגס ֿפאַ ר
מענטשן מיט אינטעלעקטואַ ל און/אָ דער אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז ( ,)CSIDDוואָ ס איז ווייַטער
באשרייבן אין די קריזיס באַ דינונגס אָ ּפטיילונג פון דעם דאָ קומענט .אין צוגאב OPWDD ,איז
אויספאָ רשן אנדערע מעגלעכקייטן אַ ריבער די שטאַ ט וואָ ס וואָ לט דינען קינדער מיט קאָ מּפלעצירט
באדערפענישן ,אַ רייַנגערעכנט אפשאצן אַ פאָ רשלאָ ג צו אַ נטוויקלען אַ סּפעציאַ ליטעט שּפיטאָ ל וואָ ס
וואָ לט צושטעלן קאַ ּפאַ ציטעט צו שטיצן קינדער מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז וואָ ס האָ בן באַ טייַטיק
מעדיציניש באדערפענישן אָ דער קאָ מּפלעצירט פארמען פון אָ טיזאַ ם סּפעקטרום דיסאָ רדער צוזאמען
מיט מעדיציניש צושטאנדן.
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ציל  :1.3קאָ מּפלעצירט באדערפענישן
פארברייטערן און ֿפאַ רבעסערן באַ דינונגס געצילט צו מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט שטיצן
באדערפענישן ,אַ רייַנגערעכנט וואנארט און קריזיס באַ דינונגס און אויפפירן שטיצן.
 OPWDDבאדינט מענטשן מיט פאַ רשידן באדערפענישן ,אַ רייַנגערעכנט די וואָ ס האָ בן קאָ מּפלעצירט
מעדיציניש באדערפענישן ,דאַ רפן מער אויפפירונג שטיצן און וואָ ס קען האָ בן אַ צווייענדיק
דיאַ גנאָ סיס.13נאַ שאַ נאַ ל פאָ רשונג רעפארטן און ניו יארק שותפים באַ שטעטיקן אַ ז מענטשן מיט די
מערסט קאָ מּפליצירט שטיצן באדערפענישן אָ פט האבען פראנלעמען צו באקומען פאסיק באַ דינונגס
צוליב די מניעות זיי טרעפן ווען זיי ּפרובירן צו נאַ וויגירן קייפל סיסטעמען .דאָ ס איז סּפעציעל אין צייט
פון קריזיס.
צו ֿפאַ רבעסערן צוטריט ֿפאַ ר יענע מיט מער קאָ מּפליצירט באדערפענישן OPWDD ,וועט אויספאָ רשן
מעגלעכקייטן צו מיטאַ רבעטן אַ ריבער שטאַ ט באַ דינונג צושטעלונג סיסטעמען OPWDD .וועט אויך
אַ רבעטן מיט שטאַ ט שותפים צו פארברייטערן קריזיס און אויפפירונג שטיצן ּפראָ גראַ ממינג אַ זאַ ווי
 CSIDD. OPWDDוויל אז די ּפראָ גראַ ם פארברייטערונג ,אין קאָ מבינאַ ציע מיט קרייַז-סיסטעמס
מיטארבעטן און רעפארמען ,צו פאַ רגרעסערן צוטריט צו פאסיק געזונט און אויפפירונג באַ דינונגס,
רעדוצירן די נויטיקייט ֿפאַ ר אומנייטיק איינשפיטאלונג און נויטיקפאַ ל באַ דינונגס און צושטעלן
קאנצענארירט שטיצן ֿפאַ ר מענטשן מיט די מערסט קאָ מּפלעצירט שטיצן באדערפענישן.
לאנג-טערמין שטיצן ֿפאַ ר מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן
מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז ,שטיצערס ,קליניסיאַ נס און אַ דמיניסטראַ טאָ רס דערקענען אַ ז
מען דארף נייַע אָ ּפציעס צו טרעפן די באדערפענישן פון מענטשן וואָ ס האָ בן קאָ מּפלעצירט און
אינטענסיווע אָ ּפפירונג שטיצן באדערפענישן אין אן עפעקטיווע און אין די ריכטיקע וועג .פילע דאַ רפן
סּפעציאַ ליזירט קליניש שטיצן אין די געביטן פון זיכערקייַט און ריזיקירן פאַ רוואַ לטונג (למשלֿ ,פאַ ר
געשיכטע פון קרימינעל אויפפירונג ,סכנה'דיק ּפיקאַ  ,זיך-שאדן אויפפירונג ,צווייענדיק דיאַ גנאָ סיס,
אאז"וו) און אַ נטוויקלונג פון עפעקטיוו פאַ רוואַ לטונג סטראַ טעגיעס .א פארבליבן איבעררוק פון אַ
קולטור פון השגחה צו איינער וואָ ס אויך שטיצט אַ נטוויקלונג פון פעיקייטן ֿפאַ ר גרעסערע
פערזענלעכע זיכערקייַט און זעלבסטשטענדיקייַט איז די האַ רץ פון שטיצן די מענטשן אין א מער
יפעקטיוו וועג.
צו שטיצן מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן וואָ ס דאַ רפן לאַ נג-טערמין זאָ רגOPWDD ,
טראכט וועגן רעפאָ רמירן די מעטאַ דאַ לאַ גיע פון וואנארט האַ ביליטאַ טיאָ ן ראטעס .דערווייַל ,יעדער
שּפייַזער באקומט אַ ראטכ באזירט אויף די היסטארישע ּפרייַז פון געבען באדינונגס פון דער
שּפייַזער ,ניט באזירט אויף די באדערפענישן פון די מענטש געדינט .דורך רעפאָ רמירן די קראַ נט
קורס מעטאַ דאַ לאַ גיע צו צושטעלן אַ רעגיאָ נאַ ל אָ ּפצאָ ל ,צוגעפאסט דורך די שווערעקייטן מדרגה פון
דער מענטש געדינט OPWDD ,וועט בעסער שטיצן נאַ נּ-פראַ פאַ ט ּפאַ רזאָ רגס צו דינען מענטשן מיט
קאָ מּפלעצירט באדערפענישןּ .פונקט אַ זוי OPWDD ,האט געארבעט צו אידענטיפיצירן מענטשן מיט
ווינעקער באדערפענישן וואָ ס באַ קומען שטאַ ט-געפירט באַ דינונגס וואָ ס קען בענעפיטן פון
רעזידענטשאַ ל מעגלעכקייטן צוגעשטעלט דורך נאַ נּ-פראַ פאַ ט אַ גענטורן און פאָ רשלאָ גן זיי
מעגלעכקייטן צו איבערגאַ נג צו אַ היים וואָ ס קען בעסער ּפאַ סן זייער באדערפענישן און פארלאנגען.
 13צווייענדיק דיאַ גנאָ סיס רעדט וועגן די צוזאמען -געשעעניש פון אַ אינטעלעקטואַ ל  /אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטי און אַ
מענטאל דיסאָ רדער אָ דער נארקאטיקן דיסאָ רדער.
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 OPWDDסטעיט אָ ּפעראַ טיאָ נס האלט אין אויספאָ רשן נייַע מאָ דעלס ֿפאַ ר געבען באַ דינונגס צו
מענטשן וואָ ס דערווייַל באַ קומען אינטענסיווע שטיצן און דאַ רפן צווישנדיק איבערגאנג רעזידענטשאַ ל
שטיצן איידער לאַ נג-טערמין רעזידענטשאַ ל פלעצער .די אַ נטוויקלונג פון איבערגאנג און  /אָ דער לאַ נג-
טערמין שטאַ ט-געפירט גרוּפע האָ מעס ווי אַ טייל פון די סיסטעם "זיכערהייט נעץ" שטיצט
באַ טראַ כטונג פון די באדערפענישן פון אַ מענטש און זוכט צו שטיצן די באדערפענישן אין ווייניקער
באגרעניצט סוויוועס מיט פאסיק קליניש באַ האַ נדלונג און איבערקוקען .דורך פונאנדערבויען די
רעזידענטשאַ ל אָ ּפציעס OPWDD ,וועט פאַ רגרעסערן זייַן קאַ ּפאַ ציטעט צו צושטעלן קהל-באזירט
פאַ רוואַ לטונג פון אינטענסיווע אויפפירונג שטיצן באדערפענישן אין שטאַ ט-געפירט גרוּפע האָ מעס.
ֿפאַ רבעסערן אינטענסיווע אויפפירונג באַ דינונגס
 OPWDDוועט שטענדיק מאַ כן די ראטע פאַ רגרעסערן ֿפאַ ר אינטענסיווע אויפפירונג באַ דינונגס (,)IB
אַ  HCBSווייווער דינסט געמאכט ֿפאַ ר מענטשן וואָ ס איצט לעבן ביי זיך און פאָ רשטעלן גרויסע
שוועריקייטן אין אויפפירונג וואָ ס שטעלן זיי אָ ט-אָ ט אין ריזיקירן ֿפאַ ר זיין געלייגט אין אַ מער
באגרעניצט רעזידענטשאַ ל סוויסווע .איינגעפירט דורך אַ נויטיקפאַ ל ווייווער אַ מענדירונג ,אַ שטענדיק
פאַ רגרעסערן אין ראטע וועט פאָ רזעצן פארבעסערט צוטריט צו דעם קורץ-טערמין ,רעזולטאַ ט-
אָ ריענטירט דינסט וואָ ס פאָ קוסט אויף פונאנדערבויען עפעקטיוו אויפפירונג סטראַ טעגיעס צו אפהיטן
געזונט און זיכערקייַט און  /אָ דער ֿפאַ רבעסערן קוואַ ליטעט פון לעבן.
קריזיס באַ דינונגס
ֿפאַ ר דערוואקסענער און קינדער פון זעקס און עלטער וואָ ס דערפאַ רונג קריזיס OPWDD ,האט
דורכגיפירט  CSIDDלויט די נאציאנאלע דערקענט סיסטעמיק ,טעראַ ּפיוטיק ,אַ ססעססמענט,
רעסאָ ורסעס און טרעאַ טמענט ( )STARTמאָ דעל CSIDD .גיט אינטענסיוו באַ דינונגס ֿפאַ ר מענטשן
וואָ ס דערפאַ רונג אָ פט גיין אין שפיטאל ,קריזיס וויזיטן ,נוצן פון רירעוודיק נויטיקפאַ ל באַ דינונגס און
זענען אין ריזיקירן פון פארלירען פארשרייבן און  /אָ דער אנדערע קהל באַ דינונגס.
באַ זירט אויף זייער קליניש באדערפענישן ,מענטשן אַ לט  18און עלטער פארשריבן אין  CSIDDקען
אויך באקומען די ריסאָ רס צענטער ,וואָ ס גיט ּפלאַ נירט און נויטיקפאַ לּ ,פלאַ ץ-באזירט טעראַ ּפיוטישע
שטיצן .ריסאָ רס סענטערס צושטעלן אפשאצונג ,סיסטעמיק שטיצן און באַ דינונגס מיט דער ציל צו
לאָ זן דעם מענטש בהצלחה צוריקקומען צו און  /אָ דער בלייַבן אין זייער היים .די ריסאָ רס צענטער
מאַ נשאַ ֿפט אַ רבעט נאענט מיט די  CSIDDקליניש מאַ נשאַ ֿפט ,ניצן אינֿפאָ רמאַ ציע צוגעשטעלט דורך
אפשאצונגען דורך די  CSIDDמעדיציניש און קליניש דירעקטאָ רס.
 OPWDDוועט באַ לד האָ בן אַ גאַ נץ נעץ פון ּ CSIDDפאַ רזאָ רגס אַ ריבער די שטאַ ט .אין יוני ,2021
 OPWDDהאט געמאכט אַ בקשה ֿפאַ ר אַ ּפּפליקאַ טציעס צו איינפירן  CSIDDאון אַ מיטל צענטער אין
געגענט ( 2צענטראל ניו יארק  /צפון לאַ נד) .דער אָ ּפמאַ ך אָ נהייב דאטום איז געווען אקטאבער ,2021
און באַ דינונגס זענען דערווייַל אין אַ נטוויקלונג .אין דעצעמבער  OPWDD ,2021האט געמאכט אַ
בקשה ֿפאַ ר אַ ּפּפליקאַ טציעס צו די איצטיקע געגנט ( 3קאַ ּפיטאַ ל ,טאַ קאָ ניק און הודסאָ ן וואַ לי
געגענטס)  CSIDDשטאַ ט-געפירט מאַ נשאַ ֿפט צו אַ וואַ לאַ נטיר שּפייַזער וואָ ס וועט אויך גרינדן אַ
מיטל צענטער אין געגנט  3אין  .2022די טרעט וועט פאַ רזיכערן אַ ז ביידע די  CSIDDאון ריסאָ רס
צענטער ּפראָ גראַ ממינג וועט זיין בארעכטיגט אין יעדער געגנט.
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אין צוגאב צו די ּ CSIDDפראָ גראַ ם OPWDD ,איז אנטיילנעמער אין אַ סטעיטווידע שוטפעס,
געפירט דורך די  OMHצו פארזיכערן צוטריט צו קריזיס באַ דינונגס ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז וואָ ס קענען קאָ נטאַ קטן די ניי געמאכט  9-8-8האָ טליין .פעדעראלע געסעצ-געבונג גרינדן
אַ  9-8-8מענטאַ ל געזונט און זעלבסטמאָ רד קריזיס נומער ביז יולי  .2022די  9-8-8ליניע איז צו
אָ ּפשיקן און פאַ רבינדן מענטשן וואָ ס קאָ נטאַ קטן די האָ טליין צו די פאסיק קריזיס שטיצן ,ווי געפונן
(למשל ,פארבינדן עמעצער צו קאָ ונטי רירעוודיק קריזיס שטיצט).
מאָ ביל קריזיס עקסּפאַ נסיע
 OPWDDוועט נוצן אַ טייל פון זיין  ARPAגעלט צו מיטאַ רבעטן מיט די ניו יארק סטעיט
קאָ נפערענסע פון לאקאלע מענטאַ ל היגיענע דירעקטאָ רס ( )CLMHDצו אויספאָ רשן ווי רירעוודיק
קריזיס ענטפער סיסטעמען שטיצן מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז ,אידענטיפיצירן אויסרייסן
אין דעם קראַ נט סיסטעם און פאָ רשלאָ גן פארענטפערונג צו האנדעלן די אויסרייסן .ארבעטן מיט
קאַ ונטיז CLMHD ,וועט ּפילאָ טירן אינטערווינצן וואָ ס ֿפאַ רבעסערן רירעוודיק קריזיס ענטפער און
קינדער באַ דינונגסּ .פילאָ טירן ענטפער אַ קטיוויטעטן וועט מוטיקן די נוצן פון ווייַט טעכנאָ לאָ גיע צו
צושטעלן קליניש אַ וטריטש ֿ ,24/7/365פאַ רבעסערן דאַ טן זאַ מלונג און שאַ ֿפן בילדונגס צו
פארשטארקן די סיסטעמען .קינדער באַ דינונג ּפילאָ טירן ּפראַ יעקטן וועט קאָ ואָ רדאַ נאַ טן און אַ נטוויקלען
בילדונג צו פאַ רבעסערן די וויסן פון באַ דינונג ּפאַ רזאָ רגס און זאָ רגן געבערס צו בעסער שטיצן קינדער
מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז און זייער פאַ מיליעס .די ּפרויעקט וועט אויך העלֿפן צו פאַ רלייגן שותּפות
און פארקניפונגען צווישן באַ דינונג גרופעס (למשל ,געזונט האָ מעס ,קינדער  /משּפחה באַ האַ נדלונג
באַ דינונגס און אנדערע שטאַ ט אַ גענטורן).
טעכניש הילף ֿפאַ ר ּפאַ רזאָ רגן
 OPWDDאנערקענט אַ ז ווי פאַ רזאָ רגן זענען געבעטן צו דינען מענטשן מיט מער קאָ מּפליצירט און
שווערער שטיצן באדערפענישן ,זיי מוזן זיין בעסער אויסגעריכט צו אפשאצן און פירן איינשטעלן און
האַ לטן די המשך פון קליניש באַ דינונגס .דאָ ס איז סּפעציעל אמת ווען געבען באַ דינונגס אין קהל
סוויוועס .דעריבער OPWDD ,וועט אַ נטוויקלען אַ טעכניש אַ סיסטאַ נס און קאַ נסאַ לטינג מאַ נשאַ ֿפט
( )TACTוואָ ס וועט שטיצן ּפאַ רזאָ רגן אַ גענטורן ווען זיי דינען מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט
באדערפענישן TACT .וועט צעוויקלען טעכניש שטיצן טימז צו אַ רבעטן אין די קהל ,באשאפען
עפנטלעך ּ-פריוואַ ט שותפות וואָ ס קענען צושטעלן המשך פון פאסיק קליניש שטיצן און בויען
קאַ ּפאַ ציטעט דורך בילדונג ,מענטאָ רינג און איבערקוקען ֿפאַ ר וואַ לאַ נטיר ּפאַ רזאָ רגן .די טעכנישע
סוּפּפאָ רט טימז וועלן אויך ֿפאַ רבינדן ּפאַ רזאָ רגן אין און אַ ריבער סיסטעמען ,מיטאַ רבעטן מיט און
דערציען היגע קריזיס רעסורסן ,און צושטעלן בילדונג און עצה-געבען אויף בעסטער אויפפירונג אין
שייַכות צו דינען יענע מיט סּפעציאַ ליזירט באדערפענישן וואָ ס קען אָ פט האָ בן צוטריטט אינסטיטוטציע
אָ דער מער באגרעניצטע סוויוועס.
בעשאַ ס די ּ 2023-2027פלאַ ן OPWDD ,וועט פאָ רזעצן צו אונטערזוכן נאָ ך וועגן צו ברענגען
אויפפירונג פון כידעש און גרעסערע מעגליכקייטן צו ניו יארק צו ווייַטער פארברייטערן און
ֿפאַ רבעסערן באדינונגס געצילט ֿפאַ ר מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט שטיצן באדערפענישן,
אַ רייַנגערעכנט קריזיס באַ דינונגס ,אויפפירונג באַ דינונגס און זיכערקייַט נעץ באַ דינונגס צו ֿפאַ רבעסערן
סאציאל השפעה פון געזונט און יחיד
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רעזולטאטן OPWDD .14וועט אויך באַ טראַ כטן ווי צו בעסטער נוצן נאָ ך מיטארבעטן מיט פאַ רשידן
שותפים אַ רייַנגערעכנט  ,OMH, DOHקאָ ונטי ּפאַ רזאָ רגס ,שּפיטאלן ,און אנדערע צו פארזיכערן
פארבעסערט קאָ ואָ רדאַ נאציע פון באַ דינונגס ,געוואקסן צוטריט צו אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן פאַ רשידן
שטיצן און פארבעסערט קאָ מוניקאַ ציע אַ ריבער סיסטעמען.

ציל  :1.4קולטור און עטיניש פאַ רשידינע קהילות
אידענטיפיצירן און האנדעלן אויסרייסן אין באדינונגס און שטיצן צו בעסער טרעפן די
באדערפענישן פון אונטער-באדינט ,קאַ לור און עטיניש פאַ רשידינע קהילות.
מענטשן מיט דיסאַ בילאַ טיז פון קולטור און שפראך פאַ רשידינע משפחות און קהילות אָ פט האָ בן נאָ ך
מניעות צו באקומען שטיצן און באַ דינונגס ,וואס מאכט גרעסערע געזונט אונטערשיידןOPWDD .15
אנערקענט דעם און איז באגאנגען צו ּפריאָ ריטאזירן גלייך צוטריט צו באדינונגס און שטיצן צוזאמען
מיט גאווערנאר הוקל ֿפאַ ר אַ לע ניו יארקער מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז.
ֿפאַ ר פינף יאָ ר OPWDD ,האט אנטייל גענומען אין די פעדעראלע באַ צאָ לט נאַ שאַ נאַ ל קהילה פון פיר
( )CoPאויף קולטור און שפראך פעהיגקייט ,אידענטיפיצירט סיסטעמיק ,רעגיאָ נאַ ל און היגע
באדערפענישן צו האדנלען יוישער און אַ רומנעמען אלעמען אינטערעסן .ערשט השתדלות אָ נווייַזן די
נויטיקייט ֿפאַ ר ווייַטער אַ רבעט צו אונטערזוכן יוישער ,ניצן דאַ טן אַ נאַ ליסיסּ ,פאָ ליטיק רעצענזיעּ ,פראַ ל
שטודיום ,באַ שטעלונג פון שותפים און צושטעלונג פון קאַ לטור קאָ מּפעטענט שטיצן צו מענטשן מיט
אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז.
די  OPWDDאָ פיס פון פאַ רשידינקייט ,יוישער און אַ רומנעמען אלעמען ()DEI
 OPWDDאיז גרינדן אַ באַ זונדער אָ פיס פון פאַ רשידינקייט ,יוישער און אַ רומנעמען אלעמען און
רעקרוטירן אַ הויבט פאַ רשידינקייט אָ פיציר צו פירן אָ רגאַ נאַ זיישאַ נאַ ל ענדערונגען דורך אַ דורכקוק פון
קראַ נט ּ OPWDDפאַ לאַ טיק ,ווערקפאָ רס און יוישער אויפפירונג .דער אפיס וועט בויען אויף איצטיק
אינישאַ טיוון ,אַ רייַנגערעכנט די ראמירעז יוני אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז נאַ וויגאַ טאָ ר איניציאטיוו ,אַ
מיטאַ רבעט צווישן די אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז ּפלאַ נירונג קאָ ונסיל ( ,)DDPCדי ניו יארק סטעיט
אָ פיס ֿפאַ ר ניו אמעריקאנער ( )ONAאון  .OPWDDדי ראַ מירעז יוני איניציאטיוו שטיצט אימאַ גראַ נץ
מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז און זייער פאַ מיליעס דורך פארבינדן זיי מיט באַ דינונג ּפאַ רזאָ רגס
אַ ריבער די שטאַ ט .אין צוגאב ,אין  OPWDD ,2021האט אנגעפאנגען אַ פעדעראַ לי באַ צאָ לט צוויי-
יאָ ר שענקען דורך די  DDPCצו אַ דרעסן יוישער און צוטריט צו די באַ דינונג סיסטעם ֿפאַ ר כינעזיש-
אמעריקאנער און שּפאַ ניש-רעדן קהילות .דער -27חודש מאכן זיכער צוטריט גרענט ֿפאַ ר $400,000
וועט פאַ רגרעסערן צוטריט צו אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן  OPWDDבאַ דינונגס און שטיצט דורך אַ
קאנצענטרירט קאמפאניע צו שּפאַ ניש-רעדן און כינעזיש-אמעריקאנער שותפים OPWDD .וועט
ֿ 14פאַ ר מער אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן סוציעל השפעה אפ געזונט ,זען די פאלגענדע וועבזייטל:
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm
Compounded Disparities: Health Equity at the Intersection of Disability, Race, and Ethnicity (dredf.org), and 15
)NCI Data Brief: Racial Equity (nationalcoreindicators.org
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זאַ מלען דאַ טן צו אָ ּפשאַ צן די ּפראַ ל פון דעם איניציאטיוו און מיטטיילן צוקונֿפט קולטור און שפראך
פעהיגקייט ( )CLCאינישאַ טיוון.
אינערלעכער און עקסטערן ּ DEIפאַ לאַ טיק
געבויט אויף איצטיק השתדלות OPWDD ,וועט tינוועסטירן  $30מיליאָ ן פון  ARPAגעלט ֿפאַ ר נאנ-
פראפיט באַ דינונג ּפאַ רזאָ רגן ,היגע רעגירונג אויטאריטעטן און  /אָ דער אינסטיטוציעס פון העכער
בילדונג צו העכערן יוישער ,פאַ רשידינקייט און אַ רומנעמען אלעמען אין די באַ דינונג סיסטעם .דורך
אַ נטוויקלונג פון סטראַ טעגיע ֿפאַ ר די אַ גענטורן און אין מציאות OPWDD ,וועט אונטערזוכן ּפאַ לאַ טיק
און ּפראָ גראַ ממינג וואָ ס ּפראַ לן אויף יוישער ,פאַ רשידינקייט ,אַ רומנעמען אלעמען ,שּפראַ ך צוטריט און
קולטור פעהיגקייט.
אנדערע אַ קטיוויטעטן וועט אַ רייַננעמען בריינגען שותפים גלייַך אין דיפינירן באדערפענישן אין די
געביטן און צושטעלן אַ רייַנוואַ רג אויף ווי  OPWDDצו קענען בעסער טרעפן די באדערפענישן און
דינען פאַ רשידינע באפעלקערונגען.
אנפאנגען אין  OPWDD ,2021בילדערט זייַן אַ גענטור איגזעקיאַ טיוו פירערשאַ פט און אויפזעערס
ניצן די שטאַ ט סיוויל באַ דינונג אָ פיס פון פאַ רשידינקייט און אַ רומנעמען אלענען מאַ נאַ געמענט'ס ניט-
בפירוש פאָ רורטייל בילדונג און וועט פארברייטערן די בילדונג צו מער מדרגות פון אַ גענטור
ּפערסאַ נעל OPWDD .האט אויך געוואקסן זיין באַ שטעלונג פון שותפים מיט מולטיקולטוראַ ל גרופעס
און מולטיקולטוראַ ל אַ דוואַ קאַ ט גרוּפעס ,אַ רייַנגערעכנט די שותפים אין די סטראַ טיגיש ּפלאַ נירונג
ּפראָ צעס.
ענלעך ,ווי אַ טייל פון זיין יוישער אַ גענדאַ  OPWDD ,איז פונאנדערבויען כסדר'דיק באַ דינונג
דערלויבעניש קרייטיריאַ צו איינפירן אַ סטאַ נדארד ,מענטש-צענטערעד ּפראָ צעס צו פארזיכערן אַ ז די
דערלויבעניש פון באדינונגס איז כסדר'דיק און קליניש פאסיק איבער די שטאַ ט .דער דערלויבעניש
ּפראָ צעס וועט זיין צו אַ לע מענטשן וואָ ס זענען ני ַי צו  OPWDDבאַ דינונגס און ֿפאַ ר יענע וואָ ס זוכן
ענדערונגען צו איצטיק  OPWDDבאַ דינונגס OPWDD .וועט פאָ רזעצן צו אונטערזוכן און
ֿפאַ רבעסערן כסדר'דיק און גלייך דינסט דערלויבעניש ּפראַ צעסן און הדרכה ֿפאַ ר  HCBSווייווער
באַ דינונגס אין די קומענדיק יאָ רן.
 OPWDDטראכט אז די ּפראָ גראַ ם רעפארמען זאל פאַ רגרעסערן צוטריט צו באדינונגס ֿפאַ ר אונטער-
באדינט און היסטוריש מאַ רגינאל באפעלקערונגען OPWDD .וועט אידענטיפיצירן און קוקן אפ
רעזולטאטן דורך אַ קאנצענטרירן אויף די געזעלשאַ פטלעך השפעה פון געזונט וואָ ס קען ווירקן די
צוטריט און צושטעלונג פון באדינונגס.

ציל ּ :2פראָ טעזשירן אויפפירונג וואָ ס פארשטארקן די ווערקפאָ רס און
אינפראַ סטראַ קטשער
פארשארקן די  OPWDDסיסטעם דורך אריינלייגן אין די ווערקפאָ רס ,דערהיינטיקן די
באַ דינונג סיסטעם צו בעסער שטיצן עפעקטיוו און אויסהאלטליך באַ דינונג צושטעלונג ,און
פארגרעסערן צוטריט צו אינֿפאָ רמאַ ציע.
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צו באמת טרעפן די מיסיע פון העלּפן מענטשן פירן אַ רייכער לעבן OPWDD ,וועט אַ דרעסן און
פאַ רהייַנטיקן די ווערקפאָ רס ,טעכנאָ לאָ גיע ,פאַ רוואַ לטונג ּפראַ צעסן און דאַ טן אינפראַ סטראַ קטשער.
 OPWDDאנערקענט די וויכטיקייט פון אַ הויך קוואַ ליטעט ,סטאַ ביל ווערקפאָ רס און אַ פארבעסערט
אינפראַ סטראַ קטשער וואָ ס לאזט בעסער אַ נאַ ליסיסּ ,פלאַ נירונג ,דורכפירן און אפשאצונג פון
באדינונגס .צו דעם ,די אַ גענטור וועט פאָ רזעצן צו פריאריטיזירן אפשאצונג פון זיין קראַ נט ּפראַ צעסן
און אינפראַ סטראַ קטשער צו פארזיכערן אַ ז די סיסטעם איז אוואסירונג אין וועגן וואָ ס שטיצן זיין
אויפנעמיקייט צו שותפים דורך די פאלגענדע אַ קטיוויטעטן.

ציל  :2.1דירעקט זאָ רג ווערקפאָ רס
ֿפאַ רבעסערן ראַ קרוטירן ,האלטען פערסאנעל און די קוואַ ליטעט פון די דירעקט שטיצן און זאָ רגן
ווערקפאָ רס.
באַ מערקונגען פון שותפים כסדר אידענטיפיצרט האלטן די דירעקט זאָ רג ווערקפאָ רס ווי די מערסט
קריטיש זאך צו שטיצן מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז .דאָ ס פאסק מיט דאַ טן פון די 2020
נאַ שאַ נאַ ל קאָ ר אינדיקאַ טאָ ר ּפערסאַ נעל פעסטקייַט איבערבליק וואָ ס ווייַזן אַ ּ 35.6פראָ צענט אויסקער
ראטע אין די דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ווערקפאָ רס און אַ פרי ַי אָ רט ראטע פון ּ 17.2פראָ צענט
ֿפאַ ר פול-צייט שטעלעס און ּ 21.34פראָ צענט ֿפאַ ר טייל-צייט שטעלעס COVID-19 .16האט
פאַ רשטאַ רקן דעם שוין שווערע גאַ נג ,מיט באַ דינונג ּפאַ רזאָ רגס איבערגעבען כראָ ניש שוועריקייט צו
רעקרוטירן און האלטן דירעקט שטיצן ּפערסאַ נעלס און באַ טייטיק פריי ארט ראַ טעס פון ּפערסאַ נעל.
דאָ ס מאכט זיי צו פאַ רמאַ כן ּפראָ גראַ מן אָ דער רעדוצירן ארבעט צוליב די ּפערסאַ נעל דוחק.
אין מיטאַ רבעט מיט די הוקל אַ דמיניסטראַ ציע OPWDD ,וועט איינפירן קורץ און לאַ נג-טערמין
סטראַ טעגיעס צו אינוועסטירן אין די דירעקט שטיצן ווערקפאָ רס .17אין די קורץ-טערמיןOPWDD ,
וועט מאַ כן באַ טייַטיק ני ַי אינוועסציעס אין די דירעקט שטיצן ווערקפאָ רס .איבער די לאַ נג-טערמין,
 OPWDDוועט זוכן צו פארשטארקן די ראַ קרוטירן און האלטן פון דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס
צו בויען און אונטערהאַ לטן אַ שטארק און פאַ רשידינע ווערקפאָ רס.
 OPWDDאון די הוקל אַ דמיניסטראַ ציע וויל אַ ז די אינוועסציעס אין די דירעקט שטיצן ווערקפאָ רס צו
פאַ רגרעסערן האלטן פון דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ,פאַ רמינערן די פרי ַי אָ רט ראטע און
רעדוצירן די אויסקער ראטע OPWDD .וועט נאכקוקן און באַ ריכטן די רעזאלטאט דאַ טן דורך די
נאַ שאַ נאַ ל קאָ ר אינדיקאַ טאָ ר ּפערסאַ נעל פעסטקייַט איבערבליק ,אַ דמינאַ סטירט יארליך צו OPWDD
ּפאַ רזאָ רגס און וועט באַ ריכטן די דאַ טן דורך זיין עפנטלעך וועבזייטל.18
פינאַ נציעל אינוועסציעס אין די דירעקט שטיצן ווערקפאָ רס
ניו פעדעראלע פאַ נדן דורך די  ARPAלאזט  OPWDDצו מאַ כן באַ לדיק און באַ טייטיק ני ַי
אינוועסציעס אין די דירעקט זאָ רג ווערקפאָ רס .די ניו יארק ּ ARPAפלאַ ן אינוועסטירט
https://www.nationalcoreindicators.org/upload/coreindicators/2020StaffStabilitySurveyReport_FINAL 16
.pdf
ֿ 17פאַ ר נאָ ך אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן שטאַ ט ּפריאָ ריטעטן נוגע צו די ווערקפאָ רס זען:
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2022-01/2022StateoftheStateBook.pdf
 18ווי אַ טייל די השתדלות פון גאווערנאר היכל צו רעקרוטירן און בילדן אַ פאַ רשידינע ווערקפאָ רס ,איין איניציאטיוו וועט
אַ רבעטן מיט נייַע און איצטיק אימיגראַ נטן ארבעטעס צו שאַ ֿפן אַ דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס קאַ ריערע דרך.
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 $1.5ביליאָ ן צו שטיצן ראַ קרוטירן ,פארבעסערן האלטן פערסאנעל און פארגרעסערן לוין פון דירעקט
שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס .די פאַ נדן איז כולל אַ צוגאב ,איין מאָ ל צאָ לונג צו שטיצן קראַ נט דירעקט
שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס און משּפחה זאָ רגן ּפאַ רזאָ רגס וואָ ס האָ בן געארבעט בעשאַ ס די ּפאַ נדעמיק
און בלייבן אָ נגעשטעלט אין די  OPWDDבאַ דינונג סיסטעם מיט נאָ ך אַ באָ נוס אויב דער אַ רבעטער
איז אין גאנצן וואַ קסאַ נייטיד קעגן  .COVID-19די "העראָ עס ּפייַ" באָ נוס און וואַ קצין פרס באצאל
דארף ּפאַ רזאָ רגן צו באַ ווייַזן צו די נומער פון ארבעטערס וואָ ס קוואליפיצירן ֿפאַ ר די באצאלונג און
זייער אַ גענטור'ס היסכייַוועס צו צאָ לן די באָ נוס און אינסענטיוו צו קוואַ לאַ פאצירט ארבעטערס אין די
ספעציפיש וועג .די באצאלונג זענען בארעכטיגט ֿפאַ ר ארבעטערס ,אַ רייַנגערעכנט משּפחה זאָ רגן
ּפאַ רזאָ רגס ,וואָ ס זענען דירעקט אנגענומען דורך  OPWDD HCBSווייווער ּפאַ רזאָ רגס און יענע וואָ ס
צושטעלן באדינונגס אין די  OPWDDזיך-דירעקטירען ּפראָ גראַ ם.
דערצו ,די  ARPAאויסגעבן ּפלאַ ן איז כולל ווערקפאָ רס לאמגצייטיק און האלטן פערסאנעל באָ נוסעס.
די באָ נוסעס וועט שטיצן אַ מער אויסהאלטליך ווערקפאָ רס דורך צושטעלן סאַ ּפלאַ מענאַ ל ,איין מאָ ל
באצאלונג וואָ ס זענען אפגעשאצט צו זיין אַ ן בעערעך ּ 20פראָ צענט פאַ רגרעסערן אין אַ דירעקט
שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס פאַ רגיטיקונג.
ניו יארק האט דערלאנגט זיין אויסגעבן ּפלאַ ן צו די סענטערס ֿפאַ ר מעדיקאַ ר און מעדיקאַ יד באַ דינונגס
( )CMSאויף יולי  ,2021 ,8און אַ טיילווייז ּפלאַ ן האַ סקאָ מע איז געגעבן צו רוקען פאָ רויס די
ווערקפאָ רס אינוועסציע .אין סעפטעמבער OPWDD ,דערלאנגט צו  CMSאַ הוספה  Kאַ ּפלאַ קאציע,
בעטן די אויטאָ ריטעט צו מאַ כן צייטווייליגע ענדערונגען צו זיין  HCBSווייווער צו אויספאלגן די ּפלאַ נן.
 CMSבאוויליקט די הוספה  Kאין נאוועמבער  ,2021און  OPWDDאנגעהויבן ארבעטן צו איינפירן די
פינאַ נציעל העלף צו צושטעלן קריטיש עקאָ נאָ מיש שטיצן צו די דירעקט שטיצן ווערקפאָ רס.
רעקרויטירן און האלטן פארענטפערונג
אין צוגאב צו די קורץ-טערמין אינוועסציעס ,די  ARPAאויסגעבן ּפלאַ ן פון  OPWDDאיז אויך כולל
קייפל אינישיאטיוון צו ֿפאַ רבעסערן ראַ קרוטירן און האלטן פערסאמעל פון דירעקט שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס.
 OPWDDוועט נוצן  ARPAפאַ נדן צו שטיצן ווערקפאָ רס כידעש געמאכט צו ֿפאַ רבעסערן די פעיקייטן
פון די דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ווערקפאָ רס ,ואון צו העכערן ראַ קרוטירן און האלטן
פערסאנעל OPWDD .איז אונטערנעמונג קייפל אינישיאטיוון וואָ ס אַ רייַננעמען:
קאַ ריערע און טעכניש בילדונג אין דירעקט שטיצן
 OPWDDוועט שטיצן שותפים מיט היי סקול ,BOCES ,די ניו יארק סטעיט בילדונג
דעּפאַ רטמענט און ּפאַ רזאָ רגס אָ רגאַ ניזאַ ציעס אַ ריבער די שטאַ ט צו נאכמאכען אַ ּפילאָ טירן
ּפראָ גראַ ם וואָ ס איז געווען געפירט אין  .2020פאַ נדן וועט דעקן קעריקיאַ לאַ ם אַ נטוויקלונג און
פאַ רלייגן פון ּפראָ גראַ מן אין יעדער געגנט פון דער שטאַ ט .אפשאצונג פון די ּפראָ גראַ מן וועט
מעסטן ּתלמיד ענדיקן ראטעס ,וויסן וואס מען לערנט און הצלחה'דיקע אַ רבעט פארשרייבן.
שטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק ( )SUNYסיסטעם קאָ ללאַ באָ ראַ טציע
 OPWDDאון  SUNYמיטאַ רבעטן צו פאָ רשלאָ גן ספעציעלע דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס
בילדונג מעגלעכקייטן דורך די  SUNYבילדונגקרייז געלעגנהייט סענטערס ( .)EOCsמיט שטיצן
פון די גאווערנאר SUNY ,און  OPWDDשאַ ֿפן אַ ראַ קרוטירן שעטעך ֿפאַ ר נייַע דירעקט שטיצן
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ּפראָ פעססיאָ נאַ לס און אַ האלטן שעטעך ֿפאַ ר די אַ וואַ נסירטע בילדונג און סערטאַ פאַ קאציע פון די
איצטיק דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס און פראָ נטלינע אויפזעערס ( .)FLSדי מעגלעכקייטן וועט
זיין בארעכטיגט ביי אַ לע  10פון די  ,SUNY EOCפארבינדן סטודענטן און ּפאַ רזאָ רגן
אָ רגאַ נאַ זאציעס מיט גלייך אַ רבעט פארשרייבן און פאַ כמאַ ן אַ נטוויקלונג מעגלעכקייטן.
סטעיטווידע דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס אפזעצעריי ,ראַ קרוטירן ,האלטן קאַ מּפיין
פאַ נדן וועט זיין גענוצט צו אַ נטוויקלען ,אנפאנגען און האלטן אַ סטעיטווידע ראַ קרוטירן און האלטן
קאַ מּפיין וואָ ס פארבינט פאָ רשונג און דאַ טן-באזירט סטראַ טעגיע מיט פירסומות און טעכניש הילף.
די קאמפאניע וועט נוצין פאַ רשידן מאָ דעס פון מעדיע ,אַ רייַנגערעכנט אַ וועב-באזירט ּפלאַ טפאָ רמע
צו שטיצן און שּפורן אַ לע זייטן פון דער איניציאטיוו.
דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס קרעדענטיאַ לירן איניציאטיוו
צו ּפראַ פעשאַ נאַ ליזירן און ֿפאַ רבעסערן די קאַ ּפאַ ציטעט פון די דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס
ווערקפאָ רס OPWDD ,וועט אינוועסטירן פאַ נדן צו אנמוטיקן באַ דינונג ּפאַ רזאָ רגן סטעיטווידע צו
אָ נטייל נעמען אין די נאַ שאַ נאַ ל אַ לליאַ נסע ֿפאַ ר דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס (NAדירעקט
שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס) סערטאַ פאַ קאציע .פארברייאערן פון די סטאַ נדאַ ראזירט NAדירעקט
שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס דריי-מדרגה קראַ דענטשאַ ל איז פאראויסזען צו שטיצן האלטן ראטעס,
קוואַ ליטעט דינסט צושטעלונג און די פעיקייטן פון די ווערקפאָ רס.
דערצו ,צו צוציען אַ שטאַ רק קאַ נדידאַ ט גרופע פון ארבעטערס OPWDD ,וועט צושטעלן שענקן צו
פאָ נדן ּפאַ רזאָ רגס און ּפאַ רזאָ רגן אַ סאָ וסיאַ ציעס צו איינפירן דאַ טן-באזירט סטראַ טעגיעס ֿפאַ ר
ראַ קרוטירן ,אַ רייַנגערעכנט השתדלות וואָ ס נעמט אריין די ּפערסּפעקטיווע פון די דירעקט שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ווערקפאָ רס און די מענטשן זיי שטיצן OPWDD .וועט אינוועסטירן אין אַ ן
אומאָ ּפהענגיק אפשאצונג צו נאָ כפאָ לגען און אַ ססעסס ווי עפעקטיוו איז די אינישיאטיוון און מיטטיילן
צוקונֿפט השתדלות אויף די ראַ קרוטירן פון אַ קוואַ ליטעט ווערקפאָ רס.
שטענדיק ווערקפאָ רס אַ נטוויקלונג סטראַ טעגיעס
די  ARPAווערקפאָ רס ראַ קרוטירן און האלטן אינוועסטירן וועט דערגאַ נגן שטענדיק און ּפלאַ נירט
 OPWDDאַ קטיוויטעטן און זיין צוגעפאסט מיט גאווערנאר הוקל'ס ּפריאָ ריטעטן צו פארשטארקן די
דירעקט שטיצן ווערקפאָ רס און פארברייטערן ווערקפאָ רס אַ נטוויקלונג שותּפיסן וואָ ס פאַ רגרעסערן די
טאַ לאַ נט ליניע .די אינישיאטיוון נעמען אַ רי ַין:
 SUNYעמפייר שותפות
אין  OPWDD ,2021און  SUNYעמפייר סטעיט קולעדג' האבען באנייט זייער שוטפעס העסקעם
צו פאַ רבעסערן ראַ קרוטירן מעגלעכקייטן ,פארשטארקן אַ קאַ ריערע דרך און פארבעסערן האלטן
אָ נגעשטעלטער .די שוטפעס גיט די  OPWDDווערקפאָ רס צוטריט צו אַ סטיפענדיע ,באפרייאונג
פון די אָ ריענטירונג אָ ּפצאָ ל און  SUNYעמפייר סטעיט קולעדג'ס פריערדיק לערנען אפשאצן
ּפראָ גראַ ם .די ּפריאָ ר לערנען אפשאצן ּפראָ גראַ ם גיט קולעדג' קרעדיטס ֿפאַ ר פריערדיק בילדונג און
דערפאַ רונג ,שּפאָ רן די ווערקפאָ רס צייט און געלט ֿפאַ ר וויטער בילדונג .אין צוגאבOPWDD ,
אַ רבעט מיט די  SUNYעמפייר סטעיט קולעדג' צו אָ ּפשאַ צן שטאַ ט-פארלאנגט ווערקפאָ רס
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בילדונג און סערטאַ פאַ קאציע צו צושטעלן בארעכטיגונג ֿפאַ ר קאָ לעדג' קרעדיט צו אלע דירעקט
שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס אין ניו יארק סטעיט.
 OPWDDאנדינגען העלדן איניציאטיוו
 OPWDDוועט פאָ רזעצן צו זיין א שוטעף מיט די ניו יארק סטעיט דיוויזשאַ ן פון וועטעראַ ן
באַ דינונגס צו באַ קומען האַ סקאָ מע פון סּפעציפיש בילדונג טיטלען אַ זוי ווי דירעקט שטיצן
אַ ססיסטאַ נט און אַ נטוויקלונג אַ ססיסטאַ נט טרייני ֿפאַ ר די ® GI Billוועטעראַ נס טראַ ינינג און
אַ ּפרענטיסשיּפ ּפראָ גראַ ם .וועטעראַ נס וואָ ס גייען אריין אין די  OPWDDווערקפאָ רס אין איינער פון
די טיטלען ,און וואָ ס טרעפן בארעכטיגונג פאדערונגען ,קענען באַ קומען אַ שטייער-פריי כוידעשלעך
ּפענסיע פון די פעדעראלע רעגירונג ֿפאַ ר די געדויער פון זייער טריינישיּפ OPWDD .און די
דיוויזשאַ ן פון וועטעראַ ן באַ דינונגס אויספאָ רשן אנדערע טיטלען וואָ ס קען זיין אַ רייַנגערעכנט אין די
אנדינגען העלדן איניציאטיוו.
 OPWDDשותפעס מיט DOL
 OPWDDהאט אַ שטענדיק שוטפעס מיט די ניו יארק סטעיט דעּפאַ רטמענט פון לייבער ()DOL
און רעגיאָ נאַ ל איין סטאָ ּפ קאַ ריערע סענטערס צו פאַ רגרעסערן די נומער פון דירעקט שטיצן
קאַ נדידאַ טן .צו שטיצן ראַ קרוטירן OPWDD ,וועט מיטאַ רבעטן מיט  DOLצו ארבעטען מיט
אנדערע מענטש באַ דינונג אַ גענטורן אויף דער אַ נטוויקלונג פון אַ איבער-סיסטעמען ,מענטש
באַ דינונגס ראַ קרוטירן קאמפאניע.
די רעגיאָ נאַ ל סענטערס ֿפאַ ר ווערקפאָ רס טראַ נספאָ רמאַ ציע
 OPWDDבלייבט אַ קטיוו אין אַ שוטפעס מיט די רעגיאָ נאַ ל סענטערס ֿפאַ ר ווערקפאָ רס
טראַ נספאָ רמאַ ציע ) RCWT .(RCWTשטיצט ֿפאַ רשטאַ רקונג ּפראַ פעשאַ נאַ ליזאַ ם און בויען די
קאַ ּפאַ ציטעט פון די דירעקט שטיצן ווערקפאָ רס .מיט מער ווי ּ 96פראָ צענט פון דירעקט שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס עמּפלויערס אין ניו יארק ,די  RCWTהאט געהאלטן מער ווי  100געשעענעשן
אין  ,2021פריי צו ניו יארק סטעיט ּפאַ רזאָ רגס און ארבעטערס .זייער וועבזייטל באזוכן איז געווען
מער ווי  ,98,500מיט איבער  1,200קוקן אפ די  RCWTווידיאס .שטענדיק ּפראַ יעקטן ,ווי אַ טייל
פון דעם איניציאטיוו ,אַ רייַננעמען סטעיטווידע וואַ רשטאַ טן ,זיך-אַ דוואַ קאַ סי אסיפות ,דירעקט שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס און  FLSכינוסים ,רעגולער בילדונג ,בילדונג אפשאצונגען דורך SUNYאלבאני
און ּפאַ רזאָ רגן טעכניש הילף .די הצלחה פון דעם מאָ דעל איז געווען אנערקענט אין  ,2021מיט די
 RCWTבאקומען די נאציאנאל דערקענט "רוקן בערג" אַ וואַ רד ֿפאַ ר זייער פארוואלטן ווערקפאָ רס
אַ נטוויקלונג אינישיאטיוון און סטייטווידע השתדלות וואָ ס פירן צו פארבעסערט קוואַ ליטעט פון
שטיצן ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז.
שטיצן אַ דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ארבעט קאָ וד
 OPWDDהאלט אין ארבעטן צו שטיצן אַ פעדעראלע סטאַ נדאַ רד אָ קקוּפאַ טיאָ נאַ ל
קלאַ סאַ פאַ קיישאַ ן (ארבעט סטאַ נדאַ רדן) ֿפאַ ר דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס OPWDD .איז אין
שותפעס מיט נאציאנאלע און שטאַ ט שותפים צו העכערן די שאַ פונג פון אַ באַ זונדער דירעקט
שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס קאָ ד דורך די פעדעראלע ביוראָ ו פון לייבער סטאַ טיסטיקס מיט די הדרכה
און שטיצן פון די ניו יארק סטעיט  .DOLדורכפירן פון די אַ קיאַ ּפיישאַ נאַ ל קאָ ד וועט לאָ זן
פארבעסערט דאַ טן זאַ מלונג ,פאָ רשונג און ּפאָ ליטיק באשלאסן אין שייַכות צו די דירעקט שטיצן
ווערקפאָ רס.
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ציל  :2.2דאַ טאַ צוטריט און דורכזעיקייַט
פארבעסערן טעכנאָ לאָ גיע און די אינֿפאָ רמאַ ציע פאַ רוואַ לטונג אינפראַ סטראַ קטשער און
אויספאָ רשן וועגן צו פאַ רגרעסערן די פאראנענקייט און איצטעקייט פון דאַ טן צו שטיצן באַ שלוס-
מאכן ,איבערקוקן פאָ רשטעלונג און אפשאצן די קוואַ ליטעט פון באדינונגס.
דורך די סטראַ טיגיש ּפלאַ נירונג ּפראָ צעס OPWDD ,שותפים גרוּפעס באמערקט "ֿפאַ רבעסערונג פון
די  OPWDDנוצן פון דאַ טן און זייַן דורכזעיקייַט מיט שותפים" און "שאַ פן גרעסערע דורכזעיקייַט און
קאָ מוניקאַ ציע" ווי הויכע ּפריאָ ריטעטן.
 OPWDDאיז מסכים און אנערקענט אַ ז פלינק און בייגיק טעכנאָ לאָ גיע און דאַ טן סיסטעמען זענען
נויטיק צו האַ לטן מיט איבערבייטן געשעפט ּפראַ צעסן און באַ דינונג צושטעלונג וועגן .דעריבער,
 ,OPWDDאין שוטפעס מיט ניו יארק סטעיט אינפורמאציע טעכנולוגיע באדינוגנס ) (ITSאון מיט
שטיצן פון די הוקל אַ דמיניסטראַ ציע ,איז פאָ רויס מיט ּפלאַ ניר צו מאכן די אַ גענטור'ס טעכנאָ לאָ גיע צו
מער אינאַ ווייטיוו און אינטואַ טיוו ּפראָ גראַ מן ,קאָ נסאָ לידירן סיסטעמען ווי פאסיק ,עפעקטיווירן
וואָ רקשטרומן און פארבעסערן קאַ ּפאַ ציטעט און ּפערסאַ נעל פעיקייטן .פארבעסערט טעכנאָ לאָ גיע קען
אויך אַ רויסהעלפן מיט באשאפען קוואַ ליטעט דאַ טן סיסטעמען ,דערמיט פארגרעסערן די OPWDD
פעיקייט צו אפרופן צו שותפים פאדערונג ֿפאַ ר מער אינֿפאָ רמאַ ציע.
 OPWDDהאָ ט צום לעצטנס ארויסגעגעבן פינף יאָ ר פון מעדיקאַ יד דאַ טן און וועט פאָ רזעצן צו
ארויסגעגעבן נאָ ך דאַ טן אין די קומענדיק יאָ רן .ענטלעך OPWDD ,האט אנטייל גענומען אין גרויס
נאציאנאלע דאַ טן זאַ מלונג השתדלות ,אַ רייַנגערעכנט די מצב פון די שטאַ טן ,די רעזידענטשאַ ל
אינֿפאָ רמאַ ציע סיסטעמען ּפראָ יעקט ( )RISPאון קהילה אַ רומנעמען מענטשן איבערבליק ,פון וואָ ס
דאַ טן איז צוטריטלעך צו די עפנטלעך  .די אַ גענטור אויך שטיצט די זאַ מלונג פון נאַ שאַ נאַ ל קאָ ר
אינדיקאַ טאָ ר דערוואַ קסן און ּפערסאַ נעל סטאַ ביל דאַ טן ֿפאַ ר ניו יארק סטעיט .צוזאמען מיט די איצטיק
דאַ טן OPWDD ,וועט אידענטיפיצירן נאָ ך אינֿפאָ רמאַ ציע צו איבערגעבן צו דעם עפנטלעך ווי אַ טייל
פון זיין יערלעך ּפלאַ נירונג ּפראָ צעס און מיט סטעיטווידע דורכזעיקייַט ּפאַ לאַ טיק .א טייל פון דעם מי
וועט אַ רייַננעמען גרינדן אַ דאַ טאַ קהילה פון אויפפירונג צו זאַ מלען ווייַטער שותפים אַ רייַנוואַ רג אויף
וועלכע דאַ טן נקודות וואָ לט זיין מערסט נוציק אינערלעך און אויסווייניקֿ ,פאַ ר ּפלאַ נירונג צוועקן.
דורך פארבעסערט טעכנאָ לאָ גיע און אינפראַ סטראַ קטשער OPWDD ,וועט פארשטארקן זייַן דאַ טן
זאַ מלונג און אַ נאַ ליסיס ,אריינגערעכענט דאַ טן זאַ מלונג ,אַ רייַנגערעכנט זאַ מלונג דאַ טן וואָ ס קענען
מיטטיילן צוקונֿפט ּפלאַ נירונג ,באשאפען פאָ רשטעלונג בענטשמאַ רקס און אידענטיפיצירן סטאנדארטן
צו אָ ּפשאַ צן רעזולטאטן ֿפאַ ר די געדינט .ווי אינֿפאָ רמאַ ציע ווערט מער געפונן  OPWDD ,וועט
אויספאָ רשן די מערסט עפעקטיוו וועגן צו איבערגעבן דאַ טן מיט שותפים.

ציל  :2.3שותף באַ שטעלונג און אַ רייַנוואַ רג
פארשארקן מעגלעכקייטן ֿפאַ ר שותפים צו מיטטיילן באַ שלוס-מאכן.
איצטער OPWDD ,העלפט און נעמט אנטייל אין עטלעכע פונדרויסנדיק שותפים ווערקגרוּפס,
קאמיטעטן און קאָ ונסילס .די אַ רייַננעמען קעסיידערדיק שמועסן מיט פילע גרוּפעס פארשטעלן
אדוואקאטן ,עלטערןּ ,פאַ רזאָ רגן אַ גענטורן און זאָ רג קאָ ואָ רדאַ נאציע אָ רגאַ נאַ זאציעס (.)CCO
 OPWDDאויך האט ּפערסאַ נעל וואָ ס אָ נטייל נעמען אין אַ פאַ רשיידנקייַט פון איבער-סיסטעמן און
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איבער-אַ גענטורן .עטלעכע פון די אַ רייַננעמען די קאַ מישאַ נערז 'קרייַז-סיסטעמס אסיפות ,די פרי
טשילדהאָ אָ ד אַ דווייזערי קאָ ונסיל ,פרי אינערווענטיון קאָ ואָ רדאַ נאטירן קאָ ונסיל ,קאַ מישאַ נערז
אַ דווייזערי ּפאַ נעל ֿפאַ ר סּפעציעלע בילדונג( RiTaTs ,רעגיאָ נאַ ל אינטעראַ גענסי טעכניש הילף טימז),
סיסטעמען פון זאָ רגן ,קהילה באַ דינונג באָ רדז ,איין ּפאָ ינץ פון צוטריט ,ניו יאָ רק קאָ ננעקט ,רעסטראַ נץ
און סיקלוזשאַ ן וואָ רקגרוּפ ,מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן גרוּפע ,מערסט פאראיינציקט
באַ שטעטיקן קאָ ואָ רדאַ נאטירן קאָ ונסיל ,אַ וטיזם סּפעקטרום דיסאָ רדער אַ דוויסאָ רי באָ רד ,און דינען אין
די אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז ּפלאַ נירונג קאָ ונסיל.
 OPWDDאנערקענט אַ ז פארוואלטן דורכפירן פון קיין סיסטעם ענדערונגען און טראַ נספאָ רמאַ ציע
וועט דאַ רפן האבען שוטפעס צווישן  ,OPWDDמענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז ,עלטערן,
ּפאַ רזאָ רגס ,שטיצערס און אנדערע שטאַ ט באַ דינונג סיסטעמען .דעריבער OPWDD ,איז באגאנגען
צו פאָ רזעצן צו דינגען שותפים און אנדערע שטאַ ט אַ גענטורן איבער די געדויער פון די -5יאָ ר צייט
ּפאַ רזענטירט אין דעם סטראַ טעגיש ּפלאַ ן אין שטענדיק וועגן (שותפים אסיפותּ ,פרויעקט סּפעציפיש
אַ דווייזערי גרוּפעס ,אַ גענטור ּפרעזאענטירונג און פארומס) צו אַ רבעטן צוזאַ מען צו דערגרייכן צוקונֿפט
צילן.
 OPWDDוועט אויך פארשארקן נאָ ך מעגלעכקייטן וואָ ס פאַ רגרעסערן דורכזעיקייַט און צוטריט צו
אינֿפאָ רמאַ ציע .דורך פארבעסערט שותפעס און מער דאַ טן-באזירט שותפים שמועסן OPWDD ,וועט
פאָ רזעצן צו פארבעסערן ווי עס אַ רבעט מיט זיין שותפים צו פארזיכערן אַ סיסטעם פון באדינונגס
וואָ ס שטיצן מענטשן צו פירן רייכער לעבענס.

ציל  :3פארשטארקן סיסטעמען ענדערונגען און כידעש אַ ריבער די שטאַ ט
אויספאָ רשן נייַע מעגלעכקייטן צו רעדוצירן קאַ מּפלעצירן און ֿפאַ רבעסערן די פעייקייט פון
די סיסטעם צו בעסער דינען מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז.

צו שטיצן מער מענטש-צענטערעד וועגן און ֿפאַ רבעסערן די לעבן פון מענטשן מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז OPWDD ,וועט אפשאצן די קראַ נט באַ דינונג געבוי .באַ זירט אויף אינערלעך און
פונדרויסנדיק אפשאצונג רעזולטאַ טן OPWDD ,וועט פארשארקן ּפראָ גראַ ם רעפארמען ,געוואקסן
בייגיקייט אין דינסט צושטעלונג און כידעש וואָ ס ווייַטער פארגרעסערט מעגלעכקייטן ֿפאַ ר
אינטאַ גראציע און אָ נטייל פון מענטשן מיט דיסאַ ביליטיז אין זייער קהילות.

ציל  :3.1שטיצונג און באַ דינונגס
פארשטארקן די קוואַ ליטעט ,יוישער און עפעקטיווקייטס פון שטיצן ,אַ רייַנגערעכנט די זיך-
אנפירונג מאָ דעל ,קאַ מּפעטיטיוו פאראיינציקט באַ שעפטיקונג באַ דינונגס ,די המשך פון באַ הויזן
און רעזידענטשאַ ל אָ ּפציעס און זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג באַ דינונגס.
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לויט די  HCBSפרינציפן צו פריאריטיזירן די מעגלעכקייטן ֿפאַ ר מענטשן צו באַ קומען באַ דינונגס אין
זייער אייגענע האָ מעס אָ דער אין די קהילה OPWDD ,טראכט צו פארשטארקן זייַן קייט פון שטיצן
דורך איקספאַ נדן יחיד ברירות און מאַ קסאַ מייזן מעגלעכקייטן ֿפאַ ר זעלבסטשטענדיקייַט .די
פאלגענדע קאנטורן באַ דינונג געביטן און אַ קטיוויטעטן וואָ ס  OPWDDוועט פריאריטיזירן ווען עס
זוכט צו ֿפאַ רבעסערן קוואַ ליטעט ,יוישער און עיפעקטיווקייט פון זייַן באַ דינונגס.
פארבעסערן די זיך-אויפירונג מאָ דעל
זיך-אנפירן באַ דינונגס האָ בן געזען די מערסט באַ טייַטיק ווּוקס אין די לעצטע פינף יאָ ר פון די קהל-
באזירט דינסט .מענטשן וואָ ס זענען זיך-דירעקטינג האָ בן בעקיוון אויסדערוויילט אַ בייגיק דינסט
מאָ דעל איבער די אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ נאטירט באַ דינונג צושטעלונג סיסטעם .כאָ טש זיך-אנפירונג גיט
פיל בייגיקייט ,עס איז אַ דמיניסטראַ טיווע קאָ מּפלעצירט ֿפאַ ר די מענטשן וואָ ס  OPWDDשטיצט,
זייער פאַ מיליעס און ּפאַ רזאָ רגן ,וואָ ס באגרעניצט צוטריט צו די באַ דינונג מאָ דעל און שטעלט אין סכנה
די אונטערהאלטן פון די ּפראָ גראַ ם OPWDD .דאַ רף אידענטיפיצירן סטראַ טעגיעס צו פאַ רגרעסערן
בייגיקייַט און עפעקטיווקייַט ,פאַ רּפאָ שעטערן און עפעקטיווירן אַ דמיניסטראַ טיווע ּפראַ צעסן ,אַ דרעס
צוטריט אינטערעסן סּפעציעל אין אונטער-באדינט קהילות און אידענטיפיצירן שטיצן אויסרייסן אין
דעם קראַ נט מאָ דעל OPWDD .טראכט צו נוצן אַ קליין טייל פון זיין  ARPAגעלט צו דינגען אַ
קאָ נסולטאַ נט צו אַ רבעטן צוזאַ מען מיט  OPWDDאון שותפים צו מאַ כן רעקאַ מעדאציעס אויף
פארבעסערונג צו האנדעלן די מניעות און אנדערע אינטערעסן מיט די ּפראָ גראַ ם.
אין צוגאב ,און אין די זעלבער צייט צו די אַ רבעט פון די זעלבסט-אויפירונג קאָ נסולטאַ נטOPWDD ,
וועט מאַ כן אינֿפאָ רמאַ ציע מער צוטריטלעך צו פאַ מיליעס און פאַ רבעסערן בילדונג ֿפאַ ר זאָ רגן
פארוואלטערס אין שייַכות צו זיך-אנפירן באַ דינונגסּ OPWDD .פלאַ נירט אויך צו זוכן מעגלעכקייטן צו
ֿפאַ רבעסערן צוטריט צו זיך-אנפירן באַ דינונגס ֿפאַ ר איצטיק אונטער-באדינט באפעלקערונגען דורך
אידענטיפיצירן און בריינגען די גרוּפעס און אונטערזוכן מעגלעכקייטן צו אַ נטוויקלען שטיצן בראָ קערס
און פינאַ נציעל מיטן מענטשן אין געווינלעך אונטער-באדינט קהילות .חינוך און שטיצן וועט זיין
צוגעשטעלט צו פינאַ נציעל מיטן מענטשן און שטיצן בראָ קערס אַ זוי זיי קענען העלֿפן גרינגער מאַ כן
אַ דמיניסטראַ טיווע ארבעט ֿפאַ ר מענטשן וואָ ס פירן זיך און זייער פאַ מיליעס.
דערצו OPWDD ,וועט אַ רבעטן מיט די קאָ נסולטאַ נט און שותפים צו אונטערזוכן ּפאָ טענציעל ווייווער
רעפארמען וואָ ס וועט העלֿפן צו ֿפאַ רבעסערן די זיך-אנפירונג מאָ דעל ,אַ רייַנגערעכנט אפשאצן די
פערזענלעכע ריסאָ רס אַ קאַ ונט ( )PRAהייכקייט ,מאכן גרינגער די קראַ נט בילינג סטרוקטור ֿפאַ ר
אינדיווידואַ ל אנפירן סכוירע און באַ דינונגס ) ,(IDGSאון מעגלעך תו באשאפען אַ זיך-אנגעשטעלט,
ּפערסאַ נעל-סּפעציפיש דינסט ֿפאַ ר קהל-באזירט שטיצן צו צושטעלן גרעסערע ּפאַ שטעס און בייגיקייט
צו זיך-אנפירן באַ דינונגס.
לעסאָ ף OPWDD ,וועט אָ נטייל נעמען אין אַ נאציאנאלע לערנען קאַ לאַ בערייטיוו פאָ קוסן אויף זיך-
אויפירונג .די נאַ שאַ נאַ ל צענטער ֿפאַ ר פארשטארקן מענטש-צענטערעד אויפפירונג און סיסטעמען
( )NCAPPSזיך-אויפירונג לערנען קאָ ללאַ באָ ראַ טיווע וועט אַ דרעסן און טיילן אָ ּפטימיסטיש אויפפירונג
אין שייַכות צו דערציען מענטשן מיט דיסאַ ביליטיז און משּפחה מיטגלידער וועגן זיך-אנפירונג; בויען
דורכזעיקייַט ,שטענדיקע און לייכט פארשטאנען זיך-אנפירונג ּפאַ לאַ טיק און ּפראָ וסידזשערז; און
ריקרוטירונג און בילדונג שטיצן בראָ קערסּ ,פלאַ ן העלפערס און פערן מענטאָ רס צו אַ רויסהעלפן
אנטייל-נעמערס מיט נאַ וואַ גאטירן באַ דינונגס און שטיצן.
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באַ שעפטיקונג און טאָ ג ּפראָ גראַ ם באַ דינונגס
פאר  ,COVID-19דאַ טן ווייזט אַ היּפש נידעריקער באַ שעפטיקונג ראטע ֿפאַ ר מענטשן מיט
דיסאַ ביליטיז (ּ 34.4פראָ צענט ֿפאַ ר די עלטער  )18-64ווי ֿפאַ ר יענע אָ ן דיסאַ בילאַ טיז אין ניו יאָ רק
(ּ 76.4פראָ צענט) .19די ּ COVID-19פאַ נדעמיק האט געווירקט אפ די באַ שעפטיקונג ראטעס און
צושטעלונג פון באַ שעפטיקונג שטיצן און אנדערע טאָ ג ּפראָ גראַ ם באַ דינונגס .צו פאַ רמיידן די
פאַ רשּפרייטן פון די ווירוס ,אין מערץ  OPWDD ,2020באפעלט די פארמאכן פון ּפלאַ ץ-באזירט טאָ ג
ּפראָ גראַ מן .כאָ טש די ּפראָ גראַ מן האָ בן זינט געעפינט ,שטענדיק זיכערהייט אפהיטונגּ ,פערסאַ נעל
דוחק און פערזענלעכע ברירות האָ בן פארקלענערט די פאַ רּ-פאַ נדעמיק באַ ניץ פון ּפלאַ ץ-באזירט טאָ ג
כאַ ביליטיישאַ ן באַ דינונגס לפי ערך מיט פאַ רּ-פאַ נדעמיק הויכקייט .אין דער זעלביקער צייט ,די
עקאָ נאָ מיש ּפראַ לן פון די ּפאַ נדעמיק האט שארף פארקלענערט די באַ שעפטיקונג פון מענטשן מיט
אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז וואָ ס באַ קומען -OPWDDבאַ צאָ לט באַ שעפטיקונג שטיצן.
צו שטיצן מענטשן בעשאַ ס די ּפאַ נדעמיק OPWDD ,הטא געונוצט ווייַט באַ דינונג צושטעלונג אָ ּפציעס
ֿפאַ ר טאָ ג ,וואָ וקיישאַ נאַ ל און באַ שעפטיקונג באַ דינונגס .א ווייווער אַ מענדמענט אנגענומען אויף  1יולי
 ,2021געמאכט די בייגיקייט שטענדיק ֿפאַ ר טאָ ג און ּפרי-וואָ קאַ טיאָ נאַ ל באַ דינונגס .אין ,2021
 OPWDDהאט אויך געבויט און צוגעשטעלט בילדונג אויף באַ שעפטיקונג און וואָ קאַ טיאָ נאַ ל
באַ דינונגס ֿפאַ ר זאָ רג פארוואלטערס ,באשאפען בילדונג -פאר-די-טראַ ינער מעגלעכקייטן ֿפאַ ר
 CCOsאַ זוי אַ ז אַ לע זאָ רגן פארוואלטערס האָ בן אַ געלעגנהייט צו ֿפאַ רשטיין די באַ שעפטיקונג
באַ דינונג אָ ּפציעס געפונן צו די מענטשן זיי שטיצן.
די  ARPAאינוועסטיעס (פריער באמערקט אונטער ציל  ,)1צוזאמען מיט וויסן פארדינט פון נאָ ך
פארגעלייגט הוקל אַ דמיניסטראַ ציע באַ שעפטיקונג אינישיאטיוון ,וועט מיטטיילן צוקונֿפט דינסט ּפלאַ ן
אין באַ שעפטיקונג און טאָ ג באַ דינונגסֿ .פאַ ר בייַשּפיל OPWDD ,וועט אונטערזוכן די ּפאָ טענציעל צו
איינפירן רעזולטאטן-באזירט צאָ לונג מאָ דעלס אין זיין באַ שעפטיקונג באַ דינונגס און צו צאלן טאָ ג
ּפראָ גראַ ם ּפאַ רזאָ רגס צו צושטעלן אַ המשך פון טאָ ג דינסט אָ ּפציעס אַ רייַנגערעכנט ּפרי-וואָ קאַ טיאָ נאַ ל
און קאַ ריערע ּפלאַ נירונג באַ דינונגס OPWDD .וועט אויך אויספאָ רשן ראטע ענדערונגען צו
אונטערשיידן צווישן ּפלאַ ץ-באזירט און ווייַט באַ דינונג טנייַ .אין דער צייט OPWDD ,וועט ֿפאַ רבעסערן
די אפשאצונג פון באַ שעפטיקונג רעזולטאטן ,פארזיכערן אַ ז טאָ ג האַ ביליטאַ טיאָ ן ּפאַ רזאָ רגן
פאָ רשלאָ גן וואָ וקיישאַ נאַ ל און באַ שעפטיקונג מעגלעכקייטן צו מענטשן צו אין גאנצן נוצן אלע
וואָ וקיישאַ נאַ ל באַ דינונגס ,פאַ רגרעסערן בילדונג ֿפאַ ר טאָ ג כאַ ביליטיישאַ ן ּפערסאַ נעל צו העלֿפן
מענטשן דערגרייכן אַ גרעסערע זעלבסטשטענדיקייט און פאָ רזעצן בבילדונג פאר זאָ רגן
פארוואלטערס וועגן באַ שעפטיקונג און וואָ וקיישאַ נאַ ל באַ דינונגס אַ זוי אַ ז זיי קענען באַ טראַ כטן
באַ שעפטיקונג ווי דער ערשטער אָ ּפציע ֿפאַ ר באדינונגס ֿפאַ ר מענטשן וואָ ס ווילן צו אַ רבעטן.
 OPWDDוועט אַ רבעטן צו פאַ רבעסערן וואָ וקיישאַ נאַ ל ,חינוך ,באַ שעפטיקונג און בילדונג ּפראָ גראַ מן
צו פאַ רגרעסערן די באַ שעפטיקונג פון מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז אין די קומענדיקע יאָ רן,
דורך צופאסן אונדזער השתדלות מיט די גאווערנאר'ס אינישיאטיוון צו האבען בילדונג און
Erickson, W., Lee, C., von Schrader, S. (2021). Disability Statistics from the 2018 American Commu nity 19
Survey (ACS). Ithaca, NY: Cornell University Yang-Tan Institute (YTI). Retrieved from Cornell University Disability
Statistics website: www.disabilitystatistics.org, U.S. Census Bureau, 2015-2019 American Community Survey 5year estimates. https://data.census.gov
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אימפלעמענטן וואָ ס העלֿפן היגע ריגירונג און עמּפלויערס צו ווערן מאָ דעל עמּפלויערס פון מענטשן
מיט דיסאַ ביליטיז און נוצן די פארגעלייגט אָ פיס פון וואָ רקפאָ רסע און עקאָ נאָ מיש אַ נטוויקלונג צו
בעסער ֿפאַ רשטיין די אינדאַ סטריעס אנדינגען אין פאַ רשידענע מקומות.
 OPWDDוועט אויך אויספאָ רשן ווייַטער מעגלעכקייטן ֿפאַ ר כידעש און מיטאַ רבעט מיט אנדערע
שטאַ ט דורך פאָ רשונג מעגלעכקייטן ֿפאַ ר אפרענטיסשיף ,פארגרעסערן פאַ רשּפרייטונג פון
אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן און צוטריט צו העכער בילדונג (אַ רייַנגערעכנט סערטאַ פאַ קאציע און מיקראָ -
קראַ דענטשאַ לן) און ּפראָ טעזשירן די אַ רומנעמען פון מענטשן מיט דיסאַ ביליטיז אין אינישיאטיוון
געצילט צו שאפן נייע נענטשן פאר די ווערקפאָ רס.
באַ הויזן שטיצונג און רעזידענטשאַ ל באַ דינונגס
אין  2021און  ,2022די אַ דמיניסטראַ טיווע און ווייווער רעפארמען פון  OPWDDהאָ בן געפאָ קוסט
אויף ֿפאַ רשטאַ רקונג די המשך פון צוטריטלעך ,פארמאגן באַ הויזן שטיצן און רעזידענטשאַ ל באַ דינונגס
ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז .די אַ קציעס אַ רייַננעמען ֿפאַ רשטאַ רקונג ינערלעך
אָ ּפשאַ צונג ּפראַ צעסן צו פארזיכערן אַ ז מענטשן האָ בן צוטריט צו פאסיק באַ הויזן שטיצונג,
פארבעסערן שטיצן ֿפאַ ר מענטשן אין קריזיס ,מאַ קסאַ מירן צירטעפירט רעזידענטשאַ ל קאַ ּפאַ ציטעט צו
שטיצן מענטשן מיט די מערסט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן און שטיצן ֿפאַ ר אַ פאַ רגרעסערן אין
באַ הויזן סובסידיעס.
 OPWDDוועט אויספאָ רשן ווייווער אָ ּפציעס וואָ ס פארברייטערן די ברירות אין באַ הויזן שטיצן און
רעפאָ רם די קראַ נט רעזידענטשאַ ל צוריקבאצאלען מעטאַ דאַ לאַ גיע צו צאָ לן רעזידענטשאַ ל
האַ ביליטאַ טיאָ ן ּפאַ רזאָ רגס באזירט אויף די שווערעקייטן פון די מענטשן געדינט .רעפאָ רמס וועט אויך
שטיצן אַ לטערנאַ טיוועס צו  24/7סוּפערווייזד אינדיווידואַ ליזעד רעזידענטשאַ ל אַ לטערנאַ טיוועס
( ,)IRAsאַ רייַנגערעכנט העלפינדיק  IRAsאון משּפחה זאָ רג .ענטלעך OPWDD ,וועט אָ ּפשאַ צן די
קרייטיריאַ געניצט צו פארזיכערן שיין צוטריט צו רעזידענטשאַ ל באַ דינונגס אַ רייַנגערעכנט ֿפאַ ר
מענטשן וואָ ס זיינען אין די סיסטעם פאר צו לאנג.
 OPWDDאיז ּפלאַ נירונג צו פארשטארקן ביידע אויפגעזעט און העלפינדיק רעזידענטשאַ ל
האַ ביליטאַ טיאָ ן באַ דינונגס דורך איבערארבעטן צו זיין פולשטענדיק  HCBSווייווער .די פארבעסערונג
וועט שטיצן אויסהאלטליך וועגן צו די צושטעלונג פון באַ הויזן שטיצט אָ דער רעזידענטשאַ ל באַ דינונגס
ֿפאַ ר מענטשן פון אַ לע פעייקייטן .די איבערארבעטן פון די העלפינדיק רעזידענטשאַ ל האַ ביליטאַ טיאָ ן
ראטעס וועט לאָ זן מענטשן מיט אַ ברייטער קייט פון באדערפענישן צו לעבן אין מער פרי ַי סוויוועס
מיט אַ געמיש פון ּפערזענלעכע און אויף-רופן באַ דינונגס פון ּפאַ רזאָ רגן אַ גענטורן .א נייַע צוגאַ נג צו
ראטע באַ שטעטיקן וועט באצאלונג באזירט אויף מענטשענס נויטיקייט ֿפאַ ר שטיצן און דערקענען אַ ז
די ּפאַ רזאָ רגן קאָ סט וועט אַ רייַננעמען דירעקט ּפערסאַ נעל און עפעקטיוו בייגיק קאַ מבאַ נאציעס פון
אָ נרופן ּפערסאַ נעל ,קלוג היים טעכנאָ לאָ גיע און נוצן פון ּפערסאַ נעל ארדענונגען ווי באַ צאָ לט שכנים .די
אינוועסציעס וועט שטיצן כידעש אין באַ הויזן און מענטש-סענטערד ברירות און בייגיקייט דורך
פונאנדערבויען ּפאָ רטאַ טיוו פאַ נדן ֿפאַ ר מענטשן וואָ ס קלייַבן צו מאַ כן ענדערונגען צו זייער
רעזידענטשאַ ל שטיצן.
 OPWDDוועט אויך נוצן  ARPAגעלט צו מוטיקן נאָ ך כידעש און בייגיקייט אין באַ הויזן שטיצט.
 OPWDDוועט אינוועסטירן אַ רויף צו  $20מיליאָ ן צו אפשאצן די עפעקטיווקייט פון באַ הויזן
אינוועסציעס וואָ ס פארברייטערן צוטריט צו פארמאגן ,צוטריטלעך ,ניט-צירטעפירט באַ הויזן אָ ּפציעס
ֿפאַ ר  OPWDDווייווער אנטייל-נעמערס ,אַ רייַנגערעכנט מענטשן וואָ ס זוכן צו איבערגיין פון
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צירטעפירט סוויוועס .געלט וועט שטיצן סטראַ טעגיעס צו פאַ רבעסערן מענטש-צענטערעד באַ דינונג
צושטעלונג צו ווייַטער אינסענטיוון די צושטעלן פון שטיצן און באַ דינונגס ֿפאַ ר מענטשן וואָ ס זוכן צו
אַ ריבערפירן פון זייער משּפחה היים (מיט אַ בילכערקייַט ֿפאַ ר יענע וואָ ס לעבן מיט פארעלאערט קער
זארגעס) אָ דער ֿפון אַ גרוף סיוויווע צו ּפריוואַ ט באַ הויזן אין ראטעס פון די איצטיקן מאַ רקOPWDD .
וועט אינוועסטירן נאָ ך געלט אַ רויף צו  $10מיליאָ ן צו אינסענטיוויזן ּפאַ רזאָ רגן צו פארברייטערן די נוצן
פון אינאַ ווייטיוו טעכנאָ לאָ גיעס און צו אַ נטוויקלען באַ הויזן אָ ּפציעס און ּפערסאַ נעל מאָ דעלס וואָ ס
פארברייטערן העלפינדיק באַ הויזן און משּפחה זאָ רגן אָ ּפציעס וואָ ס קענען שטיצן מענטשן אין אַ מער
אומאןיפהאנגיק שטייגער אין די מערסט פאראיינציקט סוויוועס צוגעפאסט מיט זייער באדערפענישן
און ּפרעֿפערענצן .די  ARPAאינוועסציעס וועט מיטטיילן צוקונֿפט ווייווער רעפאָ רם ,אַ רייַנגערעכנט די
אַ נטוויקלונג פון באַ דינונגס צו שטיצן מענטשן איבערגאַ נג צו מער פאראיינציקט סוויוועס.
דערצו OPWDD ,האט פארבליבן אַ דוואָ קאַ ט צו פאַ רגרעסערן באַ הויזן סובסידיעס ֿפאַ ר די
אינדיווידואַ ל שטיצונג און באַ דינונגס און זיך-אויפירונג ּפראָ גראַ מן בהתאם מיט די פעדעראלע
דעּפאַ רטמענט פון באַ הויזן און שטאָ טיש אנטוויקלונג ( )HUDיושר מאַ רק דינגען ראטע .די
פארגרעסערונג אין פאַ נדן וועט ניט בלויז שאַ ֿפן מער פארמאגן באַ הויזן אָ ּפציעס ֿפאַ ר מענטשן ,אָ בער
אויך וועט העלֿפן מענטשן צו לעבן מער אומאפהאנגיק אין זייער קהילות .ענטלעך ,OPWDD ,מיט
שטיצן פון גאווערנאר הוקל און אין מיטאַ רבעט מיט ניו יארק סטעיט האָ מעס און קהילה באנייען ,וועט
קענען צו פארברייטערן די פאראנענקייט פון פארמאגן און פאראיינציקט באַ הויזן יוניץ ֿפאַ ר מענטשן
באדינט דורך די אַ גענטור דורך נייַע קאַ ּפיטאַ ל פאַ נדן פארגעלייגט ֿפאַ ר די  OPWDDפאראיינציקט
שטיצן באַ הויזן ּפראָ גראַ ם.
לעסאָ ף OPWDD ,וועט אויספאָ רשן נאָ ך וועגן צו אָ נטייל נעמען אין כידעש סענטערד אַ רום
קוואַ ליטעט פון באַ דינונגס און רעזולטאטן אין באַ הויזן שטיצט .עטלעכע געביטן פון כידעש וואָ ס ווערן
באטראכט אַ רייַננעמען פארגרעסערן בייגיקייט צו טרעפן די באדערפענישן פון אַ מענטש ווען זיי טוישן
איבער די לעבןֿ ,פאַ רשטאַ רקונג די קאַ ּפאַ ציטעט פון העלפינדיק  IRAsצו בעסער טרעפן
קאָ מּפלעצירט באדערפענישן און פאָ רזעצן די דורכפירן פון די  OPWDDבאַ הויזן סאַ בסידי ּפראָ גראַ ם
וואָ ס שטיצט צוטריט צו ניט-צירטעפירט ,קהל-באזירט און פאראיינציקט באַ הויזן דורך געבען אַ וועג
ֿפאַ ר ּפאַ רזאָ רגס צו שאַ ֿפן ניט-צירטעפירט וואוינונג אָ דער וואוינונג לעבן סטיל ֿפאַ ר מענטשן מיט
דיסאַ ביליטיז.
פארבעסערט געזונט באַ דינונגס ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג
-OPWDDבאַ צאָ לט אָ דער ליצענירט געזונט באַ דינונגס אַ רייַננעמען די געזונט באַ דינונגס געגעבען אין
קליניקס ליצענירט אונטער אַ רטיקל  16פון די מענטאַ ל היגיענע געזעץ ,און ראטע פארבעסערונג
צוגעשטעלט צו אינדעּפענדענט ּפראַ קטישנער באַ דינונגס ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
( .)IPSIDDאַ רטיקל  16קליניקס זענען אַ באַ דינונג מיטל ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
צוגעשטעלט אין אַ אינטערדיססיּפלינאַ רי זאָ רג מאָ דעל מיט דער ציל פון פארבעסערן דיסאַ ביליטיז
אדער קרענק ניצן אפשאצונג און טהעראַ ּפיעס .סטעיטווידע ,עס זענען  507אַ רטיקל  16קליניקס.
אין צוגאב OPWDD ,ארבעט צו פאַ רגרעסערן צוטריט צו באַ דינונגס ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ בילאַ טיז אין אנדערע געזונט קער סוויוועס OPWDD .איז איצט אויספאָ רשן
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אינטאַ גראציע פון באדינונגס דורך געוואקסן צוטריט צו -DOHליצענצט אַ רטיקל  28קליניקס און
-OMHליצענצט אַ רטיקל  31קליניקס .ווי אַ טייל פון דעם מי OPWDD ,וועט אָ ּפשאַ צן די קראַ נט
נומער פון מענטשן געדינט אין אַ רטיקל  16קליניקס און באַ שטימען די טיּפן פון סּפעציאַ ליזירט
באַ דינונגס וואָ ס זענען צוגעשטעלט צו די מענטשן וואָ ס גייען צו די קליניקס OPWDD .וועט דעריבער
באַ שטימען די קאַ ּפאַ ציטעט פון די קראַ נט אַ רטיקל ( 28דיאַ גנאָ סטיק און אַ קויט זאָ רגן) און אַ רטיקל 31
(אויפפירונג געזונט) קליניקס צו העלפן טרעפן די באדערפענישן פון מענטשן מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז .סּפעציעלע אופמערקזאַ מקייט וועט זיין געגעבען אויב די קראַ נט סטראַ קטשערן קענען
פאַ רגרעסערן באדינונגס צוגעשטעלט דורך אַ רטיקל  16קליניקס.
 OPWDDוועט אַ רבעטן מיט  DOHאון  OMHצו באַ שליסן אויב פאראיינציקט ליזענץ אָ ּפציעס וואָ לט
צושטעלן אַ גרעסערע געזונט מיטל צו מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז .דאָ ס וועט העלֿפן צו
פאַ רגרעסערן פארשטאנד וועגן די קאַ ּפאַ ציטעט פון יעדער קליניק באַ דינונג סיסטעם צו טרעפן די
נויטיקייט ֿפאַ ר סּפעציאַ ליזירט דיוועלאַ ּפמענאַ ל דיסאַ ביליטי באַ דינונגס OPWDD .וויל ֿפאַ ר דעם
רעצענזיע צו ֿפאַ רבעסערן צוטריט צו קוואַ ליטעט געזונט באַ דינונגס OPWDD .וועט איבערקוקן און
באַ ריכט די אונטערשיידען אין די נוצן פון קליניק באַ דינונגס איבער צייט צו באַ שליסן די עפעקטיווקייט
פון השתדלות צו פאַ רגרעסערן באַ דינונג צוטריט.
 OPWDDאויך אנערקענט אַ ז נאציאנאלע און שטאַ ט דאַ טן ווייַזן אַ ז מענטשן מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז היסטאָ ריש האָ בן נאָ ך געזונט פראבלעמען ,למשל העכער ראטעס פון עטלעכע כראָ ניש
20
חולאתן ,נידעריקער ראטעס פון פיזיש טעטיקייט און הויך ראטעס פון קאַ רדיאָ -ווואַ סקיאַ לער קרענק .
דעריבער OPWDD ,וועט זוכן צו ֿפאַ רשטיין אויב עס זענען אנדערע באדינונגס און שטיצן וואָ ס קען
זיין געשטארקט דורך מאַ דערנייזיישאַ אָ דער כידעש ,אַ רייַנגערעכנט טעלע-געזונט באַ דינונגס ,וואָ ס
וועט פירן צו פארבעסערט געזונט רעזולטאטן ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז.
קוואַ ליטעט און יעיפעקטיווקייט פון זאָ רג פאַ רוואַ לטונג
אויף יולי  OPWDD ,2018 ,1באט איבערגאַ נגן פון א זאָ רג פאַ רוואַ לטונג מאָ דעל פון מעדיקאַ יד
באַ דינונג קאָ אָ רדינאַ טיע ( )MSCצו  I/DDגעזונט היים זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג צוגעשטעלט דורך זיבן
רעגיאָ נאַ לע זאָ רג קאָ ואָ רדאַ נאציע אָ רגאַ נאַ זאציעס ( .)CCOsדי צילן פון דעם איבערגאַ נג זענען געווען
צו שאַ ֿפן אַ קאָ נפליקט-פריי זאָ רג פאַ רוואַ לטונג מאָ דעל און צו צושטעלן מענטש-צענטערעד זאָ רגן
פאַ רוואַ לטונג ,פאראייניקען מעדיקאַ יד היים און קהל-באזירט באַ דינונגס מיט געזונט ,אויפפירונג
געזונט און וועלנאַ ס צו צושטעלן מער אָ ּפציעס ,גרעסערע בייגיקייט און בעסער רעזולטאטן.
די ערשטע  18חדשים פון  CCOארבעטען זענען געווען שווער ֿפאַ ר  CCOsאון שותפים ווי זאָ רגן
פארוואלטערס געארבעט צו אַ נטוויקלען און איינפירן די נייַע מענטש-צענטערעד ּפלאַ נירונג,
פולשטענדיק אפשאצונג ּפראַ צעסן און די עלעקטראָ ניש לעבן ּפלאַ ן מסגרת ,די יסוד פון פאראיינציקט
מענטש-צענטערעד זאָ רגן ּפלאַ נירונג ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז .זאָ רג
פארוואלטערס האָ בן געלערנט ני ַי אינֿפאָ רמאַ ציע טעכנאָ לאָ גיע ,מכשירים און פאָ רמאַ ץ בשעת
Centers for Disease Control and Prevention. Chronic Disease and Health 20
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נאַ וואַ גאטירן ני ַי אָ רגאַ נאַ זאציעס ,ראָ לעס און ּפאַ לאַ טיק ּ /פראצעדורן .שוּתפעס און מיטאַ רבעט צווישן
 OPWDD, DOH, CCOאיגזעקיאַ טיווןּ ,פאַ רזאָ רגן אַ גענטורן און שותפים גרוּפעס געהאָ לֿפן צו
גרינגער מאַ כן די דורכפירן שווערעקייטן ,מאכן זיכער אַ ז אין דעצעמבער  ,2019כמעט אַ לע מענטשן
וואָ ס האָ בן איבערגאַ נגן פון  MSCצו אַ ( CCOמער ווי  97,000מענטשן) האָ בן אַ ן ערשט
21
פולשטענדיק אפשאצונג געענדיקט און אַ ענדגילטיק עלעקטראָ ניש לעבן ּפלאַ ן אין ּפלאַ ץ .
מיט דעם געזאגט ,שותפים צו טיילן ֿפירלייגן ֿפאַ ר ווי צו פארשטארקן זאָ רג פאַ רוואַ לטונג .אין פרי
 ,2020איידער די ּפאַ נדעמיק OPWDD ,האט אנגעפאמגען אַ שותף אַ רבעט גרוּפע מיט ,CCOs
מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז ,משּפחה מיטגלידערּ ,פאַ רזאָ רגן רעּפרעזענטאַ טיוו און
אנדערע וויכטיק שותפים גרוּפעס וועגן ווי צו ֿפאַ רבעסערן די מענטש-צענטערעד ּפלאַ נירונג און לעבן
ּפלאַ ן אַ נטוויקלונג ּפראָ צעס .ווערקגרופ מיטגלידער האָ בן געזאמלט אַ רייַנוואַ רג פון זייער
וויילערשאפטן און צוגעשטעלט ווערטפול אריינבליק צו אידענטיפיצירן די מערסט וויכטיק ּפראָ גראַ ם
פאדערונגען און קוואַ ליטעט אָ ּפשאַ צונג חלקים צו אַ רייַננעמען ֿפאַ ר די אַ רויסגעבן און פארפרישען פון
 OPWDDזאָ רגן פאַ רוואַ לטונג אנפירען סערטיפיפאַ רמינערן (אַ לע  CCOsזענען נאך אמאל
צערטיפירט  /נאך אמאל געמאכט צו צושטעלן געזונט היים זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג באַ דינונגס אין
דעצעמבער  .)2021נאָ ך ווערקגרוּפ רעקאַ מעדאציעס זענען דורכגיפירט דורך  OPWDDאון CCOs
וואו עס איז מעגלעך און אנגענומען אין אַ לעצט באַ ריכט אין שּפעט דעצעמבער .2020
די פאראנענקייט פון  ARPAגעלט גיט אַ אינציק געלעגנהייט צו פאָ רויס אַ וויכטיק ווערקגרוּפ
רעקאָ מענדאַ ציע  -צו אַ נטוויקלען און איינפירן אַ סטעיטווידע קעסיידערדיק קוואַ ליטעט ֿפאַ רבעסערונג
סטראַ טעגיע ֿפאַ ר זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג באַ דינונגס אין שוטפעס מיט  CCOsאון שותפים .צו אנפאנגען
דעם רעקאָ מענדאַ ציע OPWDD ,וועט אַ רבעטן מיט  CCOsאון שותפים צו אַ נטוויקלען אַ פאַ רנעם פון
אַ רבעט און אַ רויסגעבן אַ בעטן ֿפאַ ר פארלייגן צו דינגען אַ פונדרויסנדיק קאָ נסולטאַ נט צו דורכפירן אַ
ּפראָ גראַ ם אפשאצונג וואָ ס וועט העלֿפן צו פאָ רעם און מיטטיילן די קעסיידערדיק קוואַ ליטעט
ֿפאַ רבעסערונג סטראַ טעגיע ֿפאַ ר זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג באַ דינונגס .די ּפראָ גראַ ם אפשאצונג וועט העלֿפן
מיטטיילן ווי בעסטער צו ֿפאַ רבעסערן די קוואַ ליטעט פון זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג באַ דינונגס און OPWDD
ּפאַ לאַ טיק און סיסטעמען וואָ ס שטיצן עס ,מיט דער ציל צו ֿפאַ רבעסערן די רעזולטאַ טן ֿפאַ ר אַ לע וואָ ס
באַ קומען זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג באַ דינונגס.

ציל  :3.2לעגאל און ּפאָ ליטיק ענדערונגען
פאַ רגרעסערן מעגלעכקייטן צו אויספאָ רשן און איינפירן לעגאל און ּפאָ ליטיק ענדערונגען וואָ ס
שטיצן גרעסערע בייגיקייט און אינסענטיוון פארבעסערט פערזענלעכע רעזולטאטן.
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פילע שותפים האָ בן אויפגעוועקט זארגן וועגן איבער-רעגולירן אין די  OPWDDסיסטעםֿ .פאַ ר
מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז ,די רעגולירונגען קען פירן צו מניעות אין שאפן אַ לעבן וואס
זיי אויסקלייבןֿ .פאַ ר דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ,די אַ רבעט קען ווערן שווערע ווייַל זיי האַ נדלען
מיט ביידע לעגאל פאדערונגען און צושטעלן שטיצן צו מענטשןֿ .פאַ ר ּפאַ רזאָ רגן ,די לעגאל מאַ סע קען
פאַ רהאַ לטן כידעש אין געבען די שטיצן .דורך די ּפלאַ נירונג ּפראָ צעס OPWDD ,שותפים
אידענטיפיצרט קריטיש געביטן ֿפאַ ר לעגאל רעפאָ רם ,און  OPWDDהאט אנגעהויבן איינפירן
עטלעכע אינישיאטיוון.
פאַ רגרעסערן לעגאל בייגיקייט
צו פאַ רגרעסערן לעגאל בייגיקייט OPWDD ,מאכט איבער פאַ רזע אַ קטיוויטעטן צו אייַנרייען זיך מיט
אַ ּפאַ רזאָ רגס געשיכטע פון קוואַ ליטעט און העסקעם אויף פריערדיק יאָ ר באדינונג ,געבען
פארלייכטערונג צו הויך ארבעטען ּפאַ רזאָ רגס און מאכן זיכער אַ ז נידעריק ארבעטען ּפאַ רזאָ רגס
באַ קומען פאסיק השגחה צו פאַ רריכטן ניט-אויספאלגונג .דער איבערגעמאכט איבערבליק ּפראָ צעס
איז דורכגיפירט מיט די איבערבליק ציקל אָ נהייב  1אקטאבער .2021
אין צוגאב OPWDD ,האט אנגענומען בייגיקייט ֿפאַ ר געוויסע באַ דינונגס וואָ ס זענען אויסגעפראבען
אין די ּ COVID-19פאַ נדעמיק ,אַ רייַנגערעכנט די נוצן פון ווייַט טעכנאָ לאָ גיע און די צושטעלן פון קהל
האביליטאטיון באַ דינונגס אין אַ צירטעפירט וואוינאָ רט באזירט אויף די באדערפענישן און ברירות פון
דעם מענטש OPWDD .וועט זוכן צו פאָ רזעצן די בייגיקייט וואָ ס לאָ זן מער כידעש אין באַ הויזן דורך
נאָ ך ווייווער רעפארמען.
צו אידענטיפיצירן ווייַטער געביטן פון ּפאָ טענציעל לעגאל רעפאָ רם OPWDD ,וועט צוזאמענרופען אַ
ווערקגרוּפ צו אַ רייַננעמען מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז ,עלטערןּ ,פאַ רזאָ רגס און שטיצערס.
די ווערקגרוּפ וועט קאנצענטרירןן אויף אידענטיפיצירן ּפאָ טענציעל בייגיקייט אין ּפערסאַ נעל בילדונג צו
לאָ זן ווירטואַ ל לימעד פון עטלעכע קלאַ סצימער קעריקיאַ לאַ ם און פארגרינגערען עטלעכע בילדונג ֿפאַ ר
גרעסערע עפעקטיווקייט ,שאַ ֿפן אַ מער עפעקטיוו אוֿפן פון אָ נפירן אָ נגעשטעלטער הינטערגרונט
בדיקות ,פארגרינגערען בילדונג ֿפאַ ר באַ שעפטיקונג סּפעצאַ ליסטן אַ ריבער אַ גענטורן ,איבערארבעטען
אפשאצונג דאָ קומענטן ,ניצן טעכנאָ לאָ גיע און אינאַ ווייטיוו באַ דינונגס צו שטיצן מענטשן אין ווייניקער
באגרעניצט סוויוועס און איבערשאצן אינצידענט פאַ רוואַ לטונג און דעֿפיניציע פון זידלען און פאַ רלאָ זן,
צווישן אנדערע אינישיאטיוון .עס איז דערוואַ רט אַ ז ערקטע רעקאַ מעדאציעס וועט זיין בארעכטיגט
ֿפאַ ר באַ טראַ כטונג ווי אַ טייל פון דער ווייַטער יאָ רס יערלעך דערהייַנטיקן צו דעם סטראַ טעגיש ּפלאַ ן.

ציל  :3.3פאָ רשונג און כידעש
פריאריטיזירן כידעש דורך אפשאצן ּפראָ גראַ מן ,פירן פאָ רשונג און פונאנדערבויען מעגלעכקייטן
צו ּפרובירן נייַע וועגן צו באַ דינונגס צושטעלונג.
אין די קומענדיקע יאָ רן OPWDD ,וועט פארברייטערן זיין פאָ רשונג קאַ ּפאַ ציטעט צו פארשארקן
פארבעסערט רעזולטאטן און סיסטעם ענדערונגען .אין צוגאבּ OPWDD ,פלאַ נירט צו ווייַטער
אויספאָ רשן אינאַ ווייטיוו וועגן צו באַ דינונג צושטעלונג צו בעסער טרעפן די באדערפענישן פון יענע
וואָ ס זענען געדינט.
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ּפראָ גראַ ם אפשאצונג און כידעש
ווי אנגעוויזן אין פאַ רשידן צילן OPWDD ,וועט נוצן  ARPAגעלט צו נעמען עטלעכע ּפראָ גראַ ם
אפשאצונגען ,אַ רייַנגערעכנט קוקן אפ זיך-אנפירונג ,זאָ רגן קאָ ואָ רדאַ נאציע און זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג.
אין צוגאב OPWDD ,וועט פאָ רזעצן צו פארשטארקן די שטענדיק אפשאצונג פון אנדערע OPWDD
ּפראָ גראַ מן און באַ דינונגס דורך פארגרעסערן די אינערלעך קאַ ּפאַ ציטעט פון די אַ גענטור צו זאַ מלען
דאַ טן ,אַ נאַ לייזן די סטאַ טיסטיש גאנג און נוצן די געזאמלט אינֿפאָ רמאַ ציע צו העלֿפן מיטטיילן און
שטיצן עפעקטיוו באַ שלוס-מאכן וועגן שטיצן ,באַ דינונגס און צוקונֿפט אוויווער און ּפאָ ליטיק רעפארמען.
דערצו OPWDD ,וועט אַ נטוויקלען און איינפירן געזעלשאַ פטלעך און ּפאָ ליטיק פאָ רשונג אינישיאטיוון
וואָ ס אויספאָ רשן בעסערע אויפפירונג אַ ריבער די שטאַ ט ,פאָ לק און גלאָ באַ לי צו פארזיכערן אַ ז
באדינונגס און שטיצן זענען די מערסט עפעקטיוו אין באַ געגעניש צילן און רעזולטאטן .די השתדלות
וועט אַ רייַננעמען פארבעסערען מיטארבעטן מיט אַ קאַ דעמיע און פאָ רשונג אינסטיטוציעס,
אנטיילנעמער אין אויפפירונג און לערנען קאָ לאַ באָ ראַ ציע אויף די נאציאנאלע מדרגה און בריינגען און
לערנען פון אנדערע פירער אין די פעלד פון אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז.
רעצענזיע פון די  OPWDDאיבערגאַ נג צו פארוואלטן זאָ רגן
אין די לעצטע עטלעכע יאָ ר OPWDD ,און  DOHהאָ בן אויסגעפארשט די מעגלעך איבערגאַ נג פון
-OPWDDבאַ צאָ לט ווייווער באַ דינונגס צו פארוואלטן זאָ רג דורך אַ דיסאַ ביליטי ּפראַ וויידער-געפירט
פארוואלטן זאָ רגן מאָ דעל .22אין אויגוסט  OPWDD ,2018און  DOHבאפרייט אַ ּפלאַ ן
קוואַ ליפיקאַ ציע דאָ קומענט ֿפאַ ר עפנטלעך קאָ מענטאַ ר .באַ זירט אויף די באקומען באַ מערקונגען,
 OPWDDהטא אומגעבייטן דעם ּפלאַ ן דאָ קומענט ,וואָ ס איז געשיקט ֿפאַ ר נאָ ך עפנטלעך
קאָ מענטאַ ר אין פעברואר .2020
מיט די מעלדונג פון יעדער פון די ּפלאַ ן קוואַ לאַ פאַ קאציע דאָ קומענטן OPWDD ,האט באקומען היּפש
עפנטלעך קאָ מענטאַ ר פון מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז ,פאַ מיליעסּ ,פאַ רזאָ רגס און
שטיצערס .יענע וואס געשטיצט די איבערגאַ נג צו דיסאַ ביליטי ּפאַ רזאָ רג-געפירט פארוואלטן זאָ רגן
געשטיצט די אינטאַ גראציע פון אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטי באַ דינונגס ,געזונט-קער ,אויפפירן געזונט ,און
אנדערע סאציאל זאָ רג שטיצט ווי אַ וועג ֿפאַ ר שטיצן הויך קוואַ ליטעט און עפעקטיוו זאָ רג .די וואָ ס
זענען קעגן די איבערגאַ נג זענען פארדאיגיט וועגן די אַ דמיניסטראַ טיווע קאָ סט ֿפאַ רבונדן מיט
פארוואלטן זאָ רגן ,געפרעגט צי די קאָ סט וועט דאַ רפן רעדוקציעס אין באדינונגס און שטיצן,
באמערקט די באגרעניצט הצלחה פון פארוואלטן זאָ רגן צושטעלונג פון אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
באַ דינונגס נאציאנאל ,מסכים געווען אַ ז די  CCOמאָ דעל דאַ רף מער צייט און געלעגנהייט צו באַ ווייַזן
הצלחה און איבערבייטן ווייַטער אין אַ מער פאראיינציקט מאָ דעל ,און געזאגט די  OPWDDצו

https://health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/draft_mco22
_qual_doc.htm
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קאנצענטרירן אויף אנדערע שווערעקייטן צו די באַ דינונג סיסטעם ,אַ רייַנגערעכנט פינאַ נציעל און
ווערקפאָ רס אינטערעסן.
 OPWDDוועט אינוועסטירן אַ טייל פון זיין  ARPAפאַ נדן אין לערנען און אפשאצן די דורכפירן פון
פארוואלטן זאָ רגן ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז ,צו ברענגען צוזאַ מען לערנען און
איבערלעבונגען .די אפשאצונג וועט אפשאצן קוואַ ליטעט און רעזולטאטן ֿפאַ ר מענטשן אין דעם
באַ פעלקערונג ,אַ רייַנגערעכנט זייער איבערלעבונגען און צוֿפרידנקייט אין פארוואלטן זאָ רגן סיוויוועס.
אין דערצו ,די אפשאצונג וועט אונטערזוכן די שטאַ ט'ס ציל צו ֿפאַ רבעסערן זאָ רגן און מאַ כן ּפלאַ ן
רעקאַ מעדאציעס ֿפאַ ר סּפעציאַ ליזירט פארוואלטן זאָ רגן אָ ּפציעס באזירט אויף דער דערפאַ רונג אין ניו
יארק ,אין אנדערע שטאַ טן און צי אַ זאַ צוגאַ נג וועט ֿפאַ רבעסערן די  OPWDDפעייקייט צו דערגרייכן
זייַן סטראַ טיגיש צילן.

אפשאצן
 OPWDDוועט קעסיידער אָ ּפשאַ צן און שּפורן ּפראָ גרעס אויף די אינישיאטיוון און אַ קטיוויטעטן פון
דעם סטראַ טעגיש ּפלאַ ן  .2023-2027צו באַ שליסן אויב צילן זענען דערגרייכט ,קוואַ נטיטאַ טיווע און
קוואַ ליטאַ טיווע דאַ טן אויף די באַ ניצערּ ,פראָ גראַ םּ ,פרויעקט און סיסטעמען וועט זיין אַ נאַ ליזירט .דאָ ס
וועט אַ רייַנציען די דורכקוק פון איצטיק דאַ טן (למשל ,נאַ שאַ נאַ ל קאָ ר אינדיקאַ טאָ ר ,מעדיקאיד דאַ טן,
און אנדערע פעדעראלע דאַ טן) ,די שאַ פונג פון נייַע וועגן צו אידענטיפיצירן ּפרויעקט סּפעציפיש ּפראַ לן
און אַ נטוויקלונג פון ּפראַ צעסן וואָ ס קאנצענטרירן אויף זאַ מלונג און אנאַ נאַ ליזירונג פערזענלעכע
רעזולטאטן ,געזעלשאַ פטלעך השפעה אפ געזונט און קוואַ ליטעט פון לעבן מיטלען.
פילע ּפראַ יעקטן און אינישיאטיוון טרעפן בעשאַ ס די סטראַ טיגיש ּפלאַ ן צייַט אַ רייַננעמען די וואָ ס זענען
געהאנדעלט ווי אַ טייל פון פארבעסערט פאַ נדן אונטער  .ARPAצו אָ ּפשאַ צן די ּפראַ לן פון די
מעגלעכקייטן אויף די גרעסערע צילן פון די אַ גענטור OPWDD ,וועט אַ רבעטן זיין קאָ נטראַ קטאָ רס
מיט מעסטן ,טראַ קן און רעּפאָ רטן דערגרייכונגען פון די רעזולטאטן ,וויכטיק מיילשטיינר ,מניעות צו
דורכפירן און געווערטע אויפפירונג איבער די קאָ נטראַ קט צייט .אין עטלעכע פאלן OPWDD ,וועט
מאכן א קאָ נטראַ קט מיט דרויסנדיק אָ פשאצערס צו אונטערזוכן די ּפראַ ןל וואָ ס פאַ רשידענע ּפראַ יעקטן
און ּפראָ גראַ ממינג האָ בן ֿפאַ ר די געדינט.
אין צוגאב OPWDD ,וועט שטענדיק אָ נטייל נעמען אין שותפים שמועסן דורך אַ דוואַ קאַ סי גרוּפעס,
ווערקגרוּפס און קאמיטעטן וואָ ס לאָ זן שותפים צו אפשאצן אַ גענטור אַ רבעט און ּפראָ גרעס און
צושטעלן פאַ קטיש צייט אַ רייַנוואַ רג אויף ענדערונג ,ווייַטער טריט אָ דער צוקונֿפט אַ רבעט צו
אַ רויסהעלפן מיט ציל דערגרייכן .לעסאָ ף OPWDD ,וועט אָ ּפשאַ צן שטאַ ט און פעדעראלע דאַ טן
יארלעך צו קוקן ֿפאַ ר די גאנג אוצבייטען אין ּפאַ לאַ טיק און זייער ּפראַ ל.
אין קאָ מבינאַ ציע ,די אפשאצונג אַ קטיוויטעטן אויף די יחידּ ,פראָ גראַ םּ ,פרויעקט און סיסטעמען וועט
מיטטיילן  OPWDDוועגן זיין ּפראָ גרעס צו דערגרייכן אונדזער סטראַ טיגיש צילן און אידענטיפיצירן
צוקונֿפט השתדלות.
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מסקנא
די צילן אין די סטראַ טיגיש ּפלאַ ן  2023-2027צושטעלן אַ מאַ ּפע ֿפאַ ר סטאביליזירן די באַ דינונג
סיסטעם אין די קורץ-טערמין און לייגן וויכטיק פאָ רשונג ,אפשאצונג און כידעש אַ קטיוויטעטן וואָ ס וועט
מיטטיילן שטענדיק סיסטעם ֿפאַ רבעסערונג.
די סטראַ טיגיש צילן ,וועט אַ רויסהעלפן  OPWDDאון שותפים צו אַ רבעטן צוזאַ מען צו דערגרייכן
קלאָ ר און בכיוואנע ּפראָ גרעס צו אַ מער מענטש-צענטערעד ,אויסהאלטליך ,גלייך ,אריינעמענדיק און
קאָ ואָ רדאַ נאצירט סיסטעם פון שטיצן און באַ דינונגס ֿפאַ ר ניו יארקערס מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז.
 OPWDDאיז באגאנגען אין א שותפעס מיט שותפים און צושטעלן רעגירונג דורכזעיקייַט ,ניצן דעם
ּפלאַ ן צו איבערגעבן און דערהייַנטיקן שותפים ,פירן ּפאָ ליטיק באשלאסן און מיטל צוטיילונג און
קאָ ואָ רדינאַ טן און אייַנרייען מיט אונדזער שותפים איבער די באַ דינונג סיסטעם.
ווי  OPWDDפירט אריין דעם סטראַ טיגיש ּפלאַ ן ,עס וועט צושטעלן ּפראָ גרעס דערהייַנטיקן צו
שותפים ,אַ רייַנגערעכנט די אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז אַ דוויסאָ רי קאָ ונסיל ,גאווערנאר'ס אָ פיס און ניו
יארק סטעיט לעגיסלאַ טורע .די דערהייַנטיקן וועט זיין שטענדיק דורך פונדרויסנדיק קאָ מוניקאַ ציע
(וועבזייַטל ,שותפים אסיפות ,אאז"וו) ,און מיט אַ עפנטלעך דערלאנגט און איינגעטיילט יערלעך
באַ ריכט ,אַ לע וואָ ס וועט מדגיש זיין די וויכטיק אַ קטיוויטעטןּ ,פראַ יעקטן און הוצאות וואָ ס העלֿפן די
אַ גענטור צו דערגרייכן זייַן גרעסערע צילן .אין צוגאב OPWDD ,וועט יערליך אָ ּפשאַ צן די קאנטור פון
די צילן פון דעם ּפלאַ ן צו מאַ כן זיכער אַ ז זיי בלייבן קאָ נסיסטענט און אין אייַנרייען מיט די ּפריאָ ריטעטן
פון שותפים און אויסבעסערן דעם ּפלאַ ן אויב ני ַי ּפריאָ ריטעטן אָ דער דאַ רף ווערן באשאפען.
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הוספה A
באדינונגס באַ צאָ לט דורך מעדיקאַ יד
ינסטיטושאַ נאַ לע באַ דינונגס
אַ נטוויקלונג צענטער ( )DCאון קליין רעזידענטשאַ ל אַ ּפאַ ראַ ט ( .)SRUשטאַ ט-געפירט
באַ האַ נדלונג ּפראָ גראַ מן וואָ ס צושטעלן -24שעה אַ לע-זאָ רג (אנדערע ווי שּפיטאָ ל און סּפעציאַ ליטעט
מעדיציניש באַ דינונגס) אין אַ קאַ מּפאַ ס באַ שטעטיקן .דערווייַל ,די סוויוועס דינען מענטשן מיט הויּפט
אויפפירונג שווערעקייטן און אנדערע העכסט אינטענסיווע זאָ רגן באדערפענישן .באדינונגס
קאנצענטרירן אויף צוגרייטן דעם מענטש ֿפאַ ר צוריקקומען צו קהל-באזירט זאָ רג.
סּפעציאַ ליטעט שּפיטאָ ל .וואָ לונטיר-געפירט אינטענסיווע באַ האַ נדלונג ּפראָ גראַ ם געבען -24שעה
אַ לע זאָ רג (אנדערע ווי אינּפאַ טיענט שּפיטאָ ל און זיכער מעדיציניש סּפעשאַ ליסטען) אין אַ
ריכאַ בילאַ טאַ ציע שּפיטאָ ל באַ שטעטיקן .דערווייַל ,עס איז איין אַ זאַ מעכירעס צירטעפירט אין ניו יארק
סיטי .עס סערוועס קינדער און יונגע דערוואקסענער מיט טיף און קעסיידערדיק מעדיציניש און
שוועסטעריי דאַ רף.
צירטעפירט רעזידענטשאַ ל באַ דינונגס
צווישנדיק זאָ רג פאַ סיליאעאן ( ICF .)ICFזענען גרוּפע האָ מעס בֿפרט ֿפאַ ר מענטשן מיט מער טיף
אויפפירונג ,צופאסונגען און  /אָ דער געזונט זאָ רגן באדערפענישן ICFs .צושטעלן שוועסטעריי,
נוטרישאַ נאַ ל באַ דינונגסּ ,פסיכאָ לאָ גיע ,געזעלשאַ פטלעך אַ רבעט ,אַ קיאַ ּפיישאַ נאַ ל  /פיזיש  /רעדע
טעראַ ּפיע באַ דינונגס צו רעזידענטן ווי זיי דארפן .זיי קאָ ואָ רדאַ נאַ טירן מעדיציניש און טאָ ג באַ דינונגס
ֿפאַ ר זייער רעזידענטן .רוֿב  ICFרעזידענטן אָ נטייל נעמען אין טאָ ג ּפראָ גראַ מן אַ רויס פון זייער
האָ מעס .די האָ מעס זענען בכלל קלענערער ווי אינסטיטושאַ נאַ ל סוויוועס ,אָ בער גרעסערע ווי IRAs /
( CRsבאשרייבן אונטן).
יחיד רעזידענטשאַ ל אַ לטערנאַ טיוועס ( / )IRAקהילה רעזידענטן ( IRAs / CRs .)CRפאָ רשלאָ גן
אַ קלענערער ,מער קהל-פאראיינציקט צוגאַ נג צו גרוּפע היים באַ דינונגס .רוֿב רעזידענטן וואָ ס דאַ רֿפן
שטענדיק לייזאנצירט קליניש שטיצן באַ קומען זיי דורך קהל-באזירט ּפאַ רזאָ רגס און קליניקס,
אנשטאט פון ּפערסאַ נעל אָ נגעשטעלט אָ דער קאָ נטראַ קטעד דורך די וואוינאָ רט .אחריות ֿפאַ ר זאָ רגן
קאָ ואָ רדאַ נאציע איז איינגעטיילט מיט דריטּ-פאַ רטיי ( CCOsזען ווייטער) .ד י הײזער זײנען
באגרעניצט צו ניט מער װי  14אײנװאוינער; רוֿב זענען קלענערער IRAs .און  CRsקענען זיין שּפאַ לטן
אין צוויי עיקערדיק "מאָ דעלס":
אויפגעזעט  IRAs / CRsצושטעלן קעסיידערדיק ּפערסאַ נעל שטיצן ווען רעזידענטן זענען
פאָ רשטעלן אין די גרוּפע היים.
העלפינדיק  IRAs / CRsצושטעלן באַ דינונגס אויף אַ ווי-דארף עיקער ֿפאַ ר מענטשן וואָ ס קענען זיין
פרי ַי (אָ ן פאָ רמאַ ל השגחה פון ּפערסאַ נעל) ֿפאַ ר א גיוויסע צייט.
משּפחה זאָ רג ( )FCהאָ מעס .אין משּפחה זאָ רג ,סּפאָ נסאָ רינג פאַ מיליעס באַ קומען אַ כוידעשלעך
צאָ לונג צו צושטעלן זאָ רגן ,שטיצן און השגחה צו מענטשן אין זייער ּפריוואַ ט האָ מעס .דאָ ס לאזט ֿפאַ ר
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אַ מער היימיש זאָ רג דערפאַ רונג אָ ן די ּפערסאַ נעל איבעררוק ענדערונגען וואָ ס פאַ לן אין
טראדיציאנעלן גרוּפע האָ מעס OPWDD .אָ דער אַ סּפאָ נסאָ רינג נאנ-פראפיט אַ גענטור אַ רויסהעלפן
און איבערזען פאמעליע קער געבערס  .ביידע די היים און זאָ רג געבערס זענען
צירטעפירט דורך  OPWDDצו פארזיכערן געזונט ,זיכערקייַט און קוואַ ליטעט.
געסטרוקטורד טאָ ג ּפראָ גראַ מן
טאָ ג האַ ביליטאַ טיאָ ן .טאָ ג האַ ביליטאַ טיאָ ן באַ דינונגס זענען בארעכטיגט ֿפאַ ר דערוואקסענער אין
אַ לגעמיין בעשאַ ס וואכנטאג פרימאָ רן און נאָ כמיטאָ גּ .פראָ גראַ ממינג זענען פארלייגט צו מענטשן
אומהענגיק פון וואו זיי לעבן (זייַענדיק ,מיט משּפחה אָ דער אין צירטעפירט האָ מעס) .די
ּפראָ גראַ ממינג טרעפן אַ רויס פון אַ מענטש'ס היים ,גיווינטליך אויף אַ צירטעפירט ּפלאַ ץ אָ דער אין די
קהל (ד"ה טאָ ג האַ ב אָ ן ווענט) .טאָ ג האַ ביליטאַ טיאָ ן באַ דינונגס אַ רויסהעלפן מענטשן צו קריגן ,האלטן
אָ דער ֿפאַ רבעסערן זייער זיך-הילף ,סאָ ושאַ ליזאַ ציע און איבערבייטן פעיקייטן ,אַ רייַנגערעכנט
קאָ מוניקאַ ציע ,אַ רומפאָ רן און אנדערע געביטן אין דערוואַ קסן בילדונג .אַ קטיוויטעטן און סיוויוועס
זענען געמאכט צו שטיצן די אַ נטוויקלונג פון פעיקייטן און פאסיק אויפפירונג ,גרעסערע
זעלבסטשטענדיקייט ,קהל אַ רומנעמען ,בויען באציונגען ,זיך-אַ דוואַ קאַ סי און וויסינדיק ברירות .ווען
מ'דארף ליצאנצירט קליניש באַ דינונגס פאר די אנטייל-נעמערס פון טאָ ג האַ ביליטיישאַ ן ,זיי קומען
גיווינטליך דורך קהל ּפאַ רזאָ רגס און קליניקס.
טאָ ג באַ האַ נדלונג .א צענטער-באזירט טאָ ג דינסט מאָ דעל וואָ ס איז ווייניקער בייגיק און בכלל גיט
ווייניקערע מעגלעכקייטן ֿפאַ ר קהל אינטאַ גראציע .ליצאנירט קליניש באַ דינונגס (אַ קאַ ּפיישאַ נאַ ל ,פיזיש
און רעדע טעראַ ּפיע ,געזעלשאַ פטלעך אַ רבעט ,אאז"וו) זענען אַ רייַנגערעכנט אין די מאָ דעל און
איבערגעגעבן דורך אָ נגעשטעלט אָ דער קאָ נטראַ קטעד ּפערסאַ נעל.
קהילה האַ ביליטאַ טיאָ ן
קהילה האַ ביליטאַ טיאָ ן .די באַ דינונג העלּפס צו פארשארקן די פעיקייטן וואָ ס אַ מענטש דאַ רף צו
לעבן בעשאָ לעם און מער אומאפהאנגיק ,טרעפן מענטשן ,מאַ כן און האַ לטן חברים ,נעמען אָ נטייל אין
קהל געשעענישן און זיין טייל פון זייער קהל .קהילה האַ ביליטאַ טיאָ ן איז אָ פט געניצט ווי אַ ן
אָ לטערנאַ טיוו צו זאָ רגן אין צירטעפירט האָ מעס אָ דער צענטער-באזירט טאָ ג ּפראָ גראַ מן .שטיצונג
אַ רייַננעמען אַ דאַ ּפטיוו פעיקייטן אַ נטוויקלונג ,הילף מיט אַ קטיוויטעטן פון טעגלעך לעבעדיק (הענט-
אפ) ,קהל אַ רומנעמען און בויען באציונגען ,בילדונג און שטיצן ֿפאַ ר זעלבסטשטענדיקייַט אין
אַ רומפאָ רן ,טראַ נסּפערטאציע ,דערוואַ קסן בילדונגקרייז שטיצן ,אַ נטוויקלונג פון געזעלשאַ פטלעך
פעיקייטן ,פרייַע צייַט פעיקייטן ,זיך-אַ דוואַ קאַ סי און וויסענדיק ברירות פעיקייטן ,און פאסיק אויפפירונג
אַ נטוויקלונג צו העלֿפן מענטשן צוטריט זייער קהל.
קער קאָ ואָ רדאַ נאציע
קער קאָ אָ רדינאַ טיאָ ן אָ רגאַ נאַ זאציעס ( CCOs .)CCOצושטעלן קאָ ואָ רדאַ נאציע פון געזונט זאָ רגן,
אויפירונג געזונט און אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטי באַ דינונגס צו ניו יארקערס באריכטען ֿפאַ ר OPWDD
באַ דינונגס .עס זענען זעקס האַ רץ שעטעך געזונט היים זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג :פולשטענדיק זאָ רגן
פאַ רוואַ לטונג ,זאָ רגן קאָ ואָ רדאַ נאציע און געזונט העכערונג ,פולשטענדיק איבערגאנג זאָ רג פון
אינּפאַ טיענט צו אנדערע סוויוועס ,אַ רייַנגערעכנט פאסיק נאָ כ-קאנטאטען ,יחיד און משּפחה שטיצן,
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שיקן צו קהל און געזעלשאַ פטלעך באַ דינונגס ,און די נוצן פון געזונט אינֿפאָ רמאַ ציע טעכנאָ לאָ גיע
( )HITצו ֿפאַ רבינדונג באַ דינונגס.
רעסּפיט
רעסּפיט .רעסּפיט גיט צייַטווייַליק פארלייכטערונג פון די פאדערונגען פון זאָ רגן געבן ,וואָ ס קענען
העלפן רעדוצירן קוילעלדיק משּפחה דרוק .דאָ ס לאזט פאַ מיליעס צו בעסער טרעפן די באדערפענישן
פון זייער ליב געהאט איינער מיט אַ אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטי .רעסּפיט קענען זיין צוגעשטעלט אין דער
היים אָ דער אַ רויס פון די היים ,בעשאַ ס דעם טאָ ג ,אָ וונט אָ דער איבערנאַ כטיק .אין צוגאב צו צושטעלן
די היים ,בעשאַ ס דעם טאָ ג ,אָ וונט אָ דער איבערנאַ כטיק .אין צוגאב צו צושטעלן זאָ רג געבער
פארלייכטערונג ,רעסּפיט באַ דינונגס אָ פט צושטעלן מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז
מעגלעכקייטן ֿפאַ ר פאַ רווייַלונג ,סאָ ושאַ ליזאַ ציע און קהל אַ רומנעמען.

באַ שעפטיקונג שטיצונג
וועג צו באַ שעפטיקונג .דער ּפראָ גראַ ם איז בארעכטיגט ֿפאַ ר מענטשן וואָ ס זענען אינטערעסירט אין
קאַ מּפעטיטיוו באַ שעפטיקונג אָ דער זיך-באַ שעפטיקונג אָ דער זוכן אַ קאַ ריערע ענדערונג .אין 12
חדשים ,אנטייל-נעמערס האָ בן אַ דאַ קיומענטירט קאַ ריערע ציל; פרטיות'דיק קאַ ריערע ּפלענער
געניצט צו פירן זייער באַ שעפטיקונג שטיצן; און צוגרייטונג ֿפאַ ר געשטיצט באַ שעפטיקונג באַ דינונגס.
אנטיילנעמערס דעמאָ לט גיין איבער צו געשטיצט באַ שעפטיקונג צו געֿפינען אַ קאַ מּפעטיטיוו אַ רבעט
אין די קהל באקומען צום ווייניגסטענס די מינימום לוין.
ּפרי-וואָ קאַ טיאָ נאַ ל באַ דינונגסּ .פרי-וואָ קאַ טיאָ נאַ ל באַ דינונגס העלֿפן מענטשן צו אַ נטוויקלען די
פעיקייטן צו זיין פארוואלטן אין די ווערקּפלאץ .די באדינונגס אַ דרעסן וואָ קאַ טיאָ נאַ ל אינטערעסן און
קענען העלֿפן מענטשן בויען אויף זייער טאלאנטען און איבערקומען מניעות צו באַ שעפטיקונג .די
באדינונגס אַ רייַננעמען שטיצן און בילדונג אין שייַכות צו די פעייקייט צו באַ קומען און האלטן
באַ שעפטיקונג ,אָ בער די באַ דינונג איז נישט קאנצענטרירט אויף לערנען סּפעציפיש אַ רבעט
אויפגאבעס.
געשטיצט באַ שעפטיקונג .געשטיצט באַ שעפטיקונג גיט די שטיצן וואָ ס אַ מענטש דאַ רף צו געֿפינען
אָ דער האַ לטן אַ קאַ מּפעטיטיוו אַ רבעט אין די קהל באקומען צום ווייניגסטענס די מינימום לוין .מענטשן
קענען אויך באַ קומען קאַ ריערע ּפלאַ נירונג און אַ רבעט אַ נטוויקלונג באַ דינונגס.
באדינונגס וואָ ס שטיצן זיך-אויפירונג
באַ מערקונג :זיך-אנפירונג גיט אַ מענטש די געלעגנהייט צו קלייַבן זייער אייגענע באַ דינונגס אַ זוי זיי
קענען לעבן די לעבן זיי ווילן .ווען זיך-דירעקטן באַ דינונגס ,אַ מענטש האט געוואקסן בייגיקייט צו
קלייַבן די רעכט שטיצן ֿפאַ ר זיי ,די ּפערסאַ נעל מיט וואָ ס זיי ווילן צו אַ רבעטן ,און שאַ ֿפן אַ ּפלאַ ן וואָ ס
אַ רבעט בעסטער ֿפאַ ר זיי .עס זענען זיך-אנפירן ווערסיעס פון קהל האביליטאטיון ,רעסּפיט און
געשטיצט באַ שעפטיקונג .די באדינונגס באשרייבן אונטן שטיצן די "בודזשעט אויטאָ ריטעט" מאָ דעל
פון זיך-אנפירונג ,וואָ ס לאזט מענטשן צו גלייך אָ נשטעלן ּפערסאַ נעל און פאַ רברענגען געלט אַ נשטאָ ט
פון ארבעטן דורך אַ נאנ-פראפיט אַ גענטור.
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פינאַ נציעל אינטערמידיערי ( FIs .)FIבאַ צאָ לן ֿפאַ ר די באוויליקט סכוירע און באַ דינונגס אין אַ יחיד
פערזענלעכע בודזשעט און פאָ דערן צוריקבאצאלען פון מעדיקאַ יד FIs .אויך צושטעלן אַ קאַ ונטינג
באַ דינונגס צו מאַ כן זיכער אויסגעבן איז אפ וואס מען דארף און אַ דמיניסטראַ טיווע באַ דינונגס צו מאַ כן
זיכער אַ ז מעדיקאַ יד פאדערונגען זענען באגעגנט FIs .אַ קט ווי דער "באַ לעבאָ ס פון רעקאָ רד" ֿפאַ ר
זיך-אנדינגען ּפערסאַ נעל און פארזיכערן אַ רבעט געזעץ פאדערונגען זענען באגעגנט.
אינדיווידואַ לע אנפירן סכוירע און באַ דינונגס ( .)IDGSמענטשן מיט אַ זיך-אנפירונג בודזשעט
קענען נוצן א טייל פון זייער געלט צו גלייך קויפן באדינונגס ,אויסריכט אָ דער זאכען וואָ ס שטיצן זייער
צילן און זעלבסטשטענדיקייַט אָ בער זענען נישט אַ נדערש געפונן דורך מעדיקאַ יד .ביישפיל פון IDGS
אַ רייַננעמען קהל קלאסן ,ניט-מעדיציניש טראַ נסּפערטאציע ,לאַ גער ,באַ צאָ לט חברּ ,פערסאַ נעל
שטיצן ,און געזונט קלוב און קהל אָ רגאַ ניזאַ ציע מיטגלידערשאַ פט.
לעבן-אין זאָ רג געבער ( .)LICלעבן-אין זאָ רג געבער פארדעקט די נאָ ך דינגען ,עלעקטריסיטי און
וואסער אד"ג ,און עסן קאָ סט ֿפאַ ר אַ ניט משפחה זאָ רג געבער צו לעבן מיט די געשטיצט מענטש ווי אַ
רומייט .אין וועקסל ֿפאַ ר פריי ּפלאַ ץ און עסן וכו' ,די ניט משפחה זאָ רג געבער הילפט די
גשמיות,סאציאל ,אָ דער עמאָ ציאָ נעל באדערפענישן פון די געשטיצט מענטש .דאָ ס לאזט דער מענטש
צו לעבן זיכער און מיט הצלחה אין זיין אייגענע היים אָ דער וואוינונג.
שטיצן מעקלער .שטיצן בראָ קערס העלֿפן מענטשן צו אַ נטוויקלען אַ קרייז פון שטיצן און פאַ רענדיקן אַ
בודזשעט ֿפאַ ר זיך-אנפירונג .דער מעקלער אויך גיט אויסשולונג און העלפט די מענטש אין אָ נפירונג
זיך-אנפירן באַ דינונגס .אויב אַ באַ טייליקטער האט אויסדערוויילט זיך-געדונגן קהל הייביליטאשאַ ן
אָ דער געשטיצט באַ שעפטיקונג באַ דינונגס ,דער שטיצן מעקלער וועט פאַ רענדיקן און דערהייַנטיקן
ּפערסאַ נעל אקציע ּפלענער ֿפאַ ר די באדינונגס.
קליניש שטיצן
אַ רטיקל  16קליניקס .אַ רטיקל  16קליניקס צושטעלן דיאַ גנאָ סטיק און שטענדיק באַ האַ נדלונג
באַ דינונגס צו מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז אין די ליצאנירט קליניש דיסאַ ּפלאַ נז פון:
דערנערונג ,שוועסטערייַּ ,פסיכאָ לאָ גיע ,געזעלשאַ פטלעך אַ רבעט ,ריהאַ בילאַ טיישאַ ן קאַ ונסלינג,
אַ קיאַ ּפיישאַ נאַ ל טעראַ ּפיע ,פיזיש טעראַ ּפיע ,און רעדע און שּפראַ ך ּפאַ טאַ לאַ דזשי .עטלעכע אַ רטיקל
 16קליניקס אויך צושטעלן באגרעניצט מעדיציניש (אַ רייַנגערעכנט ּפסיכיאַ טריע און פסיקאלאגיע) און
עטלעכע דענטאַ ל באַ דינונגס.
אינדיפענדענט ּפראַ קטישנער באַ דינונגס ֿפאַ ר מענטשן מיט אינטעלעקטואַ ל און אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז ) IPSIDD .(IPSIDDצושטעלן פארבעסערט מעדיקאַ יד באצאלונג צו אינדיפענדענט
ּפראַ קטישנערז פון ּפסיכאָ לאָ גיע ,געזעלשאַ פטלעך אַ רבעט ,אַ קיאַ ּפיישאַ נאַ ל טעראַ ּפיע ,פיזיש
טעראַ ּפיע ,און רעדע און שּפראַ ך ּפאַ טאַ לאַ דזשי ווען געבען באַ דינונגס צו מענטשן מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז .באדינונגס קענען זיין איבערגעגעבן אין ּפראַ קטישנער אָ פיסןּ ,פריוואַ ט האָ מעס און קהל
סוויוועסּ .פראַ קטישנערז מוזן זיין איבערגעלעבט אין ארבעטן מיט מענטשן מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז.

 2023-2027קאנצעפט סטראטעגיש פלאן

אינטענסיווע אויפפירונג באַ דינונגס ( IBS .)IBSגיט געפאָ קוסט ,צייט-באגרעניצט קליניש און
אויפירונג באַ האַ נדלונג און אריינמישן באַ דינונגס צו פאַ רמייַדן שווערע אויפפירונג פון דערגרייכען אַ
קריזיס מדרגה IBS .הייבט זיך אן מיט אַ פאַ נגקשאַ נאַ ל אויפפירונג אפשאצונג ( )FBAאון אַ
אינדיווידזשואַ ליזירט בעהאַ וויאָ ר סוּפּפאָ רט ּפלאַ ן ( )BSPבאשאפן דורך אַ ליצאנירט פסיקאלאג,
קליניש סוציאלע אַ רבעטער אָ דער א אויפפירונג מומכע .די באַ דינונג איז אויך כולל בילדונג און שטיצן
פון קער זארגערס (אַ רייַנגערעכנט עלטערן) איינפירן די  BSPאון איבערקוקן די עפעקטיווקייט פון
 BSPאון פארזיכערן נויטיק מאָ דיפיצירונג אָ דער דערהייַנטיקען.
קריזיס באַ דינונגס ֿפאַ ר מענטשן מיט אינטעלעקטואַ ל און  /אָ דער אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
) CSIDD .(CSIDDגיט  24/7קריזיס פאַ רהיטונג און ענטפער באַ דינונגס צו מענטשן וואָ ס האָ בן
ביידע אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז און קאָ מּפלעצירט אויפפירונג באדערפענישן .מענטשן וואָ ס דאַ רפן אַ
מער סטראַ קטורד באַ שטעטיקן ֿפאַ ר אפשאצונג און ּפלאַ נירונג קענען גייען צו די מיטל צענטער ,אַ
היימיש וויניקער-פון-אַ קוטע באַ שטעטיקן צו אויסמיידן די נויטיקייט ֿפאַ ר פסיכיאטריש איינשפיטאלונג
אָ דער נוצן פון נויטיקפאַ ל באַ דינונגס .סּפעציעלע שטיצן און בילדונג זענען אויך איבערגעגעבן צו
משפחות און קער זארגערס .דער ציל פון  CSIDDאיז צו בויען באַ ציונגען און שטיצן אַ ריבער באַ דינונג
סיסטעמען צו העלֿפן מענטשן צו בלייבן אין זייער האָ מעס און קהילות און ֿפאַ רבעסערן די פעייקייט פון
די קהל צו שטיצן זיי.
אנדערע שטיצן און באַ דינונגס
הילף טעכנאָ לאָ גיע (אַ דאַ ּפטיוו דעוויסעס) .דאָ ס זענען אויסהעלפן ,קאָ נטראָ לס ,אַ ּפּפליאַ נסעס אָ דער
זאפאסן פון אַ קאָ מוניקאַ ציע אָ דער אַ דאַ ּפטיוו טיּפן ,וואָ ס זענען נויטיק צו געבן מענטשן צו
פאַ רגרעסערן אָ דער האַ לטן זייער פעייקייט צו לעבן אין שטוב און אין די קהל מיט
זעלבסטשטענדיקייַט און זיכערקייַט .הילף טעכנאָ לאָ גיע איז כולל ,אָ בער זענען נישט באגרעניצט צו,
פארמערן קאָ מוניקאַ ציע אויסהעלפן און דעוויסעס ,אַ דאַ ּפטיוו אויסהעלפן און דעוויסעס און פאָ רמיטל
מאָ דיפיצירונג ניט אַ נדערש געפונן ווי אויסהאלטענדיק מעדיציניש אויסריכט אין די מעדיקאַ יד שטאַ ט
ּפלאַ ן.
קהילה איבערגייען באַ דינונגס .קהילה איבערגייען באַ דינונגס איז אַ ן  HCBSווייווער דינסט וואָ ס
פינאַ נסט איין מאל אויפשטעלן הוצאות ֿפאַ ר ווייווער פארשרייבענעס וואָ ס מאַ ך פון אַ אינסטיטושאַ נאַ ל
אָ דער צירטעפירט רעזידענטשאַ ל באַ שטעטיקן צו איינער וואו זיי וועלן זיין פאַ ראַ נטוואָ רטלעך ֿפאַ ר
זייער אייגענע לעבן הוצאות (אַ זאַ ווי אַ ּפריוואַ ט וואוינונג) .קוואַ לאַ פיצירן צוריקבאצאלטלעך הוצאות
אַ רייַננעמען מעבלֿ ,פענצטער פארדעקונגס ,טעפעכער ,לאמפן און ליכט באַ לבז ,עסנוואַ רג צוגרייטונג
זאכן ,לאקענס ,עלעקטריסיטי און וואסער אד"ג און זיכערהייט דיּפאַ זעטן ,און איבעררוקן הוצאות .עס
איז אַ ענלעך שטאַ ט באַ צאָ לט דינסט וואָ ס קען זיין בארעכטיגט ֿפאַ ר עטלעכע מענטשן וואָ ס גייען אין
זייער ערשטער וואוינונג ֿפון אַ ניט-צירטעפירט באַ שטעטיקן אויב זיי זענען נישט בארעכטיגט ֿפאַ ר
דעם ווייווער דינסט.
ענוויראָ נמענטאַ ל מאָ דיפיצירונג .ענוויראָ נמענטאַ ל מאָ דיפיצירונג ( )E-modsזענען גשמיות
פארענדערונגען צו דער היים וואָ ס קענען פאַ רגרעסערן אָ דער האלטן אַ מענטש'ס פעייקייט צו לעבן
אין שטוב מיט זעלבסטשטענדיקייט .ענוויראָ נמענטאַ ל מאָ דיפיצירונג אַ רייַננעמען ,אָ בער זענען נישט
באגרעניצט צו ,ראַ מּפס ,ליפטן ,האַ נדריילז און קלאָ זעט מאָ דיפיצירונגע (אַ זאַ ווי ראָ לל-אין שאַ וערז).
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משּפחה בילדונג .גיט אינֿפאָ רמאַ ציע און רעסורסן צו משפחות פון קינדער (עלטער  18אָ דער
אונטער) וואָ ס זענען פארשריבן אין די  OPWDDפולשטענדיק  HCBSווייווער .די דינסט איז
איבערגעגעבן ביז צו צוויי מאָ ל ּפער יאָ ר ּפער משּפחה.
פארוואלטן זאָ רג
פולשטענדיק פאראיינציקט דואַ ל אַ דוואַ נטידזש  -אינטעלעקטואַ ל און אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
( .)FIDA-IDDדער אינציקער פארוואלטן זאָ רגן ּפראָ דוקט געפונן אין ניו יארק סטעיט וואָ ס פארדעקט
דיוועלאַ ּפמענאַ ל דיסאַ ביליטי באַ דינונגס איז די  .FIDA-IDDדער ּפלאַ ן ,אַ שטאַ ט און פעדעראלע
ּפילאָ טיר ,איז אַ וואַ לאַ נטירע אָ ּפציע געפונן צו דערוואקסענער מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז וואָ ס
האָ בן פארדעקונג דורך ביידע מעדיקאַ רע און מעדיקאַ יד און וואָ ס וואוינען אין ניו יארק סיטי אָ דער אין
נאַ סאַ ו ,ראָ קקלאַ נד ,סופפאָ לק און וועסטטשעסטער קאַ ונטיזֿ .פאַ ר די פארשריבן אין די ,FIDA-IDD
שותפים געזונט ּפלאַ ן האנדלט זאָ רגן און באצאלט ֿפאַ ר  OPWDDבאַ דינונגס ,לאַ נג-טערמין זאָ רגן
באַ דינונגס איבערגעקוקט דורך ( DOHלמשל ,פערזענלעכע זאָ רג) ,און געזונט זאָ רגן באַ דינונגס.
בעערעך  90%פון די מעדיקאַ יד ּפרעמיע באקומען דורך די  FIDA-IDDבאצאלט פאר OPWDD
באַ דינונגס .די  FIDA-IDDאויך באקומט אַ באַ זונדער ּפרעמיע פון מעדיקאַ רע צו באצאלט פאר
געזונט ,שּפיטאָ ל ,אַ וטּפיישאַ נטּ ,פראַ קטישנער און מעדיצין קאָ ס.

באדינונגס באַ צאָ לט נאר דורך שטאַ ט דאָ לארן
 OPWDDבאַ הויזן סאַ בסידיע  -די  OPWDDבאַ הויזן סאַ בסידיע ,אַ מאָ ל באקאנט ווי אינדיווידואַ ל
שטיצונג באדינונגס אָ דער  ,ISSאיז אַ ּפראָ קאַ ט סאַ בסידיע ּפראָ גראַ ם וואָ ס קען זיין גענוצט צו
סאַ בסידיייזן די באַ הויזן קאָ סט פון מענטשן וואָ ס קענען לעבן אומאפהאנגיק אין די קהל מיט אנדערע
שטיצן ,אַ זאַ ווי קהל האַ ביליטאַ טיאָ ן אָ דער אינווייראַ נמענאַ ל מאָ דיפיצירונגע .אין צוגאב צו ּפראָ קאַ ט
סובסידיעסּ ,פראָ גראַ ם אנטייל-נעמער קענען באַ קומען הילף מיט באַ לעבאָ ס אינטעראַ קטציעס,
רייבעניש מיט שכנים ,און אנדערע זאכן וואס מען דארף האבן צו פארזיכערן אַ פארוואלטן וואוונג ֿפאַ ר
דעם מענטש .עטלעכע מענטשן קען אויך זיין בארעכטיגט ֿפאַ ר איין מאָ ל איבערגאַ נג קאָ סט ווען זיי
גייען אין זייער ערשטער וואוינונג .אין די לעצטע עטלעכע יאָ ר OPWDD ,האט דורכשניטלעך
ארויסגעגעבען בעערעך  $40מיליאָ ן יערליך אויף באַ הויזן סובסידיעס.
משּפחה שטיצן באַ דינונגס ( FSS .)FSSשטיצט פאַ מיליעס וואָ ס זאָ רגן ֿפאַ ר זייער ליב געהאט
איינער מיט אַ אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטי אין שטוב .באדינונגס געפונן דורך  FSSאַ רייַננעמען ניט-
מעדיקעיד רעסּפיט ,אינֿפאָ רמאַ ציע און שיקען ,משּפחה און יחיד הדרכה ,שטיצן גרוּפעס ,ברודער-
שוועסטער באַ דינונגס און טראַ נסּפערטאציע .היסטאָ ריש OPWDD ,האט דורכשניטלעך
ארויסגעגעבען בעערעך  $50מיליאָ ן יערליך אויף די שטאַ ט-באַ צאָ לט קאָ נטראַ קט-באזירט ּפראָ גראַ מן.
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הוספה

B

אָ פיס ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז רעגיאָ נאַ ל מאַ ּפעס
 5אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז רעגיאָ נאַ ל אָ פיסן
וואַ לאַ נטערי אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ ניישאַ ן און פאַ רזע

וואַ לאַ נטערי אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ נאציע און פאַ רזע

וואַ לאַ נטערי אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ נאציע און פאַ רזע

 6אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
שטאַ ט אַ נפירן אָ פיסן
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הוספה C
ּ 5.07פלאַ ן שותף אַ רייַנוואַ רג אאיבערבליק
קיצער
צו צוגרייטן די ּ 5.07 2023-2027פלאַ ן OPWDD ,פארבעטן ברייט דיאַ לאָ ג מיט זיין פילע שותפים.
עס געֿפינט עטלעכע מיטלען ֿפאַ ר שותפים צו איבערגעבן זייער געדאנקען און ֿפירלייגן ֿפאַ ר די
 OPWDDסטראַ טיגיש אנפירונג אין די קומענדיק פינף יאָ ר ,איינלאדן באַ מערקונגען אין שייַכות צו
וויכטיק טעמע געביטן OPWDD .אַ נאַ לאזירט אַ לע די אַ רייַנוואַ רג געזאמלט צו אידענטיפיצירן די
העכסטע ּפריאָ ריטעטן לויט זיין שותפים .די אַ גענטור האָ ט אויך דורכגעקוקט אַ לע דערלאנגט
באַ מערקונגען צו אידענטיפיצירן אָ פט פונקטן אין די ֿפירלייגן ֿפאַ ר סּפעציפיש סיסטעם און ּפראָ גראַ ם
פארבעסערונג און איינגעטיילט די אַ רייַנוואַ רג באקומען מיט צודערזאכיק ּפראָ גראַ ם פירער אין די
אַ גענטור אַ דמיניסטראַ ציע.

אַ לע צוזאַ מען ,שותפים אנגעוויזן די מערסט דרינגלעך ענינים צו אַ דרעסן אין די
ווייַטער פינף יאָ ר זענען:
האנדלען די דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס וואָ רקפאָ רסע קריזיס
פארבעסערן זיך-אויפירונג
פארבעסערן באַ הויזן שטיצונג און באַ דינונגס
שטיצן מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן
פארבעסערן די נוצן פון  OPWDDפון דאַ טן און זיין דורכזעיקייַט מיט שותפים
שטיצן פאָ רשונג

רעגיאָ נאַ ל עפנטלעך פאָ רומס
אין שּפעט מי ַי  /פרי יוני  OPWDD ,2021האט געהאלטן פינף רעגיאָ נאַ ל ,ווירטועל עפנטלעך
פאָ רומס .איבער די פינף פאָ רומס OPWDD ,האט געהערט פון  100שותפים וואָ ס האָ בן
אויסדערוויילט צו צושטעלן בעל-פה עדות .די שותפים אַ רייַנגערעכנט מענטשן וואָ ס באַ קומען שטיצן,
משּפחה מיטגלידערּ ,פאַ רזאָ רגן ,משּפחה אָ רגאַ נאַ זאציעס ,זיך-שטיצערן און אנדערע .שותפים וואָ ס
האָ בן אָ נטייל גענומען אין די פאָ רומס אידענטיפיצרט זיך-אויפירונג ,ווערקפאָ רס און שטיצן יענע מיט
קאָ מּפלעצירט באדערפענישן ווי זייער העכסטע ּפריאָ ריטעטן ֿפאַ ר די אַ גענטור .נאָ ך דעם ,די העכסטע
דריי 'צוויטע' ּפריאָ ריטעטן פון רעדנערס זענען ווערקפאָ רס ,באַ הויזן און דאַ טן  /דורכזעיקייַט .אָ פט
טעמעס אַ רייַנגערעכנט די נויטיקייט ֿפאַ ר מער ּפערסאַ נעל און געוואקסן לוין ֿפאַ ר דירעקט שטיצן
ארבעטערס ,מער בייגיקייט ,פארגרעסערט באַ הויזן אָ ּפציעס ,נוצן פון דאַ טן צו מיטטיילן באַ שלוס-
מאכן פארבעסערט שטיצן ֿפאַ ר יענע מיט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן און די נויטיקייט ֿפאַ ר
סטעיטווידע קריזיס באַ דינונגס.
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הויּפט ּפריאָ ריטעטן אידענטיפיצרט:
פארבעסערן זיך-אויפירונג
האנדלען די דירעקט שטיצן ּפראַ פעשאַ נאַ ל ( )DSPוואָ רקפאָ רס קריזיס
שטיצן מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן

באַ געגעניש מיט שותפים גרוּפעס
אין צוגאב צו די עפנטלעך פאָ רומס OPWDD ,אויך באגעגנט און  /אָ דער באקומען אַ רייַנוואַ רג פון
רעּפרעזענטאַ טיוו פון  33שותפים גרוּפעס געמאכט פון זיך-אַ דוואַ קאַ סי גרוּפעס ,משּפחה
אָ רגאַ נאַ זאציעסּ ,פאַ רזאָ רגן אָ רגאַ ניזאַ ציעס ,אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטי קאָ ונסילס און אונטער-
ּפאַ רזענטירט גרוּפעס .די העכסטע דריי 'ערשטע' ּפריאָ ריטעטן פון שותפים גרוּפעס זענען
ווערקפאָ רס ,דאַ טן און דורכזעיקייַט און זיך-אויפירונג .די העכסטע דריי 'צוויטע' ּפריאָ ריטעטן פון
שותפים גרוּפעס זענען באַ הויזן ,האנדלען די ווערקפאָ רס קריזיס און פארבעסערן די  OPWDDנוצן
פון דאַ טן און זיין דורכזעיקייַט מיט שותפים .אָ פט טעמעס זענען ענטלעך מיט די אידענטיפיצרט
בעשאַ ס די עֿפנטלעכע פאָ רומס ,אָ בער אויך אַ רייַנגערעכנט די נויטיקייט ֿפאַ ר פארבעסערט צוטריט צו
באַ דינונגס ֿפאַ ר אונטערּ-פאַ רזענטירט גרוּפעס ,די נויטיקייט ֿפאַ ר פארבעסערט מיטאַ רבעט צווישן
שטאַ ט אַ גענטורן ,פארגרעסערט חידושים אין טעכנאָ לאָ גיע ,און באַ טייַטיק שותפים אָ נטייל אין
באַ שלוס-מאכן .
הויּפט ּפריאָ ריטעטן אידענטיפיצרט:
האנדלען די דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס וואָ רקפאָ רסע קריזיס
פארבעסערן באַ הויזן שטיצונג און באַ דינונגס
פארבעסערן די נוצן פון  OPWDDפון דאַ טן און זיין דורכזעיקייַט מיט שותפים
בליצּפאָ סט באַ מערקונגען פון אנדערע ּפאַ רטיעס
צום סוף OPWDD ,באקומען מער ווי  150בליצּפאָ סט קאָ רעסּפאָ נדענץ פון ּפאַ רטיעס וואָ ס האָ בן
נישט גיגעבן אַ רייַנוואַ רג דורך די עפנטלעך פאָ רומס אָ דער די שותפים גרוּפעס .די ּפאַ רטיעס
אַ רייַנגערעכנט ּפאַ רזאָ רגן אַ גענטורן ,מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז ,משּפחה מיטגלידער,
זאָ רגן קאָ ואָ רדאַ נאציע אָ רגאַ נאַ זאציעס און זייער מיטגליד הדרכה דירעקטארנשאפט ,און יחיד שטיצן
בראָ קערס און פארשונגערס פון דעם אינסטיטוט ֿפאַ ר באַ סיק פאָ רשונג ( .)IBRדי העכסטע דריי
'ערשטער' ּפריאָ ריטעטן אידענטיפיצרט אין די בליצּפאָ סט באַ מערקונגען זענען האנדלען די דירעקט
שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ווערקפאָ רס קריזיס ,פאָ רשונג און פארבעסערן זיך-אנפירונג .די העכסטע
דריי 'צוויטע' ּפריאָ ריטעטן אויסגעדריקט אין די בליצּפאָ סט באַ מערקונגען זענען פארבעסערן זאָ רגן
קאָ ואָ רדאַ נאציע ,פארבעסערן באַ הויזן שטיצט און האנדלען די דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס
ווערקפאָ רס קריזיס.
הויּפט ּפריאָ ריטעטן אידענטיפיצרט:
האנדלען די דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס וואָ רקפאָ רסע קריזיס
פאָ רשונג
פארבעסערן זיך-אנפירונג
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די ווערקפאָ רס
קריזיס

באַ הויזן שטיצונג

צירטעפירט סוויוועס

אָ פט שותפים נקודות אין אַ קטואַ ל געביטן
• דער ווערקפארס קריזיס איז די איינציגסטע וויכטיגסטע פראגע צו
אדרעסירן OPWDD .באקומען אוניווערסאַ ל באַ שטעטיקונג פון דעם
פונט .די ווערקפאָ רס קריזיס איז דרינגלעך.
• פאַ רגרעסערן דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס פער שעה לוין און
געזונט בענעפיטן צו שאַ ֿפן אַ לעבן לוין.
• אַ דרעס לוין פארקליינערען.
• פאַ רלייגן קאַ ריערע לייטער מיט צאָ ל ּפאַ ריטעט וואָ ס שּפיגלט די פון
שטאַ ט ארבעטען אנגעשטעלטע.
• צערטיפירען די דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס פאַ ך.
• קריגן און אָ ננעמען אַ נאָ רמאַ ל פאַ ך קלאַ סאַ פאַ קאציע ֿפאַ ר די דירעקט
שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ראָ לע מיט די ניו יארק סטעיט דעּפאַ רטמענט פון
לייבער און די יו .עס .דעּפט .פון לייבער און אַ רייַננעמען עס אין די ביוראָ ו
פון לייבער סטאַ טיסטיקס ּפראַ פעשאַ נאַ ל קאָ דעס.
• שאַ ֿפן סטעיטווידע אינישיאטיוון צו פארזיכערן אַ קעסיידערדיק רערנ -
ליניע פון ּפאָ טענציעל אנגעשטעלטע צו דעם סיסטעם.
• געבן די דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ווערקפאָ רס אינסענטיוון אַ זאַ
ווי קינדער-קער סובסידיעס ,שטייער קרעדיץ ,פולשטענדיק געזונט
אינשוראנס און מחילה פון סטודענטן אַ נטלייַען.
• דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לסס דאַ רֿפן קריגן גוט בילדונג.
• ּפאַ רזאָ רגן דאַ רֿפן פארגרעסערט פאַ נדן יערליך.
• סּפעציפיש בילדונג ֿפאַ ר שטיצן מענטשן מיט אָ טיזאַ ם און ֿפאַ ר יענע מיט
קאָ מּפלעצירט באדערפענישן.
• פארגרינגערען אָ נעמען און הינטערגרונט טשעקס און לאָ זן הינטערגרונט
טשעקס צו זיין איינגעטיילט צווישן פאַ רשידענע שטאַ ט באַ דינונג
סיסטעמען.
• אַ נטוויקלען אַ קאָ נטינוום פון באַ הויזן שטיצן וואָ ס אפרופן צו פאַ רשידענע
מדרגות פון נויטיקייט ,אַ רייַנגערעכנט די מיט די העכסטן ,מערסט
קאָ מּפלעצירט באדערפענישן ֿפאַ ר שטיצן.
• זוכן ווייווער אויטאָ ריטעט צו צעטיילן באַ הויזן באדערפענישן פון שטיצן
באדערפענישן ,ווי די "באַ הויזן ערשטער" צוגאַ נג אין די אויפפירונג געזונט
סיסטעם.
• ֿפאַ רבעסערן די  CROרשימה אַ זוי אַ ז אַ לע זיך-אַ דוואָ קאַ ט און משּפחה
אַ רייַנוואַ רג איז אַ רייַנגערעכנט און בארעכנט איידער באַ שטימען אַ
מענטש'ס נויטיקייט און פאַ רלאַ נג ֿפאַ ר רעזידענטשאַ ל באַ דינונגס .דאָ ס
זאָ ל ניט זיין באשלאסן דורך די זאָ רגן פאַ רוואַ לטער וואָ ס פעלן ּפינטלעך
דאַ טן.
• פאַ רגרעסערן די קייט פון באַ הויזן אָ ּפציעס.
• דערלויבן וואַ לאַ נטיר ּפאַ רזאָ רגן צו שטעלן מענטשן וואָ ס בעטן
רעזידענטשאַ ל באַ דינונגס פון זייער אַ גענטור אָ ן צו אָ ננעמען מענטשן וואָ ס
די שטאַ ט וויל שטעלן אָ ן באַ טראַ כטונג ֿפאַ ר די מעגלעך נעגאַ טיוו ּפראַ לן
אויף די קראַ נט דינאַ מיק פון די וואוינאָ רט (עלטער ,אויפירונג מדרגה,
אאז"וו).
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אָ פט שותפים נקודות אין אַ קטואַ ל געביטן
• צושטעלן פאַ נדן ֿפאַ ר געוואקסן מדרגות פון זאָ רג ווען נויטיק אַ זוי אַ ז דער
יחיד קען בלייַבן אין זייער וואוינאָ רט .מענטשן זאָ ל זיין געשטיצט צו ווערן
עלטער אין איין ּפלאַ ץ אָ ן גייען צו מער באגרעניצט סוויוועס.
• פאסיק פאָ נדן וואַ לאַ נטערי ּפאַ רזאָ רגן 'רעזידענטשאַ ל באַ דינונגס
ּפראָ גראַ מן'.
• דערלויבן וואַ לאַ נטיר ּפאַ רזאָ רגס צו נוצן "אַ נפילטע בעטן" ֿפאַ ר די
אַ נטוויקלונג פון נייַע רעזידענטשאַ ל מעגלעכקייטן.
• קריגן פארשרייבן נעמט צו לאַ נג .עס איז נישט גענוג קאַ ּפאַ ציטעט ֿפאַ ר
מענטשן וואָ ס דאַ רֿפן ּ 24/7פערסאַ נעל .עטלעכע וועט שטענדיק דאַ רֿפן
דעם מדרגה פון שטיצן .ברירות זענען זייער באגרעניצט ווען פרייע
פלעצער קומען.
• די פלאָ ו ) (Flowאיניציאטיוו איז זייער אומרויק .עס מיינט צו זיין אַ ן
ּפרווון צו רעדוצירן די קאָ סט פון זאָ רג דורך אַ ריבערפירן מענטשן צו
ווייניקער טייַער סוויוועס און צו אַ ריבערפירן מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט
באדערפענישן צו אַ נטוויקלונג סענטערס און שטאַ ט געפירט האָ מעס.
• איבערמאכן גרויס צוזאמען סוויוועס .אויספאָ רשן פאַ רקויף און דינגען-
צוריק מעגלעכקייטען.

ניט-צירטעפירט
סוויוועס

• מען דאַ רף אַ דרעסן די אַ דמיניסטראַ ציע פון מעדאַ קאַ ציע אין ניט-
צירטעפירט סוויוועס.
• צעטיילן א רעגיאָ נאַ ל רשימה פון די אינטערעסירט אין אייַנטיילונג אנדער
טיּפן באַ הויזן .מען דאַ רף העלפן מענטשן געֿפינען מיט וועמען צו בלייבען
אין א צימער.
• די איציקער באַ הויזן אָ ּפציעס זענען נישט מענטש-צענטערעד ,זענען אויך
באגרעניצט .עלטערן פילן צירטעפירט אָ ּפציעס זענען די איינציקער
אָ ּפציעּ .פילאָ טירן אַ ניט-קאַ נגגרייט ,ניט-צירטעפירט רעזידענטשאַ ל
מאָ דעל.
• מענטשן אין זיך-אויפירונג דאַ רֿפן אַ ן אָ ּפציע ֿפאַ ר ּ 24/7פערסאַ נעל.
• מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן דאַ רֿפן אַ ניט-צירטעפירט
רעזידענטשאַ ל דינסט אָ ּפציע.
• מיר דאַ רֿפן אַ באַ הויזן נאַ וויגאַ טאָ ר דינסט צו צושטעלן אנפירונג און
האָ פענונג.
• צי ניט אויסשליסן אָ רגאַ ניזירט קהילות ֿפאַ ר מענטשן צו לעבן און
אַ רבעטן מיט ענליכע מענטשן .פאַ רגרעסערן די אָ ּפציעס.
• קיין איינער פילט די ראָ לע פון הויז פאַ רוואַ לטער ווען עמעצער וואוינט אין
זייער אייגן וואוינונג .מיר דאַ רֿפן עמעצער צו אָ רגאַ ניזירן און צושטעלן
סטרוקטור אַ זוי מענטשן קענען לעבן אויף זייער אייגן .איין פאַ רוואַ לטער
קען קאָ נטראָ לירן  2-3אַ ּפאַ רטמענטן מיט  2-3רעזידענטן אין יעדער.
• צושטעלן אנפאנג פאַ נדן ֿפאַ ר פרי ַי לעבן .שאַ ֿפן אַ געלט לויפן מיטל ֿפאַ ר
מענטשן אָ ן סייווינגז .צושטעלן הילף מיט אוישאַ לט קאָ סט.
• מוטיקן איינגעטיילט לעבן ארדענונגען.

• די פארגרעסערט  ISSבאַ הויזן טשעקליסט איז נישט אַ צוגעפאסט
טשעקליסט ֿפאַ ר אונדזער סיסטעם ארבעטערס.
ינדיווידואַ לאזירט
שטיצן און באַ דינונגס •  ISSראַ טעס זענען נישט געוואקסן ,און עס איז שווער צו געֿפינען
אַ ּפאַ רטמענטן אין דעם ראטע .דאס נעמט אוועק ברירה .זיי מוזן זיין
()ISS
געוואקסן.
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זיך-אנפירונג

אָ פט שותפים נקודות אין אַ קטואַ ל געביטן
•  HUDדארף אַ גרעסערע טייל פון דינגען צו באַ צאָ לן דורך די סאַ בסידיע.
דאס דארף מען פארריכטן.
• די  ISSהאַ סקאָ מע ּפראָ צעס נעמט צו לאַ נג ,בעשאַ ס וואָ ס דער
אָ נגעשטעלטער איז פאַ ראַ נטוואָ רטלעך ֿפאַ ר די פול דינגען .דאָ ס איז
ּפראָ וכיבאַ טיוו ֿפאַ ר פילע.
•  OPWDDזאָ ל פאַ רזיכערן אַ בעל הבית אַ ז דער מענטש איז באוויליקט
ֿפאַ ר די סאַ בסידיע ,אַ זוי דער מענטש וועט נישט פאַ רלירן די וואוינונג.
• מאַ כן עס פשוטער ,ווייניקער באשוועריק ֿפאַ ר פאַ מיליעס צו פירן און
פאַ רקירצן די צייט עס נעמט צו באַ קומען אַ זעלבסט-אויפירונג ּפלאַ ן
אנגעפאנגען.
• עלימינירן אומבייגיק בודזשעט ּכללים און אַ רביטראַ ריש דעקעל אויף
עטלעכע בודזשעט שורות ווי אינדיווידואַ ל אנפירן סכוירע און באַ דינונגס
( .)IDGSזיי באגערניצען .די משּפחה צוריקבאצאלען בודזשעט דעקעל
איז גאָ ר נידעריק .מענטשן קענען נישט נוצן זייער בודזשעט ֿפאַ ר
טראַ נסּפערטאציע צו זייער ארבעט .פאַ מיליעס פשוט קענען נישט נוצן די
געלט אין דער בעסטער וועג ֿפאַ ר זייער ליב געהאט איינער .שותפים
דאַ רֿפן מער דורכזעיקייַט אויף פארוואָ ס די דעקעל זענען.
• מאַ כן די ּפראָ גראַ ם דורכפירלעך ֿפאַ ר מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט
באדערפענישן; צושטעלן אַ מיטל ֿפאַ ר זיי צו האָ בן העלפינדיק באַ הויזן אין
זיך-אנפירונג.
• פאַ רזיכערן אַ ז זעלבסט-אויפירונג ּפלענער זענען אויסהאלטליך ֿפאַ ר
מענטשן נאָ ך זייער עלטערן קענען ניט מער העלפן.
• געֿפינען אַ וועג צו העלפן פאַ מיליעס געֿפינען און אָ נשטעלן ּפערסאַ נעל,
אֿפשר נוצן אַ טעכנאָ לאָ גיע ּפלאַ טפאָ רמע.
• באַ דזשיץ ווערן פארקליינערט ווען יחידים ווייַזן ּפראָ גרעס .דערנאָ ך
באדינונגס זענען נישט פאראן .דאס איז א קאטש 22-סיטצואציע .מענטשן
דאַ רֿפן שטיצן צו זיין מצליח.
• פאַ מיליעס קענען נישט פאַ רגינען זיך צו געבען די געלט ֿפאַ ר זאכן און
דעמאָ לט זוכן צוריקצאָ ל .דאָ ס האלט אפ צוטריט ֿפאַ ר עטלעכע פאַ מיליעס
צו די שטיצן זיי דאַ רֿפן.
• הויפט אָ פיס אָ ּפשאַ צונג און האַ סקאָ מע פון באַ דזשיץ מאכט לאַ נג
אפהאלטן.
• מיר דאַ רֿפן מער בראָ קערס און פינאַ נציעל אינטערמידיעריז ( .)FIsעס
איז גאָ ר שווער צו געֿפינען די ּפאַ רזאָ רגן.
• אויספאָ רשן געבען "פארבעסערט בראָ קערינג"  -וואָ ס גיט גרעסערע
שטיצן .אין דעם מאָ דעל ,בראָ קערס אַ רבעט מיט  8-12מענטשן צו שטיצן
אַ ברייט קייט פון אויפגאבעס צו העלֿפן דעם מענטש דערגרייכן זייער פול
ּפאָ טענציעל ,אפילו נאָ ך זייער ערשטיק קער זארגער איז ניטאָ  .ווייַטער
פאָ נדן די ּפילאָ טירן וואָ ס האט שוין אנגעפאנגען.
• לאָ זן גרינג צוטריט פון קאָ נסומער אנפירן פערזענלעכע הילף באַ דינונגס
דורך די קאָ ונטי.
• עס זענען קיין פארבייט ּפערסאַ נעל אין זיך-אנפירונג .דאָ ס איז אַ גרויס
ּפראָ בלעם.
• בילדונג זאָ רגן פארוואלטערס אין זיך-אנפירונג.
• פאַ רזיכערן בילדונג איז צוטריטלעך און צוריקבאצאלטלעך ֿפאַ ר
בראָ קערס און מאסטער בראָ קערס OPWDD .איז ניט ביכולת צו
צושטעלן גענוג בילדונג צו האַ לטן זיך מיט די פאָ דערונג.
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דאַ טאַ און
דורכזעיקייַט

טאָ ג באַ דינונגס /
פאַ ר  -וואָ קאַ טיאָ נאַ ל
באַ דינונגס

באַ שעפטיקונג
באַ דינונגס

אָ פט שותפים נקודות אין אַ קטואַ ל געביטן
• פעלן פון קאָ מוניקאַ ציע איז געווען א ּפראָ בלעם אין די צייט פון די
ּפאַ נדעמיק .מענטשן האָ בן געפילט זייער אפגעזונדערטקייט .מ'דארף
האבען גרעסער דורכזעיקייַט און קאָ מוניקאַ ציע פון די אַ גענטור.
•  OPWDDזאָ ל מאַ כן מער נוצן פון דאַ טן צו ּפראיעקטירן צוקונֿפט דינסט
באדערפענישן .עס מוז ּפלאַ נן ֿפאַ ר נייַע מענטשן מיט דאַ טן.
• ּפלאַ ן ֿפאַ ר אַ פארעלאערט באַ פעלקערונג ,ניצן דאַ טן.
• מאַ כן די  OPWDDאון די באַ דינונג סיסטעם פאַ ראַ נטוואָ רטלעך אויף
אַ לע מדריגות (ּ ,OPWDD, CCOsפאַ רזאָ רגן).
•  OPWDDמוז מעסטן די מישט אנגעפילט נויטיקייט OPWDD .זאָ ל
טיילן אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן ווי לאַ נג עס נעמט ֿפאַ ר באדינונגס צו זיין
באוויליקט און געטאן ,וויפיל וואונארט זענען אונטערסטאַ פעד און ביי וויפיל
שעה.
• אַ רייַנציען שותפים מער אין ּפאָ ליטיק און ּפראָ גראַ ם מאכןּ ,פלאַ נירונג.
• אינוועסטירן אין אַ דאַ טן סיסטעם.
• טאָ ג ּפראָ גראַ מן זענען פארמאכט אָ דער אַ רבעטן אין טייל קאַ ּפאַ ציטעט.
מענטשן זיצטן אין דער הײם ,לײדן און גייען אהינטער .
• ּפלאַ ץ-באזירט ּפראָ גראַ מן זענען בילכער דורך עטלעכע מענטשן .זיי
צושטעלן נויטיק סאָ ושאַ ליזאַ ציע און חבר'שאּפט.
• "איין גרייס איז ניט ּפאַ סיק פאר אַ לע"  -פאַ רשידן ּפראָ גראַ מן און
באַ דינונגס זענען נויטיק צו בעסטער טרעפן די באדערפענישן פון מענטשן.
טאָ ג באַ דינונגס דאַ רֿפן זיין מער מענטש-צענטערעד.
• צושטעלן פאַ ר-וואָ וקיישאַ נאַ ל באַ דינונגס אין טאָ ג ּפראָ גראַ ממינג אַ זוי אז
דאס קען זיין אַ רבעט גרייטקייַט.
•  OPWDDזאָ ל מיטאַ רבעטן מיט ניו יארק סטעיט עדגיוקיישין
דעּפאַ רטמענט ( )SEDצו בעסער צוגרייטן סּפעציעלע בילדונג סטודענטן
וואָ ס האָ בן אויסגעדריקט אַ פאַ רלאַ נג צו זיין אָ נגעשטעלט אנשטאט צו זיין
פארשריבן אין אַ טאָ ג ּפראָ גראַ ם צו בהצלחה איבערגייען צו דער וועלט פון
אַ רבעט.
• מען דאַ רף פרעגן מענטשן צי זיי ווילן פאַ ר-באַ שעפטיקונג באדינונגס .צו
אָ פט מענטשן בלייבן שטעקן אין טאָ ג האַ ביליטיון און נישט געֿפינט פאַ ר-
וואָ וקיישאַ נאַ ל מעגלעכקייטן.
• אייַנרייען קהל און ּפלאַ ץ-באזירט ּפרי-וואָ קאַ טיאָ נאַ ל באַ דינונגס מיט
געשטיצט באַ שעפטיקונג.
• מענטשן דאַ רֿפן טראַ נסּפערטאציע צו ארבעט .עס איז זייער קליין
טראַ נסּפערטאציע אין דאָ רפיש געביטן.
• מענטשן דאַ רֿפן מער באַ שעפטיקונג מעגלעכקייטן.
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אָ פט שותפים נקודות אין אַ קטואַ ל געביטן
• אַ רבעטען בעסער מיט  SEDאון שולע דיסטריקץ .פילע פאַ מיליעס זענען
באַ געגעניש
נישט פארבינדן צו  OPWDDגענוג פרי.
מענטשן'ס
באדערפענישן איבער • זייט זיכער צו צושטעלן שטיצן און באדינונגס ֿפאַ ר די מיט די גרעסטע
זייער לעבן און מאכן באדערפענישן .יענע מיט די גרעסטע נויטיקייט באַ קומען אָ פט די
מינדסטער צוטריט צו נויטיק באַ דינונגס ,אין טאָ ג און רעזידענטשאַ ל
זיכער
אונטערהאלטנקייט ,באַ דינונגס.
יוישער און צוטריט צו • פאַ רלייגן אַ איבערגאַ נג דינסט ֿפאַ ר די איבערגאַ נג צו מער
זעלבסשטענדיק סוויוועס.
באַ דינונגס

קריזיס און קליניש
באַ דינונגס

משּפחה און קינדער
באַ דינונגס

• מענטשן דאַ רֿפן זיין געשטיצט אין קלענערער סוויוועס און ווייניקער
באגרעניצט סוויוועס.
• מיר דאַ רֿפן אַ קריזיס אָ דער נעוראָ -אויפפירונג אַ ּפאַ ראַ ט צו העלפן
פאַ מיליעס אין ניו יאָ רק.
• קריזיס באַ דינונגס ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
( )CSIDDקען זיין פארבעסערט דורך צולייגען אַ ּפּפליעד בעהאַ וויאָ ר
אַ נאַ ליסיס ( )ABAאון דירעקט דינסט צו דאס .אין אנדערע שטאַ טןABA ,
איז צענטראל ֿפאַ ר קריזיס אריינמישן און באַ האַ נדלונג.
• באָ רד סערטיפיעד בעהאַ וויאָ ר אַ נאַ ליסטן נעמען ניט די מעדיקאַ יד ראטע,
אַ זוי לאָ זן  BCBAsצושטעלן דירעקט און ניט-דירעקט שטיצן צו יחידים אין
זיך-אויפירונג.
• אַ רבעטן מיט די אָ פיס פון מענטאל געזונט ( )OMHצו צולייגן ֿפאַ ר קורץ-
טערמין פארשרייבן ,און אֿפשר לאַ נג-טערמין ֿפאַ ר די וואס דאַ רֿפן עס.
• דערקלערן די שוועסאעריי אויפפירונג אַ קט .די נויטיקייט ֿפאַ ר
מעדאַ קאציע זאָ ל נישט אפהאלטן זעלבסשטענדיק לעבען.
• מען דארף רירעוודיק קריזיס באַ דינונגס.
• מען דארף בעסער קאָ אָ רדינאַ טציע מיט די  OMHבאַ דינונגס.
• די אַ גענטור דאַ רף אַ נאַ ליזן די אמתע ווערט פון די משּפחה שטיצן
באַ דינונגס (ּ )FSSפראָ גראַ ם .דאַ טן זאָ ל פירן די  FSSפאַ נדן באשלאסן.
• די אגענטור דארף זיך קאנצענטרירן אויף אומבאטרעפן באדערפענישן
פון פערזאנען וואס וואוינען אין שטוב מיט די באליבטע.
• די איבערגאַ נג פון בילדונגקרייז באַ דינונגס צו אַ דאַ לט באַ דינונגס דאַ רף
זיין פארבעסערט.
•  OPWDDדאַ רף ענלעכע-מעטשן באַ דינונגס צו שטיצן יחידים און
פאַ מיליעס.
• מען דארף מער באַ דינונגס צו אַ דרעסן אָ טיזאַ ם און אויפפירונג .טיילן פון
ניו יארק סטעיט פעלן די ספעציאליזירטע באדינונגס.
• מען דארף משּפחה אַ רייַנוואַ רג צו  CASאפשאטצונג און דאס איז זייער
כדאי.
• האַ לטן  FSSזאָ רג פאַ רוואַ לטונג .ניט אַ לע פאַ מיליעס ווילן די ווייווער.
• דערלויבן פאר באצאלטע פאמיליע קער זארגערס .אין אנדערע שטאַ טן,
עס איז ערלויבט ,אַ ֿפילו אין קאָ נסערוואַ טיווע שטאַ טן .עלטערן האָ בן די
מערסטע וויסן .זייער באדערפענישן אויך זיינען וויכטיק.
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טעכנאָ לאָ גיע

אָ פט שותפים אין אַ קטואַ ל געביטן
• מענטשן דאַ רֿפן צוטריט צו פאַ רלאָ זלעך ,פארמאגן אינטערנעט
באַ דינונגס און דעוויסעס.
• טעקנאַ לאָ גיע מעגלעכקייטן קענען נאָ ר גיין אַ זוי ווייַט אָ ן לעגאל
פארלייכטערונג און ראטע בייגיקייט OPWDD .מוזן איבערבייטן
רעגיאַ לאציעס ווי מען דארף ֿפאַ ר די געראָ טן דורכפירן פון טעכנאָ לאָ גיע.
• ֿפון דער ּפערסּפעקטיוו פון די יחידים ,טעכנאָ לאָ גיע העלפט זיך-
אַ דוואַ קאַ סי און לאזט ֿפאַ ר קלארער קאָ מוניקאַ ציע פון אַ לטערנאַ טיוון /
ברירות און מעגלעכקייטן ֿפאַ ר גרעסערע זעלבסטשטענדיקייַט און
פארבעסערט זיך-רעגולירן אין שווערע סיטצואַ ציאס.
• ֿפון דער ּפערסּפעקטיוו פון די ּפאַ רזאָ רגן ,טעכנאָ לאָ גיע קענען זיין גענוצט
צו האלטן יחידים''ס ּפראָ ופילן ,מעדאַ קיישאַ ציע ,טעגלעך רוטינען און
סּפעציעל ענדערונגען .עס קענען אַ רויסהעלפן מיט ּפערסאַ נעל
באדערפענישן און איבערקוקען זיכערקייַט.
• אַ רייַננעמען טעכנאָ לאָ גיע קאַ מּפאָ ונאַ נץ ווי צוריקבאצאלטלעך,
אַ רייַנגערעכנט ווייכווארג  /אייַזנוואַ רג ,איבערחזרן באַ דינונגס ,צורעכט
מאכן און היים שטיצן און ווייַט שטיצן ,אין אַ לע ווייווער דערלאנגען.
פאַ רזיכערן די שּפראַ ך איז ברייט גענוג צו אַ דאַ ּפטן צו די שנעל איבערבייטן
וועלט פון טעכנאָ לאָ גיע.

טעלע-געזונט

• האלטן טעלע-געזונט אפציעס פאר די פאר וועמען עס ארבעט גוט,
אבער פארשטיין אז עס טרעפן נישט יעדן'ס באדערפענישן.
• טעלע-געזונט איז נישט אידעאל אין יעדן אומשטאנד אבער קען זיין
זייער וווילטויק ביי א טייל מענטשן.

פאָ רשונג

• פאָ רזעצן אַ שטאַ רק קייט פון יסודות'דיק פאָ רשונג ּפראַ יעקטן אין די
.IBR
• ֿפאַ רבעסערן פירערשאַ פט און פאַ רוואַ לטונג אין .IBR
• ניצן פאָ רשונג צו אפשאצן וועלכע באדינונגס אַ רבעט איצט ,צו
אידענטיפיצירן וואָ ס ארבעטן נישט און פארוואָ ס ,און פאָ ראויסזאָ גן
צוקונֿפט באדערפענישן.

קער קאָ ואָ רדאַ נאציע

• מענטשן לעבן ביי זיך זענען קאַ טאַ גאראזירט ווי אַ ריי  2אויף אַ זאָ רגן
פאַ רוואַ לטער'ס רשימה .זיי א נעמען באמת פיל מער צייט פון אַ זאָ רגן
פאַ רוואַ לטער ווי רוֿב פון די מענטשן וואָ ס זענען קאַ טאַ גאראזירט ריי .4
אפשאצן נאל אמאל די פאלן וואס זאָ רג געבער פארוואלטערס האנדן.
• אויסקער פון זאָ רגן פארוואלטערס איז צו הויך .לוין איז נישט גלי ַיך צו
זייער אחריות'ן.
•  CCOsדאַ רֿפן זיין באַ צאָ לט .מען דארף מער זאָ רג פארוואלטערס.
• זאָ רג געבער פארוואלטערס דאַ רֿפן צו ֿפאַ רבעסערן זייער פעייקייט צו
קאָ ואָ רדאַ נאַ טן באדינונגס אַ ריבער קייפל סיסטעמען.
• זאָ רג געבער פארוואלטערס דאַ רֿפן בילדונג אין שטיצן מענטשן מיט
קאָ מּפלעצירט באדערפענישן.
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מאכן זיכער
פאַ רשידינקייט,
יוישער און
אַ רומנעמען מענטשן

שטיצן מענטשן מיט
קאָ מּפלעצירט
באדערפענישן

אָ פט שותפים נקודות אין אַ קטואַ ל געביטן
• פאַ רזיכערן פולע פאַ רטרעטונג ווען פונאנדערבויען ּפאַ לאַ טיק און
ּפראָ גראַ מן ,אַ רייַננעמען מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז ,און ווי
אַ לע ק ַולטורן און ראַ סעס אין באשלאסן און אַ לע אַ נטוויקלונג פון מכשירים
און ּפראָ גראַ מן.
• אדרעסירן סיסטעמישע ראסיזם אינעם סיסטעם .קוק אין די דאַ טן  -ביי
דינסט דאָ לאַ רן ארויסגעגעבען געאָ גראַ פיש און דורך ראַ סע OPWDD .זאָ ל
זיין אחריותדיק צו אַ דרעסן דיסּפאַ ראַ טע רעזולטאטן (מינעראַ טעטן וואָ ס
באַ קומען אַ אַ נדערש מדרגה פון באַ דינונגס ,אאז"וו) .אויב נויטיק ,גלייך
אַ נטוויקלען נאָ ך דאַ טן פונקטן און אַ מעקאַ ניזאַ ם צו זאַ מלען און אַ נאַ לייזן די
פאסיק פרטים .מאַ כן דאַ טן עפנטלעך  -דאַ טן וועגן באַ דינונג סיסטעם
באַ ניץ און דעמאָ גראַ פיקס.
• אַ רומנעמען מוזן זיין אינדיווידזשואַ לאזירט .דער גאַ נג הייַנט
אונטערגראבט די קוואַ ליטעט פון לעבן ֿפאַ ר עטלעכע ,ווייַל צווינגען
אַ לעמען צו זייען בלויז אין פולשטענדיק פאראיינציקט סיוויוועס איז נישט
מענטש-סענטערד.
• מען דארך פילע פאַ מיליעס טרעפען קולטור מניעות צו באַ דינונגען; מער
צוויי-שּפראַ ך ּפערסאַ נעל און קולטור-שּפירעוודיק ּפראָ גראַ מן.
•  OPWDDדאַ רף מאכן אַ וטריטש צו אונטערּ-פאַ רזענטירט
באפעלקערונגען .פילע פאַ מיליעס וויסן נישט וועגן  OPWDDבאַ דינונגס
ֿפאַ ר זייער ליב געהאט איינערס .זיי דאַ רֿפן צוטריט צו אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן
דעם סיסטעם אין זייער אייגענע שּפראַ ך.

• אפשטעלן קאָ נקורירן מיט אנדערע שטאַ ט אַ גענטורן .אָ נהייב
מיטארבעטען צו ּפלאַ נען ֿפאַ ר אַ לע די באדערפענישן פון אַ מענטש.
• דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לסס דאַ רֿפן  ABAמומכיס.
• שטיצן ּפאַ רזאָ רגן צו האַ לטן בעטן אפן ווייַל מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט
באדערפענישן זענען סערווירט דערוויליק אנדערש וואו.
• לעקציעס ֿפון לעצטע אינישיאטיוון ,אַ זאַ ווי די קינגס קאָ ונטי צווייענדיק
דיאַ גנאָ סיס ּפילאָ טירן ּפרויעקט איניציאטיוו און די ענלעך ּפילאָ טירן ֿפאַ ר
קינדער ,זאָ ל זיין געווענדט צו אַ נטוויקלען נייַע מאָ דעלס פון טעראַ ּפיוטיש
ּפראָ גראַ ממינג ֿפאַ ר מענטשן.
• פארברייטערן סּפעציאַ ליזירט באַ דינונגס ֿפאַ ר מענטשן מיט
קאָ מּפלעצירט אויפפירונג און געזונט באדערפענישן.
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אנדערע אָ פט
אינֿפאָ רמאַ ציע

אָ פט שותפים אין אַ קטואַ ל געביטן
• איבערדרייען די לעצטע פארמינערונג צו ּפאַ רזאָ רגן.
• עלימינירן קיין אומאטום פאַ נדן פארמינערונג .דו זאלסט נישט פאַ רווייַלן
צוקונֿפט פארמינערונג פון דעם טיּפן .עס שטעלט אין סכנה מענטשן.
• לעגאל רעצענזיע און פארלייכטערונג זענעןלענסנוייטיקּ .פאַ רזאָ רגן
האנדלן ברייט אַ דמיניסטראַ טיווע פאדערונגען וואָ ס פאַ רמיידן פאָ קוס אויף
די מענטשן וואָ ס זענען געדינט און באַ גרענעצט די קוואַ ליטעט פון זאָ רג.
ריזיקירן דערווידערונג באשאפט מניעות צו פאזיטיוו רעזולטאטן.
• מיר דאַ רֿפן אַ פילאָ סאָ פיש איבעררוק און גאנץ ענדערונג מיט לעגאל
רעפאָ רם צו שטאַ רקייט באזירט ,כשיוועס פון ריזיקירן באַ דינונגס ֿפאַ ר
יחידים.
• די נוצן פון די קאָ אָ רדינאַ טעד אפשאצונג סיסטעם ( )CASצו באַ שטימען
שווערעקייט מדריגות דאַ רף וויידירעקט שטיצן אָ ּפשאַ צונג דורך אַ לע
שותפים .שותפים דאַ רֿפן צו זען די ּפראַ ל פון די ענדערונג.
• שותפים דאַ רֿפן אַ קלאר דיפינירט רעכט ּפראָ צעס וועגן נוצן פון די ,CAS
מער דורכזעיקייַט און קוואַ ליטעט פארזיכערונג מיט די אפשאצונג.
• שטעלן קאַ מעראַ ס אין אַ לע אָ פט פלעצער אין  .IRAsמענטשן זענען
נישט זיכער .מענטשן זענען נישט באַ זאָ רגט וועגן ּפריוואַ טקייט אָ בער
זענען באַ זאָ רגט וועגן זייער זיכערקייַט.
• עלטערן פון דיסאַ בילט אונטן  18יאר קינדער קענען ניט זיין באַ צאָ לט
קער זארגערס אין נוי יארק סטעיט.
•  OPWDDמוזן צוריקקריגן זיין ראָ לע ווי אַ ן אַ דוואָ קאַ ט ֿפאַ ר די מענטשן
וואָ ס עס דינען.
• אפהאַ לטן פון מאכן רעטראָ אַ קטיווע ראטע פאַ רמינערן .ראַ טעס זענען
אויך נישט פאראויסזאכן צו שטיצן קיין פעסטקייַט אין די סיסטעם .ראַ טעס
האָ בן שוין פאַ רמינערט אַ זוי ווייַט אַ ז ּפאַ רזאָ רגן וועט זיין אין גרויס ענגקייט
אווען די ּפייטשעק ּפראַ טעקשאַ ן ּפראָ גראַ ם פון  COVIDענדיק.
• מען דארף ראטע רעפאָ רם .מען דארף צייטלעך און גענוג ראַ טעס צו
ֿפאַ רבעסערן פעסטקייַט און קוואַ ליטעט.

 2023-2027קאנצעפט סטראטעגיש פלאן

שותף אַ רייַנוואַ רג אַ נאַ ליסיס :רעגיאָ נאַ ל פאָ רומס
די פאלגענדע גיט אַ ן אאיבערבליק פון די אַ רייַנוואַ רג פון שותפים מיט  OPWDDפירערשאַ פט ווי אַ
טייל פון זייער  5.07סטראַ טעגיש ּפלאַ נירונג השתדלות.
רעגיאָ נאַ ל פאָ רומס
נומער פון פאָ רומס 5 :גאַ נץּ 1 ,פער  OPWDDגעגנט פון דער שטאַ ט
גאַ נץ רעדנערס100 :
רעדנערס אַ רייַנגערעכנט
•  67פאמיליע־מיטגלידער  /זאָ רג געבערס
•  16יחידים  /זיך-אַ דוואָ קאַ טעס
•  8פארטרעטער פון פאמיליע־ארגאניזאציעס
• ּ 3פאַ רזאָ רגן ּ /פערסאַ נעל  /מעקלער FIs /
•  2פארטרעטער פון זעלבסט-אַ דוואַ קאַ סי אָ רגאַ ניזאַ ציעס
•  2פארטרעטער 'אנדערע' אָ רגאַ ניזאַ ציעס
•  IBR 1אָ נגעשטעלטער
•  1פארטרעטער פון אַ פארזארגן אָ רגאַ ניזאַ ציע

טאַ בלע  :7רעגיאָ נאַ ל פאָ רומס אנטייל נעמערס
וואַ לאַ נטערי אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ נאציע און פאַ רזע
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אידענטיפיצרט ּפריאָ ריטעטן פון רעדנערס:
צו באַ שטימען ּפרייאָ ראַ טי געביטן ֿפאַ ר די וואס האבען גערעדט אין די עפנטלעך פאָ רומס ,אינדיווידועל
עדות איז קאָ דעד באזירט אויף די סדר אין וואָ ס מענטשן גערעדט וועגן טעמעס ,די סומע פון ּפלאַ ץ /
צייט זיי געגעבן צו טעמעס ,און די שּפראַ ך געניצט ווען דיסקוטירן די טעמעס .יעדער עדות איז געווען
קאָ דעד ֿפאַ ר די 'העכסטע' דריי ּפריאָ ריטעטן .עטלעכע עדות האָ בן נישט גערעדט וועגן די דריי
טעמעס ,אנדערע גערעדט וועגן מער ווי דרי ַי טעמעס.
העכסטע ּפריאָ ריטעטן אידענטיפיצרט דורך רעדנערס:
בילכערקייַט טעמעס
ווערקפאָ רס
זעלבסט-אויפירונג
באַ הויזן
אנדערע
קאָ מּפלעצירט באדערפענישן
דאַ טאַ און דורכזעיקייַט
טאָ ג באַ דינונגס
פאמיליע באדינונגס  /קינדער
אפשאצן CAS /
באַ שעפטיקונג באַ דינונגס
זאָ רגן קאָ אָ רדינאַ טציע
קליניש  /קריזיס באַ דינונגס
טעכנאָ לאָ גיע
פאַ רשידינקייט ,יוישער און
אַ רומנעמען מענטשן )(DEI
פאָ רשונג
טעלע-געזונט

גאַ נץ מענטיאָ נס
43
33
23
21
13
12
10
10
7
7
6
4
4
3
2
2

* עטלעכע ביישפילן פון 'אנדערע' אריינגענומען :טראַ נסּפערטאציע ,בעסער מיטאַ רבעט צווישן שטאַ ט
אַ גענטורן ,שטיצן ּפערסאַ נעל ערלויבט אין איןּ-פאַ ציענט שּפיטאָ ל סוויוועס.
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ווייַטער אַ נאַ ליסיס פון ּפריאָ ריטעטן באזירט אויף  1-3ראַ נגען קאָ דין:
בילכערקייַט טעמעס
אפשאץ CAS /
קער קאָ ואָ רדאַ נאציע
קליניש  /קריזיס באַ דינונגס
קאָ מּפלעצירט באדערפענישן
דאַ טאַ & דורכזעיקייַט
טאָ ג באַ דינונגס
DEI
באַ שעפטיקונג באַ דינונגס
משּפחה באַ דינונגס  /קינדער
באַ הויזן
פאָ רשונג
זיך-אויפירונג
טעכנאָ לאָ גיע
טעלע-געזונט
ווערקפאָ רס
אנדערע

בילכערקייַט
1
4
1
1
8
5
3
0
5
7
4
2
25
0
0
22
13

בילכערקייַט
2
2
3
0
3
7
4
1
1
1
11
0
5
2
0
17
6

בילכערקייַט
3
1
2
3
2
0
3
2
1
2
8
0
3
2
2
4
2

גאנץ דערמאנט
7
6
4
13
12
10
3
7
10
23
2
33
4
2
43
21

די העכסטע דריי 'ערשטע' ּפריאָ ריטעטן פון רעדנערס זענען זיך-אויפירונג ,ווערקפאָ רס און
שטיצן יענע מיט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן
פון די  100רעדנערס וואָ ס האָ בן צוגעשטעלט עדות אין די פאָ רומס:
 25 oאידענטיפיצרט זיך-אנפירונג ווי אַ העכסט בילכערקייַט געגנט
 22 oאידענטיפיצרט ווערקפאָ רס ווי אַ העכסט בילכערקייַט געגנט
 8 oאידענטיפיצרט שטיצן יענע מיט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן
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טאַ בלע  :8העכסטע ּפריאָ ריטעטן
וואַ לאַ נטערי אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ נאציע און פאַ רזע

*  13אנטייל-נעמערס אויך באמערקט 'אנדערע' ווי זייער נומער ּ 1פריאָ ריטעטן .עטלעכע ביישפילן פון
'אנדערע' אריינגענומען :טראַ נסּפערטאציע ,בעסער מיטאַ רבעט צווישן שטאַ ט אַ גענטורן ,שטיצן ּפערסאַ נעל
ערלויבט אין איןּ-פאַ ציענט שּפיטאָ ל סוויוועס

די העכסטע דריי 'צוויטע' ּפריאָ ריטעטן פון רעדנערס זענען ווערקפאָ רס ,באַ הויזן און דאַ טאַ /
דורכזעיקייַט
פון די  100רעדנערס וואָ ס האָ בן צוגעשטעלט עדות אין די גרוּפעס 63 ,באמערקט אַ צוויטע
בילכערקייַט געגנט:
 17 oאידענטיפיצרט די ווערקפאָ רס ווי אַ צווייטע בילכערקייַט געגנט
 11 oאידענטיפיצרט באַ הויזן ווי אַ צווייטע בילכערקייַט געגנט
 7 oאידענטיפיצרט דאַ טן און דורכזעיקייַט ווי אַ צווייטע בילכערקייַט געגנט

טאַ בלע  :9צוויטע ּפריאָ ריטעטן
וואַ לאַ נטערי אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ נאציע און פאַ רזע
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די העכסטע דריי 'דריטע' ּפריאָ ריטעטן פון רעדנערס זענען באַ הויזן ,ווערקפאָ רס און זיך-
אויפירונג ,קליניש  /קריזיס באַ דינונגס און טאָ ג באַ דינונגס* .
פון די  100רעדנערס וואָ ס האָ בן צוגעשטעלט עדות אין די גרוּפעס 37 ,באמערקט אַ דריטע
בילכערקייַט געגנט:
 8 oאידענטיפיצרט באַ הויזן ווי אַ דריטע בילכערקייַט געגנט
 4 oאידענטיפיצרט די ווערקפאָ רס ווי אַ דריטע בילכערקייַט געגנט
 3 oאידענטיפיצרט קליניש  /קריזיס באַ דינונגס ,אָ דער טאָ ג באַ דינונגס ,אָ דער זיך-אנפירונג ווי אַ
דריטע בילכערקייַט

טאַ בלע  :10דריטע ּפריאָ ריטעטן
וואַ לאַ נטערי אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ נאציע און פאַ רזע

אָ פט טעמעס ֿפאַ ר געביטן:
* אַ נאַ ליסיס האט נישט אַ רייַנגערעכנט אַ אלגעמיין קאַ טעגאָ ריע ֿפאַ ר מער פאַ נדן ֿפאַ ר אלע OPWDD
באַ דינונגס ,דאָ ס איז געווען אַ איבערגעחזרט טעמע אין פילע עדות אין שייַכות צו אנדערע טעמעס
אידענטיפיצרט ווי ּפריאָ ריטעטן .אַ רייַנגערעכנט האנדלען און אויפהערן  OPWDDבודזשעט פאַ רמינערן ,יאָ רן
פון אונטערפאַ נדן ,רעכט ניצן  ARPAגעלט ,און האלטן לטובת מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז און
פאַ מיליעס צו פאַ רגרעסערן פאַ נדן מער בכלל.

אָ פט טעמעס

בילכערקייַט טעמעס

ווערקפאָ רס

• נויטיקייטיק פאר מער ארבעטער ,יעצט שטייען א קריזיס מיט נישט גענוג
ּפערסאַ נעל
• פאַ רגרעסערן לוין פון דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ּ /פערסאַ נעל
• צושטעלן מער בילדונג ֿפאַ ר ווערקפאָ רס וואָ ס דינען יענע מיט
קאָ מּפלעצירט באדערפענישן
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בילכערקייַט
טעמעס

זיך-אנפירונג

באַ הויזן

אָ פט טעמעס
• מער בייגיקייט אין ווי געלט קען ווערן געניצטּ ,כללים אַ רום בודזשעט,
איבעררוק פון איין שורה צו אן אנדער
• אומגעבייטן געלט דעקעל
• קלארער און מער קאָ נסיסטענט אינֿפאָ רמאַ ציעּ ,פראַ צעסן און באשלאסן
• פאַ רגרעסערן נומער פון פינאַ נציעל ינטערמידיעריז ( )FIsאון בראָ קערס
געפונן
• מער מכשירים ֿפאַ ר פאַ מיליעס און זיך-שטיצערס צו העלפן זיי מיט
אַ דמיניסטראַ ציע פון זיך-אנפירונג באַ דינונגס ,פאַ רּפאָ שעטערן
אַ דמיניסטראַ ציע
• בילדונג פאר  / CCOsזאָ רגן פארוואלטערס אויף זיך-אנפירונג ,שטיצן
בראָ קערס ,משפחות און מענטשן וואס ניצן די ּפראָ גראַ ם
• אויספאָ רשן די נוצן פון 'פארבעסערט בראָ קערינג' צו צושטעלן מער שטיצן
• מען דארף בעסערע באַ הויזן סובסידיעס
• רעדוצירן מניעות צו ניט-צירטעפירט סוויוועס
• פאַ רגרעסערן באַ הויזן אָ ּפציעס ,אַ רייַנגערעכנט מענטש-צענטערעד
ברירות
• פאַ רמינערן ּפראצעדורן און ּפייּפערווערק
• נישט גענוג ּפערסאַ נעל פאר גרופע היימען

קאָ מּפלעצירט
באדערפענישן

• די מיט מער קאָ מּפליצירטע באדערפענישן דארפן זייען מער באטראכט
ווערן
• פאַ רגרעסערן סּפעציאַ ליזירט באַ דינונגס ֿפאַ ר יענע מיט מער קאָ מּפליצירט
אויפפירונג און געזונט באדערפענישן

דאַ טאַ און
דורכזעיקייַט

• מען דאַ רף מער דורכזעיקייַט  /נעמען אחריות מיט באשלאסן געמאכט
אויף אַ לע מדריגות פון די באַ דינונג סיסטעם ,אַ רייַנגערעכנט
 OPWDD/DOH, CCOאון ּפאַ רזאָ רגן
• צושטעלן מער דאַ טן צו ווייַזן אַ ן אמתע אָ ּפשּפיגלונג פון די קראַ נט שטאַ ט
פון די סיסטעם און צו העלפן מיט ּפלאַ נירונג ֿפאַ ר דער צוקונֿפט
• ֿפאַ רבעסערן נעמען אחריות אין אַ לע מדריגות און אַ רייַננעמען שותפים אין
מער שמועסן און ּפלאַ נירונג
• ניצן דאַ טן צו ּפרויעקט דינסט באדערפענישן

טאָ ג באַ דינונגס

• מען דאַ רף מער אינדיווידזשואַ ליזירט און מענטש-צענטערעד ּפראָ גראַ מן
• מען דאַ רף וואָ וקיישאַ נאַ ל שטיצן אין די טאָ ג ּפראָ גראַ מן
• פאַ רגרעסערן מעגלעכקייטן ֿפאַ ר קהל ּפראָ גראַ מן
• צושטעלן מער קאָ נסיסטענט אינֿפאָ רמאַ ציע אויף טאָ ג ּפראָ גראַ ם
באַ דינונגס און אָ ּפציעס

• נויטיקייט ֿפאַ ר מער ענלעכע-מעטשן באַ דינונגס
• פאַ רגרעסערן  /שטיצן  FSSפאַ נדן און אָ ּפציעס
משּפחה באַ דינונגס • ֿפאַ רבעסערן צוטריט צו ABA
• מען דאַ רף שטיצן עלטערע זאָ רג געבערסֿ ,פאַ ר מענטשן ווען זאָ רג
/קינדער
געבערס זענען 'ניטאָ '
• באצאלטע זאָ רג געבערס
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בילכערקייַט
טעמעס
אפשאצונג CAS /

באַ שעפטיקונג
באַ דינונגס
קער קאָ אָ רדינאַ ציע
קליניש  /קריזיס
באַ דינונגס

טעכנאָ לאָ גיע

DEI
פאָ רשונג
טעלע-געזונט

אנדערע

אָ פט טעמעס
•  CASדאַ רף זיין איבערגעקוקט ,מער דורכזעיקייַט און צוציענדיק
• ֿפאַ רבעסערן משּפחה  /יחיד אריינצונג און אַ רייַנוואַ רג מיט CAS
•  CASכאַ ּפט נישט גוט די דאַ רפענישן
• זאָ ל פארשידן מאכן אפשאטצונג באזירט אויף פאַ רשידענע באדערפענישן
 /סוויוועס ּ /פראָ גראַ מן
• דערהייַנטיקן קרייטיריאַ געניצט ֿפאַ ר די באקומען באדינונגס
• מער ּפרי-וואָ קאַ טיאָ נאַ ל מעגלעכקייטן ,פארבעסערט צוטריט צו לעביק
באַ שעפטיקונג אָ ּפציעס
• פעלן פון טראַ נסּפערטאציע צו  /פון באַ שעפטיקונג
• רעדוצירן אויסקער ראַ טעס פון זאָ רגן פארוואלטערס
• ֿפאַ רבעסערן איינפיר צייט אויף לעבןּ-פלאַ נן
• מען דארף קלארער ּפראצעדורן און אינֿפאָ רמאַ ציע אייַנטיילונג
• נויטיקייט ֿפאַ ר מער קריזיס פאַ רהיטונג און שטיצן ֿפאַ ר יחידים און
פאַ מיליעס
• פעלן פון פון אויפפירונג באַ דינונגס
• באַ טראַ כטן עלטערן שטיצערס בעשאַ ס צייטן פון קריזיס
• מען דארף מער אָ ּפציעס ֿפאַ ר קורץ-טערמין וואונערטער אין צייט פון
קריזיס
• פאַ רגרעסערן צוטריט צו כידישדיק טעכנאָ לאָ גיע צו שטיצן מער
זעלבסטשטענדיקייַט
• נוצן פון טעכנאָ לאָ גיע צו שטיצן ּפערסאַ נעל באדערפענישן
• נוצן פון טעכנאָ לאָ גיע ֿפאַ ר איבערקוקען  /זיכערקייַט
• אַ רומנעמען מוז זיין אינדיווידזשואַ ליזירט
• דערקענען פאַ רשידינקייט פון די שטאַ ט און די באקומען באדינונגס
• פאַ רגרעסערן מעגלעכקייטן ֿפאַ ר מער קולטורעלע פאַ רשידינע  /סענסיטיוו
ּפראָ גראַ מן און באַ דינונגען
• באַ טראַ כטן ניצן ECHO
• שטיצן  IBRמיט מער פאַ נדן
• ֿפאַ רבעסערן צוטריט צו טעלע-געזונט אָ ּפציעס ֿפאַ ר מער קהילות
• פאָ רזעצן צו צושטעלן עטלעכע ווירטואַ ל אָ ּפציעס
• מען דארף צו ֿפאַ רבעסערן מיטאַ רבעט און קאָ ואָ רדאַ נאציע צווישן שטאַ ט
אַ גענטורן און באַ דינונגס ( ,SED, OMHאאז"וו)
• לאָ זן ּפערסאַ נעל צו שטיצן מענטשן אין איןּ-פאַ ציענט פאַ סילאַ טעטן /
שּפיטאַ לן
• אַ דרעסן אַ דמיניסטראַ ציע פון מעדאַ קאַ ציע אין ניט-צירטעפירט סוויוועס
• פארשארקן מער געזונט שריפטיקייט

שותף אַ רייַנוואַ רג אַ נאַ ליסיס :גרופע אסיפות און באַ מערקונגען
שותף גרופע אסיפות
נומער פון גרופע אסיפות26 :
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גאַ נץ נומער פון גרוּפעס געבען באַ מערקונגען33 :
טיּפן פון גרוּפעס:
•  2זעלבסט-אַ דוואָ קאַ סי אָ רגאַ ניזאַ ציעס
•  11באַ דינונג זארגער אָ רגאַ ניזאַ ציעס
 1 oבאַ דינן אונטערּ-פאַ רזענטירט גרוּפעס
•  11משּפחה אָ רגאַ ניזאַ ציעס
 3 oפארשטעלן אונטערּ-פאַ רזענטירט גרוּפעס
•  5ניו יארק סיטי בעראָ ו אַ נטוויקלונג דיסעביליטי קאָ ונסילס
•  1קאונטי רעגירונג ארגאניזאציע
•  1פאָ רשונג אָ רגאַ ניזאַ ציע
•  2סטעיטווידע עצה-געבען אָ רגאַ ניזאַ ציעס
טאַ בלע  :11גרופע טיפן
וואַ לאַ נטערי אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ נאציע און פאַ רזע

אידענטיפיצרט ּפריאָ ריטעטן פון גרוּפעס:
צו באַ שטימען ּפריאָ רעטעטן געביטן ֿפאַ ר די גרוּפעס וואָ ס האָ בן צוגעשטעלט אַ רייַנוואַ רגOPWDD ,
קאָ דעד די באַ מערקונגען געמאכט בעשאַ ס אסיפות און אין דערלאנגט געשריבן ארויסזאגאגונגען
באזירט אויף די סדר אין וואָ ס טעמעס זענען גערעדט ,די סומע פון ּפלאַ ץ אָ דער נומער פון
באַ מערקונגען אפ באַ זונדער טעמע געביטן און די הדגשה געשטעלט אויף טעמעס .די אַ רייַנוואַ רג פון
יעדער גרוּפע איז געווען קאָ דעד ֿפאַ ר די העכסטע דריי ּפריאָ ריטעטן .עטלעכע גרוּפעס באַ מערק אויף
דריי אָ דער ווייניקערע טעמע געביטן ,און עטלעכע גרוּפעס באַ מערק אויף מער ווי דרי ַי טעמע געביטן.
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די אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז הדרכה קאָ ונסיל ( )DDACגעבעטן נישט צו זיין פריאריטיזירט
אַ רייַנוואַ רג ,אַ זוי עס איז נישט אַ רייַנגערעכנט אין דעם אַ נאַ ליסיס.
נאָ טיץ OPWDD :האָ ט אונטערגענומען דעם געניטונג צו אידענטיפיצירן די העכסטן ּפריאָ ריטעטן לויט
זיין פילע שותפים גרוּפעס .פילע פון די גרוּפעס אידענטיפיצרט עטלעכע דייַגע געביטן אין די באַ דינונג
סיסטעם ווייַטער פון די אידענטיפיצרט ווי די מערסט דרינגלעך און דערלאנגט ברייט רעקאַ מעדאציעס
ֿפאַ ר סיסטעם פארבעסערונג .אין צוגרייטן די ּ 5.07פלאַ ן OPWDD ,באַ טראַ כט אַ לע באַ מערקונגען.

העכסטע ּפריאָ ריטעטן אידענטיפיצרט דורך רעדנערס:
בילכערקייַט טעמעס
ווערקפאָ רס
באַ הויזן
דאַ טאַ און דורכזעיקייַט
טאָ ג באַ דינונגס
באדינונגס איבער די לעבן
קליניש און קריזיס באַ דינונגס
אנדערע
זיך-אנפירונג
משּפחה באַ דינונגס  /קינדער
פאַ רשידינקייט ,יוישער און
אַ רומנעמען מענטשן ()DEI
באַ שעפטיקונג באַ דינונגס
קאָ מּפלעצירט באדערפענישן
טעכנאָ לאָ גיע
פאָ רשונג
טעלע-געזונט

טאטאל דערמאנט ווי אַ
בילכערקייַט טעמע
22
12
9
7
6
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1

* עטלעכע ביישפילן פון 'אנדערע' אַ רייַנגערעכנט :מענטשן'ס רעכט ,לעגאל רעפאָ רם און סיסטעם
איבערמאכען ,פערזענלעכע זאָ רג באַ דינונגס ,אינטערנעט צוטריט ,באַ דינונג סיסטעם פאַ נדן.
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טאַ בלע  :12הכסטע דריי בילכערקייַט געביטן ווי אנגעוויזן דורך די שותפים גרוּפעס
וואַ לאַ נטערי אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ נאציע און פאַ רזע

ווייַטער אנאלאסיס פון ּפריאָ ריטעטן באזירט אויף  1-3ראַ נגען קאָ ודן:
בילכערקייַט טעמעס

בילכערקייַט
1

בילכערקייַט
2

בילכערקייַט
3

טאטאל דערמאנט ווי
אַ בילכערקייַט טעמע

ווערקפאָ רס
באַ הויזן
דאַ טאַ און דורכזעיקייַט
טאָ ג באַ דינונגס
קליניש און קריזיס
באַ דינונגס
באדינונגס איבער די לעבן
אנדערע
משּפחה באַ דינונגס /
קינדער
זיך-אנפירונג
פאַ רשידינקייט ,יוישער
און אַ רומנעמען
באַ שעפטיקונג באַ דינונגס
קאָ מּפלעצירט
באדערפענישן
טעכנאָ לאָ גיע
פאָ רשונג
טעלע-געזונט

14
1
3
1
1

5
6
4
2
2

3
5
2
4
2

22
12
9
7
5

0
1
1

3
2
2

3
2
1

6
5
4

3
2

0
1

2
0

5
3

2
0

1
1

0
1

3
2

0
1
0

0
0
0

2
0
1

2
1
1

די העכסטע דריי 'ערשטער' ּפריאָ ריטעטן פון שותפים גרוּפעס זענען ווערקפאָ רס ,דאַ טן און
דורכזעיקייַט און זיך-אנפירונג.
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פון די  32גרוּפעס וואָ ס האָ בן צוגעשטעלט אַ רייַנוואַ רג דורך אסיפות און  /אָ דער דערלאנגט
געשריבן באַ מערקונגען 30 ,גרוּפעס האָ בן אנגעוויזן אַ העכסטע בילכערקייַט:
•  14אידענטיפיצרט ווערקפאָ רס ווי אַ העכסט בילכערקייַט.
•  3אידענטיפיצרט דאַ טן און דורכזעיקייַט ווי אַ העכסטע בילכערקייַט.
•  3אידענטיפיצרט זיך-אנפירונג ווי אַ העכסטע בילכערקייַט.
די גרוּפע וואָ ס אידענטיפיצרט 'אנדערע' ווי זייַן העכסט בילכערקייַט ,אידענטיפיצרט די נויטיקייט צו
קאנצענטרירן אויף די רעכט פון מענטשן ווי אַ העכסט בילכערקייַט.
די העכסטע דריי 'צוויטע' ּפריאָ ריטעטן פון שותפים גרוּפעס זענען באַ הויזן ,ווערקפאָ רס און דאַ טן
און דורכזעיקייַט.
פון די  32גרוּפעס וואָ ס האָ בן צוגעשטעלט אַ רייַנוואַ רג דורך אסיפות און  /אָ דער דערלאנגט
געשריבן באַ מערקונגען 29 ,אנגעוויזן אַ צווייטע בילכערקייַט געגנט:
•  6האבן אנגעװיזן וואוינונג אלס א צווייטע פריאריטעט געגנט.
•  5האבן אנגעװיזן ווערקפאָ רס אלס א צװײטע פריאריטעט געגנט.
•  4האָ בן אָ נגעוויזן דאַ טן און דורכזעיקייַט ווי אַ צווייטע בילכערקייַט געגנט.
די  2גרוּפעס וואָ ס האָ בן געשריבן 'אנדערע' ווי די צווייטע ּפריאָ ריטעטן אידענטיפיצרט די נויטיקייט צו
קאנצענטרירן אויף לעגאל רעפאָ רם און פארבעסערן  OPWDDשותּפיס מיט זייַן שותפים.
די העכסטע דריי 'דריט' ּפריאָ ריטעטן פון שותפים גרוּפעס זענען באַ הויזן און טאָ ג באַ דינונגס,
מיט ווערקפאָ רס און באַ דינונגס איבער די לעבן ,יעדער באקומען דריי דערמאנט ֿפאַ ר די דריטע
מערסט וויכטיק בילכערקייַט.
פון די  32גרוּפעס וואָ ס האָ בן צוגעשטעלט אַ רייַנוואַ רג דורך אסיפות און  /אָ דער דערלאנגט געשריבן
באַ מערקונגען 28 ,אנגעוויזן אַ דריטע בילכערקייַט געגנט:
•  5אנגעװיזן וואוינונג אלס א דריטע פריאריטעט געגנט.
•  4אנגעװיזן טאָ ג באַ דינונגס ווי אַ דריטע בילכערקייַט געגנט.
•  3אנגעװיזן ווערקפאָ רס ווי אַ דריטע בילכערקייַט געגנט.
•  3אנגעװיזן באדינונגס איבער די לעבן שּפאַ ן ווי אַ דריטע בילכערקייַט געגנט.
די צוויי גרוּפעס וואָ ס האָ בן געשריבן 'אנדערע' דריטע ּפריאָ ריטעטן האָ בן אנגעוויזן די נויטיקייט צו
קאנצענטרירן אויף פערזענלעכע זאָ רג באַ דינונגס און פארבעסערן פאַ נדן ֿפאַ ר די באַ דינונג סיסטעם.
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אָ פט טעמעס צווישן די באַ מערקונגען פון גרוּפעס פון שותפים
טייּפס פון גרוּפעס
זיך-אַ דוואַ קאַ סי
גרוּפעס

משּפחה גרוּפעס

גרוּפעס ֿפאַ ר אונטער-
ּפאַ רזענטירט

אָ פט טעמעס
• צוטריט צו פאַ רלאָ זלעך ,פארמאגן אינטערנעט באַ דינונגס.
• ווערקפאָ רס קריזיס  -דרינגלעך צו אַ דרעסן
• מען דארף א ברייט קייט פון באדינונגס זענען צו טרעפן אַ ברייט קייט
פון באדערפענישן .ניט אַ לעמען קענען לעבן אומאפהאנגיק .מענטשן אין
ניט-צירטעפירט באַ הויזן דאַ רֿפן שטיצן.
• דאַ טאַ און דורכזעיקייַט  -צושטעלן דאַ טן ֿפאַ ר ּפלאַ נירונג  -דאַ טן אויף
מענטשן געדינט ,קאָ סט ,צוקונֿפט באדערפענישן ,קראַ נט ניט אנגעפילט
באדערפענישן.
• גרעסערע בייגיקייט אין און גרינגקייט פון אַ דמיניסטראַ ציע ֿפאַ ר זיך-
אנפירונג ,אונטערהאלטנקייט איבער די לעבן.
• ֿפאַ רבעסערן  - ISSבאַ פרייַען מניעות ,פאַ רגרעסערן סובסידיעס.
• ֿפאַ רבעסערן קריזיס באַ דינונגס.
• פלאנירן אז מענטשן זאלן עלטער ווערן אין זייערע היימען און נישט
דארפן רוקן.
• פארברייטערן באדינונגס ֿפאַ ר מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט מעדיציניש
און  /אָ דער אויפפירונג באדערפענישן
• טאג ּפראָ גראַ מן זענען פארמאכט ,און דערפאר מענטשן זיצטן אין דער
הײם ,לײדן און גייען אהינטער .
• פארשטיין ווי צו אנקומען באדינונגס איז אַ גרויס מניעה .פאַ מיליעס
דאַ רֿפן צוטריט צו אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן דעם סיסטעם אין זייער אייגן
שּפראַ ך.
• פילע פאַ מיליעס וויסען נישט אפילו פון  OPWDDבאדינונגס.
• פאַ רגרעסערן קאַ ּפאַ ציטעט פון קולטורלי קאָ מּפעטענט ּפאַ רזאָ רגן /
באַ דינונגס ,צוויי-שּפראַ ך ּפערסאַ נעל.
• מאַ כן דאַ טן עפנטלעך  -דאַ טן אויף באַ דינונג סיסטעם באַ ניץ,
דעמאָ גראַ פיקס.
• ֿפאַ רבעסערן זיך-אנפירונג  -מאַ כן עס גרינגער און אויסהאלטליך.
• אָ נפירן אַ וטריטש צו אונטערּ-פאַ רזענטירט באפעלקערונגען; בויען קשר
און שוטפעס.
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פזארגן גרוּפעס

ניו יארק סיטי בעראָ ו
אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטי קאָ ונסילס

• מען דארף באַ טייַטיק שותפעס און מיטאַ רבעט.
• ווערקפאָ רס איז אין קריזיס .מאכן זיכער אַ בילדונגעם און יושערדיק
באצאלט ווערקפאָ רס איז די העכסטע בילכערקייַט ֿפאַ ר די ווייַטער פינף
יאָ ר.
• מען דארף דאַ טאַ באזירט ּפלאַ נירונג ,פאַ נדן און ּפאָ ליטיק .אינוועסטירן
אין אַ דאַ טן סיסטעם.
• מען דארף לעגאל רעפאָ רם .איבער-רעגולירן ווערט קאַ ונטער-
ּפראַ דאַ קטיוו .ריזיקירן דערווידערונג באשאפט מניעות צו פאזיטיוו
רעזולטאטן.
• מענטשן מיט די גרעסטע באדערפענישן זענען נישט סערווירט אָ דער
אונטער-באדינט .פאַ נדן מוזן זיין צוגעשטעלט צו שטיצן זייער באַ דינונגס.
• מען דארף ראטע רעפאָ רם .מען דארף צייטלעך און גענוג ראַ טעס צו
ֿפאַ רבעסערן פעסטקייַט און קוואַ ליטעט.
• שטיצן אינאַ ווייטיוו נוצן פון טעכנאָ לאָ גיע (אַ רייַנגערעכנט טעלע-געזונט)
צו שטיצן מענטשן און פאָ נד עס.
• באַ זונדער רעזידענטשאַ ל שטיצן פון פאַ רמאָ ג; רעּפורּפאָ סע
ּפראָ ּפערטיעס; פארברייטערן רעזידענטשאַ ל אָ ּפציעס ֿפאַ ר אַ פול קייט
פון שטיצן באדערפענישן; פאַ רגרעסערן  ISSסובסידיעס; לאָ זן
פארעלטערן אין ּפלאַ ץ.
•  OPWDDדאַ רף בעסער נאָ כפאָ לגען די באדינונגס מיט דאַ טן און
דאַ רף טיילן די דאַ טן מיט שותפים.
•  OPWDDדאַ רף מער מיטאַ רבעטן מיט אנדערע אגענטורן און סטעיט
באַ דינונג סיסטעמען .מענטשן דאַ רֿפן באדינונגס פון קייפל אַ גענטורן.
• מען דארף מער רעזידענטשאַ ל אָ ּפציעס;  ISSסובסידיעס מוזן זיין
געוואקסן.
• דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לסס מוזן זיין באַ צאָ לט אַ פאַ כמאַ ן לוין.
אונדזער ווערקפאָ רס איז אין אַ קריזיס פונט .פארבעסערט ARPA
דאָ לאַ רן זאָ ל זיין געגעבען צו די ווערקפאָ רס.

שותף אַ רייַנוואַ רג אַ נאַ ליסיס :באַ מערקונגען באקומען דורך בליצּפאָ סט
בליצּפאָ סט באַ מערקונגען
גאַ נץ נומער פון בליצּפאָ סט באקומען218 :
נומער פון בליצפאסט באקומען פון ּפאַ רטיעס וואָ ס האָ בן נישט קאָ מענטירט דורך אן עפנטלעך
פאָ רום אָ דער שותפים גרוּפע163 :
טיּפן פון ּפאַ רטיעס געהערט פון:
•  20מענטשן מיט אַ דיסאַ ביליטי
•  85פאמיליע מיטגלידער
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•  12באַ דינונג זארגן אַ גענטורן
• CCOs 2
•  2זאָ רג פארוואלטערס
•  7יחיד ּפאַ רזאָ רגן (למשל מעקלער ,פינאַ נציעל tינטערמידיערי ,קלינישאַ ן)
•  CCO 3מיטגליד עצה גרוּפעס
•  OPWDD 21אנגעשטעלטע
•

 IRB 19אנגעשטעלטע

•

 2אנדערע  OPWDDאנגעשטעלטע

•  3אנדערע
•

 2פון קאַ לידזש פון סטאַ טען אינזל

•

ֿ 1פון קאַ ּפיטאַ ל דיסטריקט באָ רד פון וויזיטערז

•  8מיט קאַ טעגאָ ריע באשטימט
נאטיץ :בליצּפאָ סט באַ מערקונגען פון די  CCOמיטגליד עצה קאַ מיטעטן און די קאַ ּפיטאַ ל דיסטריקט
באָ רד פון וויזיטערז ּפאַ רזענטירט פילע קולות פון משּפחה מיטגלידער פון מענטשן מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז .אויך ,איין בליצּפאָ סט באקומען פון אַ גרוּפע פון פאַ מיליעס סערווירט דורך אַ איין
שּפייַזער אַ גענטור אַ רייַנגערעכנט באַ מערקונגען פון  10באַ זונדער פאַ מיליעס.

טאַ בלע  :13איין ּפאַ רטיי בליצּפאָ סטן באקומען
וואַ לאַ נטערי אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ נאציע און פאַ רזע
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אידענטיפיצרט ּפריאָ ריטעטן פון גרוּפעס
צו באַ שטימען ּפרייאָ ראַ טי געביטן ֿפאַ ר די באזונדער ּפאַ רטיעס וואָ ס האָ בן צוגעשטעלט אַ רייַנוואַ רג
דורך בליצּפאָ סט OPWDD ,קאָ ודן די באַ מערקונגען געמאכט אין זייער בליצּפאָ סט ּפרעזענטירונג
באזירט אויף די סדר אין וואָ ס טעמעס זענען גערעדט ,די סומע פון ּפלאַ ץ אָ דער נומער פון
באַ מערקונגען וועגן באַ זונדער טעמע געביטן און די הדגשה געשטעלט אויף געוויסע טעמעס .די
אַ רייַנוואַ רג פון יעדער ּפאַ רטיי איז געווען קאָ דעד ֿפאַ ר די העכסטע דריי ּפריאָ ריטעטן .עטלעכע
ּפאַ רטיעס האָ בן באמערקט אויף דריי אָ דער ווייניקערע טעמע געביטן ,און עטלעכע ּפאַ רטיעס האָ בן
באמערקט אויף מער ווי דריי טעמע געביטן.
נאָ טיץ OPWDD :האָ ט אונטערגענומען צו אידענטיפיצירן די העכסטן ּפריאָ ריטעטן לויט זיין פילע
שותפים .פילע פון די ּפאַ רטיעס אידענטיפיצרט עטלעכע געביטן פון דייַגע אין די באַ דינונג סיסטעם
ווייַטער פון די אידענטיפיצרט ווי די מערסט דרינגלעך ,און פילע האָ בן צוגעשטעלט ברייט ֿפירלייגן
ֿפאַ ר סיסטעם פארבעסערונג .אין צוגרייטן די ּ 5.07פלאַ ן OPWDD ,באַ טראַ כט אַ לע באַ מערקונגען.
העכסטע ּפריאָ ריטעטן אידענטיפיצרט דורך בליצפאסט קאָ מענטאטארן:
בילכערקייַט טעמעס
ווערקפאָ רס
באַ הויזן
זיך-אנפירונג
קער קאָ אָ רדינאַ ציע
אנדערע
פאָ רשונג
באדינונגס איבער די לעבן
טעכנאָ לאָ גיע
קאָ מּפלעצירט באדערפענישן
טאָ ג באַ דינונגס
באַ שעפטיקונג
פאַ רשידינקייט ,יוישער און אַ רומנעמען ()DEI
דאַ טאַ און דורכזעיקייַט
קליניש און קריזיס באַ דינונגס
משּפחה  /קינדער באַ דינונגס
טעלע-געזונט

טאטאל דערמאנט ווי אַ בילכערקייַט טעמע
76

61
35
34
31
24
15
12
8
7
6
5
4
3
3
3

* 'אנדערע' אריינגענומען פילע רופען ֿפאַ ר ענדען די סיסטעם פון בודזשעט פאַ רמינערן ,געבען מער פאַ נדן ֿפאַ ר
די באַ דינונג סיסטעם ,און פארבעסערן איבער-סיסטעמען מיטאַ רבעט .אנדערע ווייניקער אָ פט אויסגעדריקט
ביישפילן אַ רייַנגערעכנט פארבעסערט צוטריט צו באדינונגס ,פאנאנדערטיילען פאַ רפעסטיקט קאָ סט פון טאָ ג
דינסט ראַ טעס ,לעגאל רעפאָ רם און פארבעסערט מיטאַ רבעט מיט שותפים און אנדערע שטאַ ט באַ דינונג
סיסטעמען.
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טאַ בלע  :14די העכסטע דרי ַי בילכערקייַט געביטן ווי אנגעוויזן דורך בליצּפאָ סט
וואַ לאַ נטערי אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ נאציע און פאַ רזע

ווייַטער אנאלאסיס פון ּפריאָ ריטעטן באזירט אויף  1-3ראַ נגען קאָ ודן:
בילכערקייַט טעמעס
ווערקפאָ רס
באַ הויזן
זיך-אנפירונג
קער קאָ אָ רדינאַ ציע
אנדערע
פאָ רשונג
באדינונגס אַ ריבער
די לעבן
טעכנאָ לאָ גיע
קאָ מּפלעצירט
באדערפענישן
טאָ ג באַ דינונגס
באַ שעפטיקונג
פאַ רשידינקייט ,יוישער
און אַ רומנעמען
דאַ טאַ און דורכזעיקייַט
קליניש און קריזיס
באַ דינונגס
משּפחה באַ דינונגס /
קינדער
טעלע-געזונט

בילכערקייַט
1

בילכערקייַט
2

בילכערקייַט
3

טאטאל דערמאנט ווי
אַ בילכערקייַט טעמע

61
12
20
4
13
24
11

12
18
10
23
9
0
4

3
31
5
7
9
0
0

76
61
35
34
31
24
15

2
3

6
3

4
2

12
8

1
3
3

3
1
2

3
2
0

7
6
5

2
1

1
0

1
2

4
3

2

1

0

3

1

1

1

3
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די העכסטע דריי 'ערשטע' ּפריאָ ריטעטן פון בליצּפאָ סט באַ מערקונגען זענען ווערקפאָ רס,
פאָ רשונג און זיך-אנפירונג.
פון די  163באזונדער ּפאַ רטיעס וואָ ס האָ בן צוגעשטעלט אַ רייַנוואַ רג דורך בליצּפאָ סט אַ ליין163 ,
אנגעוויזן אַ העכסטע בילכערקייַט:
•  61אידענטיפיצרט ווערקפאָ רס ווי אַ העכסט בילכערקייַט.
•  24אידענטיפיצרט פאָ רשונג ווי אַ העכסט בילכערקייַט.
•  20אידענטיפיצרט זיך-אנפירונג ווי אַ העכסט בילכערקייַט.
•  13אידענטיפיצרט 'אנדערע' ,מיט אָ פט רופען צו קאנצענטרירן אויף:
• פינאַ נציעל שטיצן ֿפאַ ר ּפאַ רזאָ רגן ,אויפהערען פון בודזשעט  /ראטע פאַ רמינערן
• פארבעסערט צוטריט צו באַ דינונגען
די העכסטע דריי 'צוויטע' ּפריאָ ריטעטן פון בליצּפאָ סט באַ מערקונגען זענען זאָ רגן
קאָ ואָ רדאַ נאציע ,באַ הויזן און ווערקפאָ רס.
פון די  163יחיד ּפאַ רטיעס וואָ ס האָ בן צוגעשטעלט אַ רייַנוואַ רג דורך בליצּפאָ סט אַ ליין 97 ,אנגעוויזן אַ
צווייטע בילכערקייַט געגנט:
•  23אידענטיפיצרט זאָ רגן קאָ ואָ רדאַ נאציע ווי אַ צווייטע בילכערקייַט געגנט.
•  18אידענטיפיצרט באַ הויזן ווי אַ צווייטע בילכערקייַט געגנט.
•  12אידענטיפיצרט זאָ רגן ווערקפאָ רס ווי אַ צווייטע בילכערקייַט געגנט.
•  10אידענטיפיצרט זיך-אנפירונג ווי אַ צווייטע בילכערקייַט געגנט.
די  9גרוּפעס וואָ ס האָ בן געשריבן 'אנדערע' ווי צווייטע ּפריאָ ריטעטן אָ פט אנגעוויזן די נויטיקייט צו
קאנצענטרירן אויף באַ דינונג סיסטעם פאַ נדן און אויפהערען פון בודזשעט  /ראטע פאַ רמינערן,
פארבעסערט אינטעראַ גענסי מיטאַ רבעט .אנדערע זאכען אַ רייַנגערעכנט אין "אנדערע" ווי אַ צווייטע
בילכערקייַט זענען די נויטיקייט צו צעטיילן פאַ רפעסטיקט קאָ סט ֿפאַ ר טאָ ג דינסט ראַ טעס און
האנדלען די באדערפענישן פון די אָ טיסם באַ פעלקערונג.
די העכסטע דריי 'דריטע' ּפריאָ ריטעטן פון בליצּפאָ סט באַ מערקונגען זענען באַ הויזן' ,אנדערע'
און זאָ רגן קאָ ואָ רדאַ נאציע.
פון די  163יחיד ּפאַ רטיעס וואָ ס האָ בן צוגעשטעלט אַ רייַנוואַ רג דורך בליצּפאָ סט אַ ליין 70 ,אנגעוויזן אַ
דריטע בילכערקייַט געגנט:
•  31האבן אָ נגעוויזן וואוינונג אלס א דריטע פריאריטעט געגנט.
•  9האָ בן אָ נגעוויזן 'אנדערע' ווי אַ דריטע בילכערקייַט געגנט ,מיט אָ פט רופען ֿפאַ ר:
 oפארגרעבערט באַ דינונג סיסטעם פאַ נדן.
 oפארבעסערט אינטעראַ גענסי מיטאַ רבעט.
 oאנדערע זאכען אַ רייַנגערעכנט אין 'אנדערע' ווי אַ דריטע בילכערקייַט זענען די נויטיקייט ֿפאַ ר
פארבעסערט שוטפעס צווישן  OPWDDאון זייַן שותפים און  OPWDDצו זיין אַ גרעסערע
אַ דוואָ קאַ ט ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז.
•  7האָ בן אָ נגעוויזן זאָ רג קאָ ואָ רדאַ נאציע ווי אַ דריטע בילכערקייַט געגנט.
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אָ פט טעמעס און באַ טייטיק באַ מערקונגען צווישן בליצפאסטן באַ מערקונגען
יחידים  /זעלבסט-אַ דוואָ קאַ טעס

אָ פט טעמעס

אנדערע
וויכטיק
באַ מערקונגען

• הערן צו מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז וועגן זייער
וועלענישן און באדערפענישן .עטלעכע האָ בן אויסגעדריקט אַ ז
זיי פילן ניט געהערט אָ דער חשוב.
• ווירטועל ּפראָ גראַ מן וואָ ס זענען געהאלטן בעשאַ ס COVID
זענען וווילטויק ֿפאַ ר עטלעכע מענטשן און זיי וואָ לט ווי צו זען
זיי פאָ רזעצן (ווי ווירטואַ ל יאָ גאַ קלאַ סעס ֿפאַ ר מענטשן וואָ ס
נוצן רעדערשטולן און זום אסיפות).
• אינוועסטירן אין טעכנאָ לאָ גיע ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז  -בייַשּפיל :לעבן אַ לערץ ֿפאַ ר אַ לע .דאָ ס איז אַ
זיכערקייט ענין און קען העלֿפן צו זיין א בריק פאר די דוחק פון
ּפערסאַ נעל אין זיך-אנפירונג .אויך ,טעכנאָ לאָ גיע ווי Alexa
קענען שטארק פאַ רבעסערן אַ מענטש'ס קוואַ ליטעט פון לעבן
דורך מאכן אַ קטיוויטעטן פון טעגלעך לעבן ( )ADLsגרינגער.
• שטיצן צוטריט צו אינטערנעט און דעוויסעס.
• מען דארף צוטריטלעך באַ הויזן ( ADAגעהאָ רכיק) .מען
דאַ רף פאַ רגרעסערן סובסידיעס .כאָ טש אַ אוניווערסאַ ל דייַגע,
דעם באַ מערקונג איז געווען דער הויּפט אָ פט אין די דאַ ונסטייט
מקומות.
• זיך-אנפירונג באַ דזשיץ זענען אויך באגרעניצט; מען דארף
מער ברירה און ווייניקערע באגרעניצט.
• קוק צו האָ בן גרופעס פון ּפערסאַ נעל ֿפאַ ר מענטשן וואָ ס זיך-
אנפירן אַ זוי ּפערסאַ נעל קען דעקן ֿפאַ ר פאַ רשידענע מענטשן
וואָ ס באַ קומען באדינונגס.
• מען דאַ רף אַ רייַננעמען מעדאַ קאציע פאַ רוואַ לטונג ,מעדיציניש
אַ ּפוינטמאַ נט פאַ רוואַ לטונג אין זיך-אנפירונג .מענטשן קענען
דערווייַל נישט באַ קומען די הילף ,און זיי דארף דאב האבען.
• נעמען ניו יארקער ארויס פון ג'ודג ראטנבערג צענטער.
• אָ ּפגעבן מער געלט ֿפאַ ר פארווילונגען ּפראָ גראַ מן ֿפאַ ר
מענטשן וואָ ס האָ בן מענטאל געזונט שווערעקייטן אָ דער
לערנען דיסאַ ביליטיז.
• פאַ רזיכערן ּפארזארגן אַ גענטורן צו האָ בן מער צוויי-שפראכן
ּפערסאַ נעל.
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אָ פט טהעמעס

אנדערע וויכטיק
באַ מערקונגען

משּפחה מיטגלידער
•דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לסס דאַ רֿפן העכער לוין ,בעסער
קאַ ריערע.
•זיך-אנפירונג איז נישט דער ענטפער ֿפאַ ר מענטשן מיט
קאָ מּפלעצירט באדערפענישן .די בענעפיטן פון זיך-אנפירונג זאָ ל
זיין בארעכטיגט ֿפאַ ר יענע מיט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן.
•עס איז נויטיק באַ הויזן ֿפאַ ר מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט
באדערפענישן.
• מען דארף א מישלינג העלפינדיק באַ הויזן .מען דארף ניט-
צירטעפירט באַ הויזן אָ רט הילף.
•הייבן די  ISSסאַ בסידיע ֿפאַ ר באַ הויזן און לאָ זן בייגיקייט אין
אויסגעבן אַ לאַ ואַ נסיז דערמאנט איבער און איבער אין רעגיאָ נס 4
און .5
•פאַ רקירצן וואַ רטן צייט ֿפאַ ר באקומען באדינונגס.
•מען דארף דורכזעיקייַט אפשאטצונג; עס איז קיין דורכזעיקייַט
מיט.CAS
•זיך-אנפירונג ּפייּפערווערק איז צו קאָ מּפליצירט ,און עס נעמט
צו לאַ נג צו שטעלן עס אַ רויף און אָ נהייבן .זיך-אנפירונג בודזשעט
ּכללים זענען אויך באגרעניצט.
•בעסער איבערגאַ נג ּפלאַ נירונג ֿפאַ ר סטודענטן .דאָ ס איז אַ
סיסטעמיש ּפראָ בלעם בייּ .OPWDDפלאַ נירן בעסער אַ זוי אַ ז
קיין מענטשן האָ בן אויסרייסן אין באדינונגס.
• פאָ רשלאָ גן לעבן מאַ ּפע קאָ וטש ּפראָ גראַ ם געֿפינט דורך
אַ סּפערגער'ס  /אָ טיזאַ ם נעטוואָ רק.
• פארברייטערן צירטעפירט באַ הויזן; ניט אַ לעמען קענען לעבן
אין ניט-צירטעפירט .דו זאלסט נישט לאָ זן מענטשן מיט
קאָ מּפלעצירט שטיצן באדערפענישן פון OPWDD
רעזידענטשאַ ל באַ דינונג ּפלאַ נירונג.
• מען דארף רוקאדיק קריזיס באַ דינונגס.
• דערלויבן באצאלטע פאמיליע קער זארגערס.
• דו זאלסט נישט שטוּפן זיך-אנפירונג אויף אַ לעמען; עס איז
נישט ּפאַ סיק ֿפאַ ר אַ לעמען.
• אַ לע שטימונג פון די אויף די אָ טיזאַ ם סּפעקטרום דאַ רֿפן זיין
געהערט ,אַ רייַנגערעכנט די וואס האָ בן קאָ מּפלעצירט
באדערפענישן און קענען נישט אויסדריקן זיך.
• שטיצ שאַ פונג פון אינאַ ווייטיוו  /אינטערדעּפענדענט וואוינונג
קהילות ֿפאַ ר מענטשן.
• אָ ּפשאַ צן צי די יוסטיץ צענטער איז נוציק.
• שטיצן קאַ מעראַ ס אין צירטעפירט סוויוועס ֿפאַ ר זיכערקייַט.
• ניט צווינגען מענטשן אין פאראיינציקט סיוויוועס דורך
באַ גרענעצן די פאַ נדן עלעמענטן .עס איז דיסקרימינאַ טאָ רי צו
פאַ רלאָ זן צו פאָ רשלאָ גן פאַ קטיש ברירות אין באַ הויזן.
אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז איז די אינציקער שעטעך אין וואָ ס
רעגירונג איינשפארן אז מענטשן קענען נישט לעבן מיט אנדערע
ווי זיךֿ .פאַ ר עטלעכע עס איז אַ מער צופרידן ברירה.
• מען דארף בעסער צוטריט צו נויטיקפאַ ל דענטאַ ל.
• אַ רייַננעמען טראַ נסּפערטאציע ֿפאַ ר באַ שעפטיקונג אין זיך-
אנפירן באַ דזשיץ.
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אָ פט טעמעס

אנדערע

אָ פט טעמעס

אנדערע
וויכטיק
באַ מערקונגען

 / CCOsקער פארוואלטערס
• זאָ רג פארוואלטערס זענען איבערלאדנט מיט איבעריק
ּפייּפערווערק .באַ שטימען בילכערקייַט מדריגות צו יחידים און
רעדוצירן די לעגאל מאַ סע אויף זאָ רגן פארוואלטערס און
אויפזעערס אַ זוי מענטשן קענען באַ קומען די שטיצן זיי דאַ רֿפן.
• זיך-אנפירונג איז נישט אויסהאלטליך ֿפאַ ר מענטשן ווען זייער
עלטערן  /שטיצן קרייז ווערן עלטער און פאָ רן אַ וועק.
• דאַ רֿפן עטלעכע קוואַ ליטעט פארזיכערונג מיט די .CAS
• זאָ רג פארוואלטערן מוז ֿפאַ רבעסערן זייַן אינטאַ גריישאַ ן פון
באַ דינונגען אַ זאַ ווי מעדיציניש באַ דינונגס און אויפפירונג
העלטקער.
• מענטשן אין צירטעפירט רעזידענטשאַ ל סוויוועס זענען
געהאנדלט מיט אומכבוד  /דאַ רֿפן מער ברירות.
• דאַ רֿפן בעסער בייגיקייט מיט זיך-אנפירונג און נוצן פון קהל
הייביליטאטיון.
• מען דארף בעסער צוטריט צו טעכנאָ לאָ גיע.
• מען דארף מער באדינונגס ֿפאַ ר קינדער מיט אָ טיזאַ ם וואָ ס
זענען צו אלט פאר שולע; הילף מיט קאָ לעגע ּפלאַ נען און רייזע
בילדונג.
• אָ ּפשאַ צן די עפעקטיווקייט פון .CAS
• ארויסלאזן אַ ן אַ נאַ ליסיס פון ניט-דערגרייכט נויטיקייט ,ארבעטן
מיט די אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז הדרכה קאָ ונסיל.
ּפאַ רזאָ רגן
•עפעקטיווירן די הינטערגרונט טשעק ּפראָ צעס צו מאַ כן
אנדינגען גרינגער.
•אויפהייבן דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס לויןֿ ,פאַ רבעסערן
בילדונג און בילדונגקרייז מעגלעכקייטן ,פאַ רלייגן קאַ ריערע
דרכים.
•פארשארקן פארעלטערען אין ּפלאַ ץ.
•ּפאַ רזאָ רגן דאַ רֿפן לעגאל פארלייכטערונג.
•לאָ זן מער בייגיקייט מיט טאָ ג באַ דינונגס ,לאָ זן ּפאַ רזאָ רגן
ּפלאַ נען זייער אייגענע ּפראָ גראַ מן באזירט אויף נויטיקייט.
•פארברייטערן קריזיס באַ דינונגס.
•מען דארף בעסער איבער-סיסטעמען מיטאַ רבעט (שטאַ ט
בילדונג דעּפאַ רטמענט ,אָ פיס פון מענטאל געזונט ,אאז"וו).
•די  CASאפשאצונג סיסטעם דאַ רף זיין פשוטער ,ריגעמאכט.
•פאַ רלייגן אַ ן אַ סיסטאיוו טעכנאָ לאָ גיע ּפראָ גראַ ם אָ פיס.
•פאָ רשלאָ גן בייגיקייט אין שטאַ ט דינסט סיסטעמען אַ זוי
מענטשן מיט קייפל דיאַ גנאָ סיז קענען גרינגער באַ קומען די
באדינונגס זיי דאַ רֿפן
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הוספה D
שותפעס באַ שטעלונג און באַ מערקונגען :קאָ ונטי ּפלאַ נירונג
די קאָ נֿפערענץ פון לאקאלע מענטאַ ל היגיענע דירעקטאָ רס ( )CLMHDברענגט צוזאַ מען די אָ פיס
ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז ( ,)OPWDDאָ פיס פון אַ דיקשאַ ן באַ דינונגס און שטיצונג
( )OASASאון די אָ פיס פון מענטאַ ל געזונט ( ,)OMHאון לאקאלע רעגירונגען ( 57קאַ ונטיז און ניו
יארק סיטי) צו שטיצן קאַ לאַ בערייטיוו שטאַ ט און היגע ּפלאַ נירונג OPWDD .נעמט אנטייל אין
רעגולער ּפלאַ נירונג אסיפות פאַ רלייכטערן דורך  CLMHDצו שטיצן די אַ נטוויקלונג פון היגע דינסט
ּפלאַ נער.
שטאַ ט מענטאַ ל היגיענע געזעץ דארף יערליך אַ ז יעדער  LGUאַ נטוויקלען און פאָ רלייגן אַ לאקאלע
באַ דינונג ּפלאַ ן ( .)LSPדי  LSPמוזן זיין דערלאנגט צו יעדער שטאַ ט אַ גענטור ֿפאַ ר מענטאל היגיענע
(ד"ה  OPWDD, OASASאון  .)OMHדער ּפלאַ ן זאָ ל פאַ רלייגן לאַ נג-קייט צילן ,וואָ ס זענען
קאָ נסיסטענט מיט סטעיטווידע צילן .אין צוגאב ,די געזעץ דארף אַ ז שטאַ ט צילן פארשטעלט די
שוטפעס צווישן די שטאַ ט און  OPWDD .LGUsרעצענזיעס און אַ נאַ ליזירט די לאקאלע פלענער צו
בעסער פארשטיין לאקאלע באדערפענישן און פארזיכערן אז די לאקאלע און סטעיט וויזיעס ארבעטן
צוזאַ מען.
מענטאַ ל היגיענע דינסט צושטעלונג ֿפאַ ר ּפלאַ ן יאָ רן  2021און  2022זענען אאנגערירט דורך די
ּ COVID-19פאַ נדעמיק .די שטאַ ט מענטאַ ל היגיענע אַ גענטורן אַ נטוויקעלט די COVID-19
איבערבליק צו זאַ מלען וויטאַ ל אינֿפאָ רמאַ ציע פון  LGUsוועגן די שווערעקייטן פון געבען באדינונגס צו
די מענטאל געזונט ,נארקאטיקס נוצן דיסאָ רדער און דיוועלאַ ּפמענאַ ל דיסאַ ביליטי באפעלקערונגען
בעשאַ ס די ּ COVID-19פאַ נדעמיק .דריי און פערציק ( LGUs )43האָ בן געענדיקט דעם איבערבליק
ביז  4אויגוסט .2021

באַ שטעלונג און באַ מערקונגען פון שותפים LGU :אידענטיפיצרט ּפראַ ל פון VID-
ּ 19פאַ נדעמיק אויף יענע מיט אינטעלעקטואַ ל און אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
דער ערשטער אָ ּפטיילונג פון דער איבערבליק בעט די  LGUsצו אָ ּפשאַ צן די פאָ רשטעלונג פון זייער
היגע מענטאל היגיענע באַ דינונג סיסטעם בעשאַ ס די ּ COVID-19פאַ נדעמיק .בפרטיותLGUs ,
זענען געבעטן צו "אָ נווייַזן ווי די באדערפענישן פון די אַ נטוויקלונג פאַ רקריּפלט באַ פעלקערונג,
קוילעלדיק ,זענען אנגערירט דורך די ּ COVID-19פאַ נדעמיק ".אין אַ נאַ נאַ ליזירונג די ענטפערען,
זעקס הויּפט טעמעס קומען ארויס (זען טאַ בלעס  1און  .)2די טעמעס אַ רייַננעמען מענטאל געזונט,
ווערקפאָ רס ,באַ דינונג שווערעקייטן ,טעלע-געזונט ,פינאַ נציעל ּפראַ ל און אַ דערקענונג פון נוציק
אויפפירונג.
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LGUs
דורך
אידענטיפיצערט
דיסאביליטיז
מעטשן
באדערפענישן
דורך
אידענטיפיצרט
ביליטיז
מיטמיט דיסאַ
מענטשן
פון פון
באדערפענישן
וואַ לאַ נטערי אַ גענטור קאָ ואָ רדאַ נאציע און פאַ רזע נומער פון
LGUs
וואס
באדערפענישן אידענטיפיצרט
אידענטיפיצערט
באדערפענישן
מענטאל געזונט און אנדערע ערנסטע ּפראבלעמען
27
האבען געווען ערגער פון באזוכען באגרעניצען און
אפגעזונדערטקייט
שווערעקייטן ֿפאַ ר ּפערסאַ נעל און ווערקפאָ רס
23
(שייַעך :דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס און
אנדערע שטעלעס)
אָ נווער  /רעדוקציע פון באדינונגס און ענדערונגען אין
22
די קוואַ ליטעט פון באדינונגס
דייגעס ,רעזולטאטן און מניעות וועגן די נוצן פון
18
ווירטואַ ל באַ דינונגס (ד"ה טעלע-געזונטה ,טעלעפאָ ן)
דייגעס וועגן קוביד 19-ווירוס און פינאַ נציעל פראל
12
פון די ּפאַ נדעמיק
דערקענונג פון נוציק זארגער אויפפירונג בעשאַ ס די
11
ּפאַ נדעמיק

 %פון
LGUs
וואס
אידענטיפיצערט
באדערפענישן
63%

53%
51%
42%
28%
26%

באדערפענישן פון מענטשן מיט דיסאַ ביליטיז  -טעמע פרטים
באדערפענישן אידענטיפיצרט
מענטאל געזונט און
אפגעזונדערטקייט

ּפערסאַ נעל און ווערקפאָ רס
שווערעקייטן

באַ דינונג צושטעלן
און קוואַ ליטעט

טעלע-געזונטn

Save

פרטים
• צוליב וויזיטאציע באגרעניצונגען ,איז די דיסעביליטי
באפעלקערונג אין -OPWDDגעשטיצטע היימען ווייטער
אפגעזונדערט פון חברים ,פאמיליע און זייער קהילה
• אפגעזונדערטקייט און עלענקייט געֿפירט צו געוואקסן מענטאל
געזונט סימּפטאָ מס (למשל ,דייַגעס און דעּפרעסיע) ,געוואקסן
אויפפירונג ּפראבלעמען ,און נויטיקייט ֿפאַ ר מער אַ קוטע און
קרייסיז באַ דינונגס
•דער ווערקפאָ רס קריזיס איז ערגער געווארן אין די ּפאַ נדעמיק
צוליב פארשידענע סיבות:
ּ oפערסאַ נעל אויסגעמאטערטקייט און נידעריק מאָ ראַ ל;
 oגעוואקסן איבערשעהען;
 oנידעריק צוריקבאצאלען ראַ טעס און נידעריק לוין;
ּ oפערסאַ נעל ּפראָ בלעמס אין אַ גענטורן; און
 oמורא פון צוריקקומען צו אַ רבעטן אין מיטן די ּפאַ נדעמיק
•באגרעניצט געזעלשאַ פטלעך ּפראָ גראַ מן און טאָ ג ּפראָ גראַ מן
אין די קהל .עטלעכע ּפראָ גראַ מן בלייבן פארמאכט .אפילו מיט
ּפראָ גראַ מן וואָ ס עֿפענען צוריק ,עס איז באגרעניצט
קאַ ּפאַ ציטעט ,און פילע (ּפערסאַ נעל ,פאַ מיליעס און מענטשן מיט
אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז) זענען דערשראָ קן צו גיין צוריק צו
ּפראָ גראַ מן צוליב COVID-19
•טעלע-געזונט און טעלעפאנישע באדינונגס האבן ערלויבט פאר
א געוויסע באַ דינונג צושטעלן ,אבער בכלל האט מען געדינט
ווייניגער מענטשן.
•מניעות צו טעלע-געזונט אַ רייַנגערעכנט:
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באדערפענישן אידענטיפיצרט

פינאַ נציעל ּפראַ ל פון
COVID-19

דערקענונג פון נוציק
ּפאַ רזאָ רגן אויפפירונג

פרטים
 oבאגרעניצט פארבינדען און שוואכע צוטריט צו
אינטערנעט  /בראָ דבאַ נד;
 oשוואכע צוטריט צו אויסריכט; און
 oבאשוועריק ּפראָ צעס ֿפאַ ר ּפאַ רזאָ רגן צו באַ קומען
האַ סקאָ מע פון טעלע-געזונט
•טעלע-געזונט באדינונגס זענען נישט ּפאַ סיק ֿפאַ ר די
אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטי באַ פעלקערונג אַ רייַנגערעכנט קינדער:
ווייַט שולע ֿפאַ ר קינדער ,באַ דינונג ּפלאַ נירונג און ווירטואַ ל
לערנען מעגלעכקייטן ניט ווי עפעקטיוו ווי אין-מענטש.
•ּפאַ רזאָ רגער אונטערהאלטנקייט אפגעשוואכט צוליב פעלן
רעסורסן פון שטאַ ט און פעדעראלע מקורות
•ּפאַ רזאָ רגן האבען ריזיק פינאַ נציעל מאַ סע צוליב:
 oקאטָ ס פון  ,PPEדיסינפעקטאַ נט און רייניקונג זאכען;
 oסכנה באַ צאָ לן ,איבערשעהען; און
 oטעכנאָ לאָ גיע ,און אנדערע קאָ סט צו דערגרייכן
אויספאלגונג מיט  COVID-19באפעלן
•טויטפאלן און ּפערסאַ נעל וואקאנצן האבן אויך פינאנציעלע
אימפליקאציעס
•די ּפאַ נדעמיק האט ּפאַ רזאָ רגן אַ געלעגנהייט צו כידעשען און
ברעכן אַ וועק פון טראדיציאנעלן דינסט צושטעלונג מאָ דעלס
•פילע ּפאַ רזאָ רגן האבען באוויזען המצאהדיקייט אין געבען
באַ דינונגס און באַ שטעלונג מעגלעכקייטן צו די מענטשן זיי דינען

)(LGU
רעגירונג
לאקאלע
פון שותפים:
תפיםאון באַ
בריינגען
איינסּפאַ ראַ ט
עגערונג אַ
לאקאלע ר
מערקונגען:
מערקונגען בא
באשטעלונג און
שו
סיסטעם
סערוויס
 COVID-19די
פוןוויד 19-אויף
פוןל קאָ
ּפראַ ל
ליסיס די
ליסיס פון
OPWDD
אויף
ּפראַ
פון די
אַ נאַ אַ נאַ
זענען אויך געבעטן צו צושטעלן אינֿפאָ רמאַ ציע אויף די פאלגענדע קשיא" :האָ ט דיין קאָ ונטי LGUs
באַ דינונג  OPWDDבאַ דינונגס  IDD /בשייַכות צו  COVIDגעמאכט אַ נאַ ליסיס אויף די ּפראַ ל פון
וואָ ס האָ בן געענטפערט אויף די  LGUsסיסטעם? אויב אַ זוי ,ביטע דערקלערן ".קימאַ ט האַ לב פון די
(זען גראַ פיק  1אונטן) COVID-19 .איבערבליק האָ בן נישט געמאכט קיין אַ נאַ ליסיס פון די ּפראַ ל פון
ֿפאַ ר די  LGUsוואָ ס האָ בן געמאכט אַ ן אַ נאַ ליסיס פון די ּפראַ ל פון  COVID-19אַ מערהייט פאָ קוסן אויף
די ּפראַ ל אויף באַ דינונג ּפאַ רזאָ רגן ,73% n=16( ,זען גראַ פיק  .)1די  LGUsהאָ בן באמערקט
פאַ רגרעסערן קאָ סט וואס שאַ ֿפן שווערעקייטן אין געבען באַ דינונגס ,פארגרעסערונג אין וואַ רטן צייט צו
צושטעלן באַ דינונגסּ ,פערסאַ נעל ּפראבלעמען און נידעריק צוריקבאצאלען ראטעסֿ .פאַ ר מענטשן מיט
אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז  LGUsאידענטיפיצרט ּפראבלעמען מיט צוטריט צו באַ דינונגס און באַ הויזן,
מענטאל געזונט און געזעלשאַ פטלעך אפגעזונדערטקייט ,געוואקסן וואַ רטן צייט און שווערעקייטן ֿפאַ ר
קינדער אין שולע עלטער.
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טאַ בלע  :15מעטאָ ד און פאָ קוס פון קאָ וויד ּ 19-פראַ ל אַ נאַ ליסיס דורך לאקאלע רעגירונג איינס

שווערעקייטן פאר לאקאלע רעגירונג איינס איבער די נעקסטע יאר
די ווייַטער קשיא  OPWDDהאבען געשטעלט צו  LGUsאיז "וואָ ס זענען די גרעסטע שווערעקייטן דיין
קאָ ונטי וועט האבען אין די ווייַטער  12חדשים אין שייַכות צו  IDDבאַ דינונגס?" אין אנאַ נאַ ליזירן די
ענטפערען ,פינף הויּפט טעמעס קומען ארויס (זען טאַ בלעס  5און  .)6די טעמעס אַ רייַננעמען
ווערקפאָ רס ,באַ הויזן ,אנויטיקפאַ ל  /קריזיס ענטפער ,וואַ קסאַ ניישאַ ן וואקלעניש און טראַ נסּפערטאציע.
הויּפט טעמעס פון שווערעקייטן פאר לאקאלע רעגירונג איינס איבער די נעקסטע יאר
שווערעקייטן אידענטיפיצרט
ּפערסאַ נעל און ווערקפאָ רס שווערעקייטן
באַ הויזן
נויטיקפאַ ל רעסּפאָ נסע  /קריזיס באַ דינונגס
וואַ קצין וואקלעניש צווישן דירעקט שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס ּ /פערסאַ נעל
טראַ נסּפאָ רטאַ ציע

 #פון  LGUsוואָ ס
אידענטיפיצרט
שווערעקייטן

%פון LGUs
וואָ ס
אידענטיפיצרט
שווערעקייטן

30
11
6

70%
26%
14%

4
4

9%
9%
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הויּפט טעמעס פון שווערעקייטן פאר לאקאלע רעגירונג איינס איבער די נעקסטע יאר  -פרטים
שווערעקייטן
אידענטיפיצרט

פרטים

ּפערסאַ נעל און
ווערקפאָ רס
שווערעקייטן

•פאָ רזעצן צו האנדלן ּפראָ בלעמען מיט רעקרוטן און האלטן דירעקט שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס
•נידעריק צוריקבאצאלען ראַ טעס און נידעריק לוין זענען דערמאנט ווי אַ
וויכטיק שוועריקייט ֿפאַ ר ּפאַ רזאָ רגן
•דער ּפראָ בלעם איז דער שלעכט בפרט צווישן דירעקט שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס וואָ ס שטיצן  OPWDDגעפירט האָ מעס און טאָ ג
האַ ביליטאַ טיאָ ן

באַ הויזן

•אַ שטענדיק שוועריקייט דערמאנט דורך עטלעכע  LGUsווי די גרעסטע
שוועריקייט וואָ ס זיי האָ בן און וועט האבען אין די ווייַטער יאָ ר
•פעלן פון באַ הויזן מעגלעכקייטן וואָ ס קענען שטיצן יענע מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז וואָ ס מאכט אָ נשטרענגונג אויף נויטיקפאַ ל און קריזיס ענטפער
באַ דינונגס
•נידעריק צוריקבאצאלען ראַ טעס און פאַ נדן פאַ רמינערן מאַ כן עס שווערע
ֿפאַ ר ּפאַ רזאָ רגן צו פאָ רשלאָ גן און צושטעלונג באַ דינונגס

•נויטיקייט ֿפאַ ר נאָ ך רעסּפיט און קריזיס ענטפער קאַ ּפאַ ציטעט
•מען דארף שיקן נויטיקפאַ ל באַ דינונגס (למשל ,נויטיקפאַ ל צימערּ ,פאָ ליצייַ)
נויטיקפאַ ל
צו קריזיס שטיצן ֿפאַ ר יענע מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
רעסּפאָ נסע /
קריזיס באַ דינונגס •אפגעזונדערטקייט און עלענקייט געפירט צו אַ געוואקסן נויטיקייט ֿפאַ ר
מענטאל געזונט באַ דינונגס און שטיצן
וואַ קצין וואקלעניש •וואקלעניש צווישן דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס און אנדערע וואָ ס
שטיצן יענע מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז צו וואַ לאַ נטעראַ לי באַ קומען די
צווישן דירעקט
 COVID-19וואַ קצין
שטיצן
ּפראָ פעססיאָ נאַ לס
ּ /פערסאַ נעל
•טראַ נסּפאָ רטאַ ציע באגרעניצן צוליב סוציאל דיסטאַ נסינג ּכללים האט
געמאכט עס שווער ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז צו אנקומען
טראַ נסּפאָ רטאַ ציע צו באדינונגס און אָ נטייל נעמען אין פאסירונגען
•פעלן פון צוטריטלעך ציבור טראַ נסּפערטאציע ֿפאַ ר מענטשן מיט
אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז צו פראקטיש פארבינדען מיט זייער קהילות און
באַ קומען באדינונגס  /שטיצן
צוקונֿפט דאַ טן צו שטיצן די לאקאלע ּפלאַ נירונג ּפראָ צעס
די נעקסטע קשיא וואָ ס  OPWDDהאָ ט געפרעגט איז געווען" :איז עס דאַ טן וואָ ס וואָ לט זיין נוציק ֿפאַ ר
 OPWDDצו צושטעלן צו בעסער מיטטיילן די היגע ּפלאַ נירונג ּפראָ צעס? ביטע שרייב לויט סדר פון
בילכערקייַט  /וויכטיקייט ".פון די  LGUs 43וואָ ס האבען געענטפערט LGUs (28%)12 ,אויסגעדריקט
אז זיי דאַ רף מישט האבען מער דאטן .די אנדערע  LGUs 31האָ בן אויסגעדריקט אַ קייט פון דאַ טן וואָ ס
וואָ לט זיין נוציק ֿפאַ ר היגע ּפלאַ נירונג .די קענען זיין בקיצור אין זיבן הויּפט טעמעס אַ רייַנגערעכנט:
באַ דינונג אויסרייסן; דעמאָ גראַ פיקס; באַ הויזן; קינדער און איבערגאַ נג-עלטער יוגנט; נויטיקפאַ ל און
קריזיס באַ דינונגס; ּפערסאַ נעל; און ( COVID-19זען טאַ בלעס  7און .)8
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הויּפט טעמעס צוקונֿפט דאַ טן צו שטיצן לאקאלע ּפלאַ נירונג
דאַ טאַ באדערפענישן
באַ דינונג אויסרייסן
דעמאָ גראַ פיקס
באַ הויזן
קינדער  /איבערגאַ נג-עלטער יוגנט
נויטיקפאַ ל און קריזיס באַ דינונגס
ּפערסאַ נעל
קאוויד19-

 #פון  LGUsוואָ ס
אידענטיפיצרט דאַ טן
באדערפענישן

 %פון  LGUsוואָ ס
אידענטיפיצרט דאַ טן
באדערפענישן

13
8
7
4
3
3
2

30%
19%
16%
9%
7%
7%
5%

הויּפט טהעמעס צוקונֿפט דאַ טן צו שטיצן לאקאלע ּפלאַ נירונג  -טעמע פרטים
דאַ טאַ באדערפענישן

באַ דינונג אויסרייסן

דעמאָ גראַ פיקס

באַ הויזן
קינדער /
יבערגאַ נג אַ גע יוגנט

פרטים
• דאַ טן וועגן די רעדוקציע  /אָ נווער פון באדינונגס און שטיצן ֿפאַ ר
יענע מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז .ביישפילן צוגעשטעלט
אַ רייַננעמען :משּפחה שטיצן באַ דינונגס; באַ הויזן; טאָ ג באַ דינונגס
• דאַ טן וועגן יענע וואָ ס קענען נישט נוצן טראדיציאנעלן באדינונגס
(למשל ,טאָ ג האַ ביליטאַ טיאָ ן) און ווי ווייַט באַ דינונגס (למשל ,טעלע-
געזונט)
• דאַ טן וועגן בארעכטיגונג און וואַ רטן צייט צו באַ קומען באַ דינונגס
און שטיצן
• דאַ טן אויף די וואס אָ ּפזאָ גן באדינונגס
• מער דעטאַ ל אין די קאָ ונטי מדרגה וועגן יענע מיט אַ נטוויקלונג
דיסאַ ביליטיז (למשל עלטער ,דיסאַ ביליטי ,מדרגה פון שטיצן
נויטיקייט)
• פאַ רשידינקייט ,יוישער ,און אַ רומנעמען פארשידענע מענטשן
דאַ טן
• כראָ ניש קרענק דאַ טן ֿפאַ ר יענע מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
• דאַ טן וועגן יענע מיט אנדערע צושטאנדן (ד.ה .יענע מיט
אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז און נארקאטיק נוצן דיסאָ רדערס
און/אָ דער מענטאל געזונט ּפראָ בלעמן)
• דאַ טן אָ נווייַזן וועלכע מעגלעכקייטן עס זענען און די נומער פון
מענטשן וואָ ס ווארטן ֿפאַ ר באַ הויזן אַ רייַנגערעכנט די וואָ ס קענען
נישט זיין פארבונדן צו באַ הויזן
• דאַ טאַ פאָ קוסט אויף קינדער און יוגנט איבערגאַ נג צו OPWDD
באַ דינונגס .ביישפילן צוגעשטעלט אַ רייַננעמען דאַ טן וועגן יוגנט אין
רעזידענטשאַ ל שולן און יוגנט איבערגאַ נג ארויס פון שולע
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דאַ טאַ באדערפענישן

פרטים
• דאַ טן וועגן נויטפאַ ל דינסט (ד.ה .נויטפאַ ל צימערּ ,פאָ ליצייַ) און
קערעקשאַ נאַ ל סיסטעם (למשל טורמע) נוצן דורך די מיט
אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
 oנויטפאַ ל אָ ּפטיילונג נוצן און געדויער פון בלייבן אין שּפיטאָ ל
 oדאַ טאַ אויף געזעץ ענפאָ רסמאַ נט אריינצונג
 oטורמע געדויער און שטראף
• דאַ טן אויף קריזיס רעספאנס באַ דינונגס (למשל  )STARTאון
רעסּפיט באַ ניץ

ּפערסאַ נעל

• געצאָ לט  /לוין דאַ טן ֿפאַ ר דירעקט שטיצן ּפראָ פעססיאָ נאַ לס
• ווערקפאָ רס ּ /פערסאַ נעל באדערפענישן
• וואַ קסינאַ טיאָ ן דאַ טן ֿפאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
און ּפערסאַ נעל
• דאַ טן וועגן די ּפראַ ל פון  COVID-19אויף באַ דינונג באַ ניץ און
באַ דינונג צושטעלונג
• באַ דינונג צושטעלונג ,אננעמען און צוֿפרידנקייט בעשאַ ס די
ּפאַ נדעמיק

נויטפאַ ל און
קריזיס באַ דינונגס

COVID-19

Translation is too long to be saved

אנדערע באַ מערקונגען אויף די ּפראַ ל פון  COVID-19אויף LGUs
די לעצטע קשיא וואָ ס  LGUsזענען געבעטן צו ענטפירען איז" :ביטע נוצן די ּפלאַ ץ אונטן צו באַ שרייַבן
עּפעס אַ נדערש אין שייַכות צו די פראל פון  COVID-19אויף מענטאַ ל היגיענע באַ דינונג צושטעלונג
וואָ ס איר האָ ט נישט געקענט צו אַ דרעסן אין די פריערדיקע ֿפראגן LGUs ".געניצט די געלעגנהייט צו
אונטערשטרייַכן צוויי הויּפט פונקטן .ערשטער )42%( LGUs 18 ,דערמאנט שטענדיק ּפערסאַ נעל
שווערעקייטן אַ רייַנגערעכנט ווערקפאָ רס האלטן ,דוחק און פעייקייט צו צושטעלן באַ דינונגס .צווייטנס,
 )26%( LGUs 11גערעדט וועגן די בענעפיטן און דייגות וועגן צו טעלע-געזונט באַ דינונגס געֿפינט
בעשאַ ס די ּפאַ נדעמיק .עטלעכע  LGUsהאָ בן אויסגעדריקט שוועריקייטן אין צוטריט און
פאראנענקייט פון טעלע-געזונט באַ דינונגס ,בשעת אנדערע האָ בן אויסגעדריקט די בענעפיטן פון
קענען צושטעלן באַ דינונגס אין נייַע און ספעציעלע וועגן צוליב טעלע-געזונט.
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