 5.07منصوبہ سادہ زبان میں
 5.07کی منصوبہ بندی کا عمل
ریاست نیو یارک کے سیکشن  5.07برائے دماغی حفظان صحت کے قانون میں درکار ہے کہ
 OPWDDسروسز کی فراہمی کے لیے پانچ سالہ منصوبہ بنائے۔ اس منصوبے میں اگلے پانچ
سالوں کے دوران معاونتوں اور سروسز میں بہتری کے لیے مقاصد مقرر کیے گئے ہیں۔

اسٹیک ہولڈر ان پٹ
 2021میں  OPWDDنے:
• پانچ عالقائی عوامی فورمز منعقد کیے جہاں  100لوگوں نے بات چیت کی۔
•  26گروپس کے ساتھ مالقات کی جس میں معذوریوں کے حامل افراد ،خاندان کے ممبران،
سروس فراہم کنندگان اور دیگر شامل تھے۔
•  200سے زائد افراد کی جانب سے ای میلز اور خطوط موصول کیے گئے

لوگوں نے  OPWDDکو بتایا کہ اگلے پانچ سالوں کے دوران انجام دیے
جانے والے سب سے اہم کام ،مندرجہ ذیل میں بہتری النا ہے:
• براہ راست معاونتی افرادی قوت
• شخصی ہدایت
• ہاؤسنگ سروسز
• پیچیدہ ضروریات کے حامل افراد کے لیے سروسز
• ڈیٹا اور معلومات شیئر کرنے کے حوالے سے ہمارا طریقہ
• تحقیق کے لیے معاونت

مقاصد اور اہداف
 OPWDDکے منصوبے نے اگلے  5سالوں کے دوران درج ذیل مقاصد کی نشاندہی کی ہے۔
ہر مقصد میں اہداف شامل ہیں۔ ہر ہدف میں ،سرگرمیاں اور پراجیکٹس شامل ہیں جو کہ مقاصد
کو پورا کرنے میں  OPWDDکی مدد کریں گے۔
مقصد  :1زیادہ سے زیادہ شخصی مرتکز طریقوں سے افراد کی معاونت کریں
مقصد  :2افرادی قوت اور  OPWDDکو مضبوط بنائیں
مقصد  :3ریاست بھر میں سروس سسٹم کو بہتر بنائیں

مقصد  :1زیادہ سے زیادہ شخصی مرتکز طریقوں سے افراد کی
معاونت کریں
یہ یقینی بنائیں کہ سروسز ہر شخص کی ضروریات کو پورا کریں۔ سروسز کو انتخاب کی
پیشکش کرنی چاہیئے اور افراد کو خود مختار بنانے اور اپنی کمیونٹی سے لطف اندوز ہونے کے
لیے مدد کرنی چاہیئے۔

مقصد  :1.1کمیونٹی کی ہم آہنگی میں بہتری
• دن کی سروسز بڑھائیں تاکہ افراد کو اپنی کمیونٹی سے لطف اندوز ہونے میں مدد ملے
• معاونتی ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ترمیمات (جیسا کہ گویائی کی ڈیوائسز یا وہیل چیئر
ریمپ) کی حصولی کو آسان بنائیں
• معاونت شدہ فیصلہ سازی کے استعمال کے لیے زیادہ افراد کی مدد کریں

مقصد  :1.2بچوں ،نوجوان افراد اور نوجوان بالغان کی خدمت کی جا رہی
ہے
•
•
•

دیکھیں کہ بچوں کی جانب سے استعمال کی جانے والی رعایتی سروسز کو کس طرح
بہتر بنایا جا سکتا ہے
بچوں کے لیے نگہداشتی مینیجمنٹ بہتر بنائیں
بچوں کے لیے بحرانی سروسز کا حصول آسان بنائیں

مقصد  :1.3پیچیدہ ضروریات کو پورا کرنا
• پیچیدہ ضروریات کے حامل افراد کے لیے معاونتوں کو بہتر بنائیں
• شدید رویہ جاتی معاونتی سروسز کو بہتر بنائیں
• بحرانی سروسز کو بہتر اور ان کے حصول کو آسان بنائیں
• پیچیدہ ضروریات کے حامل افراد کی معاونت کے لیے سروس فراہم کنندگان کی مدد کریں

مقصد  :1.4متنوع کمیونٹیز کی خدمت کی جا رہی ہے
• نیا  OPWDDدفتر برائے تنوع ،غیر جانب داری اور شمولیت
• دیکھیں کہ  OPWDDکس طرح تمام افراد کی معاونت کرتا ہے

مقصد  :2افرادی قوت اور  OPWDDکو مضبوط بنائیں

براہ راست نگہداشتی کارکنان کی معاونت کریں ،سروس سسٹم اپ ڈیٹ کریں اور معلومات تک
رسائی کو بڑھائیں۔

مقصد  :2.1براہ راست معاونتی افرادی قوت کو بہتر بنائیں
• افرادی قوت کے لیے مالیاتی معاونت فراہم کریں
• مزید کارکنان کو بھرتی کریں اور ان کی مالزمت برقرار رکھیں
• افرادی قوت کی تربیت اور معاونت کو بہتر بنائیں

مقصد  OPWDD :2.2کا ڈیٹا کا استعمال بہتر بنائیں
• سروسز کی بہتری کے لیے  OPWDDکی جانب سے ڈیٹا استعمال کرنے کے طریقے اور
ٹیکنالوجی کو بہتر بنائیں

مقصد  :2.3اسٹیک ہولڈر کی شمولیت کو بہتر بنائیں
• ایک ساتھ مل کر منصوبہ بنانے کے لیے ان افراد ،خاندان کے ممبران اور فراہم کنندگان سے
مالقات جاری رکھیں جن کی ہم معاونت کرتے ہیں

مقصد  :3ریاست بھر میں سروس سسٹم کو بہتر بنائیں
ایسے طریقے تالش کریں جن کی مدد سے سروسز کو کم پیچیدہ اور افراد کے لیے بہتر بنایا
جا سکے۔

مقصد  :3.1معاونتوں اور سروسز کو بہتر بنائیں
• شخصی ہدایت
• مالزمت اور دن کی سروسز
• ہاؤسنگ سروسز
• صحت کی سروسز تک رسائی
• نگہداشتی مینیجمنٹ/نگہداشتی کوآرڈینیشن کے معیار کا جائزہ لیں

مقصد  :3.2اصول تبدیل کریں
• بہتر ضوابط کے ذریعے لچک پذیری میں اضافہ کریں

مقصد  :3.3تحقیق اور جدت کی معاونت کریں
• پروگرامز کا جائزہ لیں اور افراد کی معاونت کے نئے طریقوں کی تحقیق کریں

پیش رفت پر رپورٹ کرنا
 OPWDDباقاعدہ اپ ڈیٹس کو  www.opwdd.ny.govپر شیئر کرے گا۔
 OPWDDاسٹیک ہولڈرز کے ساتھ منصوبے اور ہماری پیش رفت کے حوالے سے گفتگو جاری
رکھے گا۔

