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 خط منجانب کمشیر نیفلڈ 
 

م احباب اور ساتھیوں،   محتر

، ہم  لیر  بڑھانی اور ایک ایش   OPWDDاپنی ایجنیس ےک مقصد کو حقیقر معنوں میر تعبتر کرئی ےک 
ے

میر اپنی سسٹم کو آگ
  ، ورت کو تسلیم کرئر ہیر جو مساوات کو ترجیح دینر اور استحکام یک اہمیت کو تسلیم کرئر ہوئے سسٹم میر تبدیل کرئی یک ضی

وریات کو بہتر انداز میر پورا کرئی ےک قابل فراہم کرئر    ہم خدمت  و لچک پذیر ہو اور جن لوگوں ک ہیر ان یک بدلنر ہوئے ضی
 ہو۔

۔ یہ ہمارے   2027-2023ہمارا   لیر ہمارے اہداف اور مقاصد ترتیب دیتا ہے ی منصوبہ ایسا کرئی میر ہماری مدد ےک  کا تدبتر
 مستقل جائزوں، بہتر نمائند  پروگرامز ےک

ی
اع اور تبدییل کو دوب یک ، اور  ، اختر استحکام اور مستقبل میر بڑھوتری یک ارہ ترجیح دینی

۔  کچر اور معاوننر پیشہ ور ماہرین ےک نیٹ ورک میر بڑی رسمایہ کاریوں یک بات کرئر ہیر لیر سسٹم ےک انفراستر  معاونت ےک 

ئے ماحول کو، جس کا سامنا ہمارا سسٹم کر رہا ہے اور اس اعتقاد کو  ریاست  کہ  تسلیم کرتا ہے   منصوبہ ان چیلنجز اور بدلیر ہو
نیو یارک میر نسل، قومیت، صالحیت، سماجر و معاشے حیثیت، ترجییح زبان، جنیس رجحان اور صنقی شناخت، اور 

وریات کو ترقر    گزارئی ےک دی جغرافیائے مقام ےس قطع نظر، نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد یک ضی
ی

 نی اور ایک شاہانہ زندیک
۔ یہ اس بات یک نشاندیہ بیھ کرتا ہے کہ ذائر حمایتموقع ےک ساتھ پورا   ، خاندان، نگہداشت کنندگان  کرنا انتہائے اہم ہے

لیر مدد کرئی میر کلیدی ہ فرا  بڑھانی ےک 
ے

ی منصوبہ بندی ےک عمل اور ہمارے سسٹم کو آگ م کنندگان، اور عملہ ہماری تدبتر
۔   کردار ادا کرئر ہیر

ی ہے کہ  ، مجھے یقیر لیر ، اور میر امید کرئر ہوں کہ   2027-2023کا    OPWDDاس  ی منصوبہ ہم سب ےس متعلقہ ہے کا تدبتر
یک ہوئی واال ہر فرد اس توسییع اور ثمر آور ایجنڈا پر فخر کرتا ہے اور ُپرامید ہے   جش ہمارے منصوبہ بندی ےک عمل میر رسے

۔نبھاو یہ بیان کرتا ہے اور یہ کہ آپ اس عہد ک لیر تیار ہیر  نی میر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کرئی ےک 

 گا، اور ہمارے سسٹم کو ایک اییس جگہ پر النی میر بہت سارا 
ی

، جس میر وقت لگ میر جاننر ہوں کہ یہ اولوالعزم منصوبہ ہے
نر حلقوں ےک تجرئر کو بہتر بناتا ہو۔ اس کام کرنا ہو گا جو نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد، ان ےک خاندانوں اور ان ےک معاون 

، مقننہ یک معاونت ےک ساتھ،    ا کہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز، گورنر ک  ہوںےس قطع نظر، میر وثوق ےس کہنر   OPWDDدفتر
۔

ی
کہ اہداف تک پہنچنی میر کامیاب ہو یک  ہمارے مشتر

 



 

OPWDD   اور سب ےس زیادہ اہم طور پر اپنی سسٹم ، اپنی سامیی جاری و ساری مشکل کام، اور اپنی منصوئر

ین بنا   کو نشوونما یک معذوریوں کا شکار نیو یارک ےک رہائشیوں یک موجودہ اور مستقبل یک نسلوں کو بہتر

لیر ا  اک کرئی ےک   ۔ نی تمام تر صالحیتیر بروئے کار ال رہا ہے پسکیی یک خاطر اشتر

OPWDD    اور یہ اس ،  نہایت اعزاز یک بات ہے
ً

لیر حقیقتا ے  یک کمشتی ےک طور پر ذمہ داریاں ادا کرنا متر

لیر ایک دورسے ےک ساتھ   ی کرئی ےک   بڑھیی کا راستہ متعیر
ے

فخر ےک ساتھ ہے کہ کیش ہم لوگوں نی اپنا آگ

 آنی واےل کام ےک سلسےل میر توانائے اور  
ے

جوش و جذنر ےک ساتھ، یہ کہ، اپنی پوری  مل کر کام کیا ہے اور آگ

لیر نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد یک   ی منصوئر کا مطالعہ کرئی ےک  ایجنیس یک طرف ےس میر اس تدبتر

رائے دینا پسند  کہ آپ لوگ اس میر اپنی   کمیوننر میر موجود ہر فرد کو مدعو کرئر ہوں۔ مجھ امید ہے 

، اور یہ کہ  کریں
ی

ے ساتھ  یک پی   OPWDDےک لیر اس ےک استعمال میر متر فت، سمت کا معائنہ کرئی ےک  شے

 اور اس یک جانب ےس کیر جانی واےل عہد و پیمان ےس 
ی

۔ آپ ےک ایسا    ہمارا ادراک بڑھائیر شامل ہوں ےک
ی

ےک

کرئی پر، میر آپ کو دعوت دینر ہوں کہ سامیی آنی واےل مسائل، ترجیحات یک منتقلیوں، ےک بارے میر اپنی  

اور اپنی آراء ہمارے ساتھ شیتے کریں اور اس منصوئر ےک بار آور ہوئی کو یقینی بنانی میر مدد   تجربات

 کریں۔

 
 آپ یک مخلص، 

 

 
ی ای نیفلڈ  کتر

 کمشتی 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  منصوئے کا 
جائزہ   مجموع   

 
 
 
 
 
 

 

OPWDD  اور ، مستحکم  ایک مساوی، فرد پر مرکوز، شمولینر

۔ لیر ُپرعزم ہے   سسٹم فراہم کرئی ےک 
 
 
 

 



 

 

 
 

  

OPWDD    اسٹیٹ یک 
 

ل پالیس، ڈاؤن سنڈروم، آٹزم،   ادراک ( OPWDDدفتر برائے نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ) یتر معذوریوں، ستر

  -پریڈر
ً

نیو یارک ےک   130,000ویل سنڈروم، اور دیگر اعصائر عارضوں سمیت نشوونما یک معذوریوں کا شکار تقریبا

۔  لیر معاونتوں کا انتظام کرئی کا ذمہ دار ہے  رہائشیوں ےک 

 
ً

اک ےک  غتر منافع بخش تنظیموں ےک  500تقریبا ، کمیوننر میر  اقامنر ساتھ، ہم  اشتر دن ےک اور  ، بہبود اور رہائیسے معاونتیر

، اور وقفہ ۔ گھر اور کمیوننر پر مبنی رسورسی ) برائے آرام  مالزمنر پروگرامز، خاندائی معاوننر رسورسی ( HCBSفراہم کرئر ہیر

 گیک ترتیبات ےک اصولوں ےک مطابق، 
ی

، کام کرئی اور  معاونتوں کا ارتکاز خود مختاری، تعظیم، اور شمولیت اور زندیک زارئی

لیر نشوونما یک معذوریوں کا شکار ایش افراد یک مدد یک خاطر مواقع کو   وسیع تر کمیوننر میر مکمل طور پر شامل ہوئی ےک 

۔   iزیادہ ےس زیادہ کرئی پر ہے

ل اخراجات  OPWDD Medicaidساالنہ طور پر، 
ُ

۔    8$ےک ک ی ےس زیادہ ہوئر ہیر  خدمت  ہماری ایجنیس جن افراد یک بلیر

اخراجات میر بیھ اضافہ ہوتا   Medicaid، ہم نی گزشتہ پانچ سالوں ےک دوران یک طرحکرئر ہے ان یک تعداد میر اضافی  

۔ اخراجات    2016دیکھا ہے
ً

ی ےس بڑھ کر   7$میر تقریبا ۔ اش طرح ہر فرد یک معاونت   8$میر  2021بلیر ی ہو گیے ہیر بلیر

لیر خرچ یک جانی وایل فنڈنگ یک اوسط رقم    2021ےس بڑھ کر  62,557$میر   2016ےک 
ً

ہو  ےک قریب  65,000$میر تقریبا

۔ یہ ڈیٹا حالیہ سالوں میر بچوں ےس متعلقہ ہمارے اخراجات میر تبدییل یک  ۔مزید گنے ہے ہم نی اس   عکاش کرتا ہے

 کتنا    ،کا مشاہدہ کیا   ےک اضافی   5,000$،ےس پیشتر  COVID-19 میر سلسےل
ً

کہ ہماری کمپنی ایک بچے یک معاونت پر اوسطا

۔ وریات میر تبدیلیوں یک عکاش کرئر ہیر جن ک  iiخرچ کرئر ہے ہم خدمت   و بڑھوتری ےک یہ رجحانات ان افراد یک ضی

، بشمول ان بچوں یک تعداد میر  فراہم کرئر  یک رسورسی ےک متالشے ہیر اور جنہیر اس    OPWDDاضافی ےک جو  نمایاں  ہیر

۔   iiiیک رسورسی فراہم یک جا ریہ ہیر

        $4.9B  
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ی منصوبہ  2027-2023  3 کا تدبتر

2021 
 
2020 
 
2019 
 
2018 
 
2017 

123,953 

121,914 

119,843 

117,934 

115,574 

 ایشیائے 
 
 سیاہ فام 
 
 ہسپانوی 
 
 مقایم امریگ 
 
 سفید فام 
 
 دیگر 
 
 نامعلوم 
 
 

م عارضی   آٹزم اسپیکتر
 

برل پالیس   ستر
 

 / اچانک دورے ےک  
ی

مریک
 عارضی 

 
 معذوری ادراک

 
 نشوونما ےک دیگر عارضی 

 
 دیگر اعصائر معذوریاں 

 
نامعلوم / غتر شناخت  

 یافتہ

 جنس 

ی   خواتیر
36% 

 مرد 
64% 

 ںگہداشنر کوآرڈینیشن 
 

 رہائیسے سند یافتہ 
 

 کمیوننر میر بحایل
 

 دن اور روزگار
 

 برائے آرام  وقفہ
 

دیگر معاونتیر اور 
 رسورسی 

 عمر

 ( +65) بزرگ افراد 
7% 

 ( 20-0بچے )
33% 

 ( 64-21بالغان )
60% 

112,723 

36,425 
 

37,694 

55,196 

17,820 

46,993 

 ےک ذریےع لوگوں یک خدمت   OPWDDمیں    2021
Medicaid* ڈیٹا 

4% 

19% 

7% 

1% 

63% 

1% 

4% 
24% 

4% 

1% 

55% 

4% 

3% 

9% 



OPWDD  اسٹیٹ یک 

 تبدیلیاں اور چینلجز 

COVID-19  نیOPWDD   ۔ یک رسورسی کو متعدد طریقوں ےس متاثر کیا ہے اور باآلخر ہمارے سسٹم کا مستقبل تبدیل کر دیا ہے

ےک دوران بروئے کار الئے جانی وایل معاونتوں میر کیم دیکیھ، کیونکہ پروگرامز صحت عامہ یک ہنگایم صورتحال ےک  2021ہم نی 

مز کو دوبارہ آغاز یک کوششوں میر تواتر ےک ساتھ چینلجز کا سامنا سبب فوری طور پر معطل کر دنے گیے تھے۔ بہت ےس پروگرا 

، ساالنہ اخراجات میر   ۔ عالیم وبا ےس پیشتر عالیم وبا کا نتیجہ میر   2021قی سال یک رفتار ےس اضافہ ہو رہا تھا، جبکہ   %4.6ہے

ل 480$یا    %5.7مجموغ ساالنہ اخراجات میر   ی یک کیم، اور لوگوں یک معاونت ےک  یر خرچ یک گنے اوسط فنڈنگ یک رقم میر ملیر

 کیم یک صورت میر سامیی آیا۔  7.2%

ز افرادی قوت یک کیم کا سامنا کر رہے ہیر جو   OPWDDعالوہ ازیں،  ےک   COVID-19اور انسائی خدمات ےک کنے دیگر سیکتر

، اور کل ۔ عالیم وبا کا دستیاب براہ راست معاوننر کارکنان، نررسی یر پر سبب مزید ابتر ہو گنے ینکل عمےل یک پہےل یہ سکڑئر ہوئے شع

۔  گہرا اثر ہوا ہے

( کا رضاکارانہ براہ راست NYSےک مطابق، ریاست نیو یارک )   2020( ےک عمےل ےک استحکام ےک ڈیٹا برائے  NCIقویم کلیدی اشاروں ) 

ح یک اوسط  DSP)   انہمعاونت یک پیشہ ور  ، اور  %36( افرادی قوت یک ٹرن اوور یک رسے ح یک   OPWDDہے سسٹم میر اسایم یک رسے

لیر   ل وقنر عہدوں ےک 
ُ

لیر  %17حد ک ۔  %21 ےس ےل کر ُجزوقنر عہدوں ےک  ریاست بھر میر معذوری ےس متعلقہ    ivتک ہے

ح فیصدوں میر گزشتہ دو سال ےک دوران  تنظیموں اور فراہم کنندگان یک جانب ےس شیتے کردہ ڈیٹا ےک مزید حالیہ رجحانات ان رسے

۔   vاضافی کو ظاہر کرئر ہیر

لیر درکار    OPWDDعمےل ےس متعلقہ حالیہ بحران  وری اور معیاری رسورسی  یک افراد اور ان ےک خاندانوں یک معاونت ےک  ضی

۔  OPWDDیک فراہیم ےک سلسےل میر   یک صالحیت کو متاثر کرتا ہے
 

 میر براہ راست معاونت ےک پیشہ ور افراد   2020

17% 
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17% 
NY   ل وقنر

ُ
میر ک

DSPs   لیر ےک 
ح   اسایم یک رسے

44% 
U.S.A NY   میرDSP   ےک

ٹرن اوور یک اوسط  
ح   رسے

36% 

12% 
U.S.A 

$13.61 
U.S.A 

$15.79 
NY   میرDSP  

 یک اوسط اجرت 



OPWDD  اسٹیٹ یک 

میر موجود دیگر سسٹمز نی ایش بچوں اور بالغان یک تعداد میر حالیہ اضافہ دیکھا ہے جو   NYSہمارا سسٹم، اور 

، اور زیادہ پیچیدہ رویہ جائر اور   ، اضاقی کلینکل معاونت ےک طلبگار ہوئر دوہری تشخیص ےک طور پر شناخت کروائر

۔ وریات ےک حامل ہوئر ہیر ( جو حالیہ طور پر دماغی صحت  IDDافراد )نشوونما یک معذوری ےک حامل / ادراک viطنر ضی

۔ اگرچہ IDD/MIےک عارضی کا تجربہ کرئر ہیر انہیر دوہری تشخیص کا حامل ) یک دوہری    IDD/MI( گردانا جاتا ہے

، لیکن زیادہ تر پیشہ ور ماہرین تسلیم کرئر ہیر کہ     IDDتشخیصوں کا قطیع پھیالؤ نامعلوم ہے
ً

  %35میر مبتال تقریبا

۔افراد دماغی  وری معاونتوں اور رسورسی حاصل کرئی   vii صحت ےک چیلنجز کا تجربہ بیھ کرئر ہیر ی ےک سبب ضی اس چتر

۔  لیر متعدد سسٹمز میر نیویگیٹ کرئی واےل بچوں اور خاندانوں یک تعداد میر اضافہ ہوا ہے  ےک 

کچرل اور سسٹم NYSاش طرح،  ، استر ، یہ رجحانات نا انصاقی ٹک  ینی اپنی آبادی میر مردم نگارانہ تبدییل دیکیھ ہے

، اور ثقافنر اور نسیل طور پر متغتر گروپس سمیت پسماندہ   ورت کو ظاہر کرئر نسل پرسنر کو زیر بحث النی یک ضی

لیر رسوس تک رسائے یک خاطر طویل عرض ےس موجود رکاوٹو  ی ےک  ۔ کمیونٹتر   ں کو ہٹانر ہیر

اس ےس پہےل  ےک پاس  OPWDDعالوہ ازیں، ٹیکنالوجر اور ڈیٹا سسٹمز میر اییس بہت ساری جدتیر آ چگ ہیر جنہیر 

موجودہ سسٹمز اور ٹیکنالوجر جو ایجنیس میر قابل قدر ڈیٹا اور معلومات فراہم کرئر   استعمال کرئی کا موقع نہیر تھا۔ 

۔ اپ ڈیٹ کردہ سسٹمز اور ڈیجیٹل تبدییل ےک ، ہمارا سسٹم ہر ممکن  ہیر وہ فرسودہ ہو چےک ہیر سب ےس   حد تک  بغتر

 سامنا کرنا جاری رکھے گا۔ زیادہ منصفانہ، مستحکم، اور موثر طریقوں ےس لوگوں یک خدمت کرئی میر چیلنجز کا  

ی منصوبہ جو   2023-2027 اکت میر تیار کیا    OPWDDکا تدبتر اکت داروں یک رسے یک جانب ےس ہمارے اسٹیک ہولڈر رسے

 بیان کرتا ہے جو اگےل پانچ سال ےک دوران سسٹم کو ایک ایش سسٹم پر  
ً

، ان کلیدی اہداف اور مقاصد کو مخترصا گیا ہے

 جو اس بدلیر ہوئے ماحول میر زیادہ موثر طور پر آپریٹ کرئی ےک قابل    منتقل کرئی میر ایجنیس ےک
ی

کام یک رہنمائے کریں ےک

 ہو۔

 

ی منصوبہ بندی کا عمل   تدبیر
 

OPWDD    ی کا مشاہدہ ہمارے منصوبہ بندی ےک ۔ اس چتر لیر ُپرعزم ہے زیادہ فرد پر مرتکز اور شمولینر سسٹم بننی ےک 

میر کیا جا سکتا ہے جو ڈیٹا ےک ساتھ، ہمارے متعدد اسٹیک ہولڈرز یک رائے کو شامل کرتا   قیام کرئی دوبارہ ےک عمل 

۔  ہے

2021  ، ان مسائل ےک حواےل ےس ان یک آراء جمع کرئی  نی ریاست بھر ےک اسٹیک ہولڈرز کو   OPWDDےک موسم گرما میر

لیر مشغول کرئی   لیر زیر بحث النا ان ےک نزدیک سب   اپنی منصوبہ بندی ےک عمل کا آغاز کیا جنہیر  یک خاطر ےک  ایجنیس ےک 

، میٹنگز منعقد کرئی اور ذائر حمایتیوں، خاندانوں،   بائی کرئی ی ےس زیادہ اہم تھا۔ اس کا آغاز پانچ مقایم آن الئن فورمز یک متر

 کرئی واےل 
ی

ی اور دیگر یک نمائندیک ، اور   اسٹیک ہولڈر گروپس ےس رائے جمع 33فراہم کنندگان، پسماندہ کمیونٹتر ےس   150کرئی

 زائد اسٹیک ہولڈرز ےک تحریری فیڈبیک کا جائزہ لینی ےس کیا۔ 

 

ی منصوبہ  2027-2023  5 کا تدبتر



 منصوبہ بندی کا عمل 
 

، ریاسنر اور قویم ڈیٹا یک بنیاد پر،  ی منصوئر کا مسودہ تیار کیا۔   2027-2023نی اپنی   OPWDDحاصل شدہ رائے ےک تدبتر

ےک موسم بہار میر مسودہ جاری کیا، بشمول آسان زبان میر خالصہ اور ترجمہ   2022پھر ایجنیس نی رسکاری سطح پر 

لیر فیڈبیک جمع یک جا سےک کہ ایجنیس ےک اہداف اور مقاصد اسٹیک ہولڈرز   ی کو یقینی بنانی ےک  کردہ ورژنز، تاکہ اس چتر

۔ یک ترجیح  ات یک عکاش کرئر ہیر

 یک رسگرمیوں اور منصوئر ےک مسودے پر جمع کردہ رائے کا جائزہ فراہم  
ی

ی اسٹیک ہولڈر یک وابستگ درج ذیل سیکشتی

۔   کرئر ہیر

 

 اور رائے 
ی

 اسٹیک ہولڈر یک وابستگ

، منصوئر ےک مسودے ےک اجراء ےک بعد،   رکھنی تمام آراء کو مدنظر   لیر نی آن الئن سماعتوں،  OPWDDکو یقینی بنانی ےک 

بالمشافہ فورمز، مخصوص افراد اور رائے دہندگان گروپس ےک ساتھ ہدقی میٹنگز، ای میل کردہ شہادت، اور آن الئن فیڈبیک 

لیر اسٹی رسوے ےک جوابات جمع کروائی ےک ذریےع   ک ہولڈرز کو مدعو کیا تھا۔ تبرصے فراہم کرئی ےک 

لیر  OPWDDمجموغ طور پر،  ےس زائد مواقع کا انعقاد کیا تھا، اور ہم نی   30نی لوگوں ےک زبائی تبرصے شیتے کرئی ےک 

۔ اسٹیک ہولڈرز نی متعدد طریقوں ےس   500 ےس زائد افراد یک جانب ےس تحریری رائے اور مکمل کردہ رسوے حاصل کیر

 اور وصول کردہ قابل  کہ بہت سوں نی اپنی تبرصے متعدد مرتبہ شیتے کیر فیڈبیک فراہم کیا، جب 
ی

۔ اس وسیع وابستگ

  تصدیق یک۔مزید  ترجیحات اور سمت یک    ےقدر رائے نی ہمار
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 لیٹس برگپ

 

 روچسی  

اکیوز  سیر
لویبف  سکینیکٹیڈی 

 برونکس

 
 

 

ر  ر  بینگہمٹ   کوئییر

ر آئے لینڈ ر  اسٹیٹ   بروکلٹر

 چیسی   ویسٹ

 
 

 

 



 منصوبہ بندی کا عمل  
 تھیمز مویمع

نشاندیہ  اسٹیک ہولڈرز یک جانب ےس موصول ہوئی وایل فیڈ بیک میر کنے موضوعات کا تواتر ےک ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔ 

وریات رکھنی واےل   کردہ مقبول ترجیحات میر افرادی قوت ےک بحران کو حل کرنا، ذائر سمت بندی کو بہتر بنانا، پیچیدہ ضی

افراد یک بہتر معاونت کرنا، ہماری ہاؤسنگ رسورسی کو تقویت دینا، اور خاندانوں اور نگہداشت فراہم کنندگان یک عمر ےک  

ورت کو تسلیم کرنا شامل تھا۔ حساب ےس طویل مدئر منصوبہ بند  ی یک ضی

لیر  مزید برآں،   ی ےک  یک رسائے یک خاطر بہتر بنائے گنے رسورسی یک اہمیت کو نوٹ    OPWDDلوگوں نی پسماندہ کمیونٹتر

لسائی   اور  ثقافنر  پروگرامز یک  اور  فراہم کنندگان،  عمےل،  میر  اس  پذیریکیا۔  شامل  CLC)  مطابقت  دینا  تقویت  ( کو 

۔  ہے

ی ڈیٹا اور معلومات ےک حواےل ےس زیادہ شفافیت یک حامل   ظاہر کردہ ی اہداف اور مقاصد، نتر ایک اور عام تھیم تدبتر

ورت تیھ۔  لیر ڈیٹا کو استعمال کرئی یک ضی  ہوئی میر ایجنیس یک کامیائر یک پیمائش ےک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اج ےک ساتھ،  ی نی اہداف، مقاصد اور رسگرمیوں یک نشاندیہ میر   OPWDDاسٹیک ہولڈر یک رائے ےک امتر

لیر ریاسنر اور کاؤننر یک سطح ےک پانچ سالہ  ڈیٹا کا جائزہ لیا تھا۔ ہم نی براہ راست   Medicaidمدد ےک 

ےک   NCIاور نشوونما یک معذوریوں ےک ڈیٹا سیٹ ےس متعلق  ادراکےک   NCIمعاوننر افرادی قوت اور 

رسورسی سسٹمز اور خدمت کیر جانی واےل افراد ےک    IDDعمےل ےک استحکام کا ڈیٹا بیھ استعمال کیا تھا جو 

۔ ڈیٹا کا حوالہ بیھ  دیگر اش طرح، ہم نی قویم معذوری ےک  iiivتجربات اور نتائج ےک بارے میر بتاتا ہے

۔ لیا تھا جش    پورے منصوئر میر شیتے کیا گیا ہے

 

 

ی منصوبہ  2027-0232  7 کا تدبتر

 ڈیٹا پر مبنی منصوبہ بندی 

 افرادی قوت 
 
 اقامت 
 
 ذائر سمت 
 
وریات   پیچیدہ ضی
 
 خاندان/بچوں یک رسورسی 
 
 ڈیٹا/ٹیکنالوجر 
 
 

ی
 نگہداشنر ہم آہنگ
 
 مالزمت 
 
 دن یک رسورسی 
 
/کلینکل   بحران یک رسورسی
 
DEI 
 
 مساوی صحت 
 
CAS / CANS 
 
 نظم کردہ نگہداشت

 

 اسٹیک ہولڈر یک ترجیحات 



 منصوبہ بندی کا عمل 
کاؤننر یک منصوبہ بندی یک معلومات اور مقایم حکومنر یونٹ ڈیٹا اور فیڈبیک کو بیھ زیر غور الیا تھا۔    OPWDDاش طرح، 

لیر کاؤننر یک سطح کا   OPWDDساالنہ بنیاد پر،   ےک زیر استعمال آنی واال ڈیٹا   Medicaidنشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ےک 

، بشمول    (LGUs)مقایم حکومنر یونٹس  ۔ پھر ہم اپنی ریاسنر منصوبہ بندی میر ان یک رائے ےک متقاضی ہوئر ہیر کو فراہم کرتا ہے

 ، لیر ۔ موجودہ منصوبہ بندی ےک سائیکل ےک  ی کو ہے ےک   COVID-19ان ےک نزدیک وہ بنیادی چیلنجز کیا ہیر جن کا سامنا کاؤنٹتر

ےس ان   LGUsحواےل ےس مخصوص رسوے، ریاست بھر میر عالیم وبا ےک اثر کو مدنظر رکھنر ہوئے تخلیق کیا گیا تھا۔ رسوے نی  

 حفظان صحت ) 
ی

 صحت، الکحل  درکاوٹوں ےک بارے میر کلیدی معلومات جمع کیر جن کا انہیر عالیم وبا ےک دوران دماغ
ی

ماغ

،  یک رسورسی  ونما یک معذوری(  اور نشہ آور مواد کا استعمال، اور نشو  فراہم کرئی یک کوشش کرئر ہوئے سامنا ہوا تھا۔ رسوے میر

LGUs  ،  ہوئی
ی

ی    COVID-19میر   DSPsنی افرادی قوت ےک بحران، گھروں اور ہنگایم ردعمل/بحران یک رسورسی ےک ناکاق یک ویکسیتی

رسورسی فراہم کرئی ےک  نی   LGUsطور پر تسلیم کیا۔ ےس متعلق ہچکچاہٹ، اور ذرائع آمدورفت تک محدود رسائے کو رکاوٹوں ےک  

 ےک کم ریٹس کا بیھ چیلنجز  
ی

، عمےل ےک مسائل اور باز ادائیگ
ی

، معاونتوں تک رسائے ےک انتظار ےک وقت میر اضاف اخراجات ےک بڑھیی

 ےک طور پر ذکر کیا۔ 

، ہم ڈیٹا یک   OPWDDقی الوقت  وریات اور معلومات میر خال یک  کو جس ڈیٹا تک رسائے ہے اس کا جائزہ لینر ہوئے دیگر ضی

کس تخلیق کرئی یک اپنی    ،نشاندیہ لیر بنچ مارکس اور میتر فت یک پیمائش کرئی ےک  ی منصوئر یک پیشے مستقبل ےک سالوں میر اپنی تدبتر

۔  کچر کو  جاری کوششوں ےک حےص ےک طور پر کرئر ہیر تقویت دینی اور  ان خالؤں کا حل تالش کرئی یک خاطر ٹیکنالوجر ےک انفراستر

۔  ی میر شامل یک گنے ہے  بہتر بنانی ےک ہمارے منصوبوں ےک متعلق مزید معلومات اس دستاویز ےک بعد میر آنی واےل سیکشتی

 
 

 

O P W D D    ا ٹ ی ڈ

ل  ئ ا س و ر  و ا گ  ن تے ی  ش

 

 

ی اہداف اور مقاصد   تدبیر
لیر روڈمیپ فراہم کرئر ہیر جن کا سامنا   2023-2027  ی منصوئر میر اہداف اور مقاصد ان چیلنجز ےک ردعمل ےک  ےک تدبتر

اغ رسگرمیوں کو بیان کرئر ہیر جو طویل مدت میر    مدترسوس سسٹم مخترص   ، اور اختر میر کر رہا ہے اور اہم تحقیق، تجزئے

۔ 
ی

ی کو خوب تر بنائیر یک  سسٹم میر جاری بہتر

اور اسٹیک ہولڈرز یک نشوونما یک معذوریوں کا شکار نیو یارک ےک   OPWDDی اہداف، مقاصد، اور وابستہ رسگرمیاں یہ تدبتر 

لیر معاونتوں اور رسورسی ےک فرد پر   ، اور ہم آہنگ سسٹم یک طرف واضح  زیادہ شہریوں ےک  مرتکز، مستحکم، منصفانہ، شمولینر

۔  
ی

لیر مل کر کام کرئی میر اعانت کریں ےک فت حاصل کرئی ےک   اور دانستہ پیشے
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 مقاصد 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 مقاصد 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 مقاصد 

 

 

اک ےک ذریےع  ، اور اشتر افرادی قوت میر رسمایہ کاری، ڈیٹا ٹیکنالوجر کو اپ ڈیٹ کرئی
کچر کو جدید بنانا۔  فیصلہ سازی کو بہتر بنا کر رسوس سسٹم ےک انفراستر

 

، برقراری، اور معیار کو بہتر بنانا۔  براہ راست معاوننر افرادی قوت یک بھرئر

 

 

اییس ٹیکنالوجر میر رسمایہ کاری کرنا جو زیادہ بروقت معلومات فراہم کرئر ہو اور 

 ڈیٹا یک دستیائر میر اضافہ کرئر ہو۔

 

 

اک   یک تروی    ج کرنا اور باختر فیصلہ سازی ےک لیر اشتر
ی

اسٹیک ہولڈر یک وابستگ

 کرنا۔

 

 

، اور رسورسی فراہم کرئی ےک نیے طریقوں کو  ی ی کو آسان بنان ، پالیستر ی معاونتوں کو طاقتور بنان

ی ےک لیر سسٹم یک صالحیت کو توسیع دینا۔  کھوجنی ےک ذریےع لوگوں کو بااختیار بنان

 

 ، اور استحکام کو مضبوط بنانا۔اثر پذیریمعاونتوں اور رسورسی ےک معیار، 

 

 

ے گیے ذائر  ، اور بہتر بنان ، کمیوننر ےک انضمام ےک لیر موقع میر اضافہ کرئی زیادہ لچک پذیری تخلیق کرئی

ی میر تبدییل کرنا۔ ی ےک لیر پالیستر  نتائج کو خوب تر بنان

 

 

 تحقیق منعقد کرنا، پروگرامز کا تجزیہ کرنا، اور رسورسی فراہم کرئی ےک نیے طریقر ٹیسٹ کرنا۔

 

 

، منصفانہ اور فرد پر مرتکز ہوئی کو  وریات پر مبنی یل، ضی
ُ

ی ےک معاونتوں ےک ک یقینی بنان

 ذریےع رسورسی یک پوری میعاد میر انہیر بہتر بنانا۔

 
 

، ن بالغان موزوں اور ہم آہنگ رسورسی حاصل کرئر  نو عمر، اور و عمریقینی بنانا کہ بچے

 ہوں۔

 

وریات ےک حامل افراد ےک لیر  معاونتوں کو توسیع پیچیدہ رویہ جائر اور طنر ضی

 دینا۔

 

ی ےک لیر رسورسی میر موجود خالؤں  پسماندہ، ثقافنر اور نسیل طور پر متنوع کمیونٹتر

 ۔کا حل نکالنا



ی منصوبہ ایک نظر مٹر   تدبیر

 1ہدف  
 

 

کو    ARPAکا   OPWDDمخترص مدئر رسمایہ کاریوں ےک عالوہ، ان 

یک بھرئر اور برقراری کو بہتر بنانی ےک    DSPsخرچ کرئی کا منصوبہ  

، بشمول ایش پراجیکٹس جو   لیر متعدد اقدامات پر مشتمل ہے

DSP   لیر افرادی قوت یک صالحیت اور مہارتوں کو بہتر بنانی ےک 

ی ہائے   ، نتر اع یک مدد کرئر ہیر ڈیزائن کردہ افرادی قوت یک اختر

   NYS(، BOCESبورڈز برائے کوآپریٹو تعلییم رسورسی )اسکولز،  

( تعلییم  SUNYشعبہ تعلیم، اسٹیٹ یونیورسنر آف نیو یارک )

ایمپائر اسٹیٹ کالج، عالقائے   SUNY(، EOCsموقع ےک مراکز ) 

ےک شعبہ مزدوراں ےک   NYSمراکز برائے تبدییل افرادی قوت، اور 

ساتھ تعلقات قائم کرئی ےک ذریےع بھرئر اور برقراری یک تروی    ج  

اک  ۔ یر ہ کرئر  یک تربیت اور سند حاصل کرئی ےک    DSPیہ اشتر

یتے پاتھ ویز  مواقع، اعیٰل تعلییم اداروں میر بھرئر ےک  راستوں اور کتر

، ریاست بھر میر   اغ بھرئر اور    DSPیک تعمتر ی مہم، ننے اختر یک تشہتر

ےک لیر حمایت برائے وفاقر معیاری پیشہ    DSPsبرقراری ےک معموالت، اور   

۔ 
ی

 جائر تخصیص )پیشہ جائر کوڈ(  یک وجہ بنیر یک

OPWDD گیے    انے اعیٰل معیار، مستحکم افرادی قوت اور بہتر بن

کچر ےک ہوئی یک اہمیت کو تسلیم کرتا ہے جو رسورسی ےک   استر

۔   ، منصوبہ بندی، نفاذ اور جائزے یک اجازت دیتا ہے بہتر تجزئے

، ہم اپنی موجودہ طریقہ ہائے کار اور   لیر اس مقصد ےک 

 تاکہ  
ی

کچر ےک جائزے کو ترجیح دینا جاری رکھیر ےک انفراستر

اور سب ےس اہم طور  یقینی بنا سکیر کہ ہم اسٹیک ہولڈرز، 

لیر اپنی ردعمل یک   پر نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ےک 

۔   اہلیت کو بہتر بنانر ہیر

ذریےع وفاقر فنڈنگ   ( ےکARPAامریکن ریکسیو پالن ایکٹ )

OPWDD    کو براہ راست معاوننر افرادی قوت میر فوری اور بڑی

۔ زیادہ مستحک م افرادی  رسمایہ کاری کرئی ےک قابل بنا ریہ ہے

، ایجنیس کا  لیر کو خرچ کرئی ےک    ARPAقوت یک معاونت ےک 

لیر برقراری ےک   DSPsمنصوئر میر افرادی قوت یک طوالت اور   ےک 

بونشی رپورٹ کردہ ادا یک جانی وایل تنخواہوں پر خرچ ہوئی وایل  

، اور حالیہ ریاسنر بجٹ   %20رقم ےک  ےک برابر  ہونا شامل ہے

لیر اضاقی بونشی شامل تھے۔ اب تک، نیو  میر اس افرادی قوت ےک  

ی،    DSPsمنصوئر نی   ARPAیارک ےک  ، برقراری میر بہتر یک بھرئر

۔    1.5$اور  تنخواہوں میر اضافی یک مد میر  ی مختص کیر ہیر بلیر

نگہداشت   ےک خاندان  اور  DSPsاس فنڈنگ میر ان موجودہ 

 شامل  
ی

، ایک وقنر ادائیگ لیر اضاقی فراہم کنندگان یک معاونت ےک 

رسوس   OPWDDجنہوں نی عالیم وبا ےک دوران کام کیا اور ہے 

، جس میر  ےک خالف پوری طرح   COVID-19سسٹم کا حصہ رہے

لیر اضاقی بونس شامل تھا۔  ی ےک حامل کارکنان ےک   ویکسیر
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، اور افرادی قوت میر رسمایہ کاری، ڈیٹا ٹیکنالوجر کو  ی ےک ذریےع  بذریعہ اپ ڈیٹ کرئی اک فیصلہ سازی کو بہتر بنان اشتر

کچر کو جدت دینا۔  رسوس سسٹم ےک انفراستر



 1ہدف  
 

اغ اور  OPWDDعالوہ ازیں،   پروگرامز،    الہایممزید اختر

موزونیت ےک مطابق مستحکم سسٹمز، مرکزی دھارے ےک  

کام ےک بہاؤ، اور عمےل یک صالحیت اور مہارتوں ےک  

لیر ایجنیس یک ٹیکنالوجر کو    مجموےع کو اپ گریڈ کرئی ےک 

۔  فت کر ریہ ہے   تبدیل کرئی ےک منصوبوں ےک ساتھ پیشے

یک اپنی ڈیٹا سسٹمز کو    OPWDDاضافہ کردہ ٹیکنالوجر 

، یوں بہ
ی

یک ڈیٹا یک    OPWDDتر بنانی میر مدد کرے یک

درخواستوں کا جواب دینی اور ڈیٹا ےک رجحانات کو  

یاں   ۔یہ بہتر
ی

سمجھنی یک صالحیت میر اضافہ کرے یک

OPWDD    یک ڈیٹا کو جمع کرئی اور اس کا تجزیہ کرئی یک

لیر مستقبل یک منصوبہ بندی کو باختر   اپنی  اہلیت، ڈیٹا ےک 

 ےک  بنا سکیی وایل  
ی

مستحکم بنیاد تعمتر کرئی اور کارکردیک

، اور جن افراد یک    یر بنچ مارکس کو بہتر بنانی م 
ی

مدد کرے یک

لیر نتائج کا تجزیہ   خدمت انجام دی جا ریہ ہے ان ےک 

۔ 
ی

لیر استعمال یک جا سکیر یک  کرئی ےک 

ےک غتر منافع بخش    OPWDDاسنر بجٹ نی یےک ر  2023مایل سال 

ی ےک نیٹ ورک کو  رہائیسے اخراجات یک   %5.4فراہم کنندہ ایجنستر

ی ےس زیادہ فراہم کیر تھے۔  450$ےک ذریےع  ایڈجسٹمنٹ قانون یک  ملیر

فعال کرئی وایل شق کا تقاضا تھا کہ فراہم کنندگان آپریٹنگ ےک  

 ، ، بشمول براہ راست نگہداشنر کلیدی اخراجات کو زیر بحث النی

لیر پہےل ان  او کلینکل اور معاوننر عمےل کو بھرئر کرئی  ر برقرار رکھنی ےک 

کریں۔ بجٹ میر براہ راست تنخواہ ےک افعال یک  وسائل کو استعمال  

مد میر اور بنیادی براہ راست نگہداشنر عمےل یک جانب ےس اوور ٹائم  

 
ً

لیر تنخواہ میر اضافی یک خاطر  تقریبا ی یک اہم  170$کام ےک  ملیر

رسمایہ کاری بیھ شامل تیھ۔ 

 

 
 
 
 
 
 

 

ی منصوبہ 2027-2023  11 کا تدبتر

 

 اضافہبرقراری اور بھرئر میر 

ی  اہلیت اور مہارتوں میر بہتر

 

 
 

 اپ ڈیٹ کردہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجر 

 ڈیٹا تک رسائے میر اضافہ

 

 
 

 اییس 
ی

، اور مردم نگارانہ طور پر زیادہ موثر، جو وابستگ شمولینر

 یک حامل ہ
ی

 ۔ونمائندیک

 

 

  



 2ہدف  
 

 

 
لیر سند یافتہ  وریات ےک حامل افراد ےک  اور سب ےس زیادہ پیچیدہ ضی

۔ اش طرح، ایجنیس   رہائیسے گنجائش کو زیادہ ےس  زیادہ کرنا شامل ہے

معاونتوں میر انتخاب کو    اقامنر ان اختیارات پر غور کر ریہ ہے جو  

افراد ےک ادراک یک بنیاد پر   حاصل کرئی واےلتوسیع دینر اور خدمت 

لیر موجودہ رہائیسے باز   ےک 
ی

رہائیسے بہبود ےک فراہم کنندگان کو ادائیگ

 ےک طریقر یک اصالح کرئر ہیر 
ی

  24/7۔ اصالحات متبادالت یک ادائیگ

،  IRAsنگرائی یافتہ انفرادی رہائیسے متبادالت )
ی

( پر معاونت کریں یک

۔ اش طرح،  اور خاندائی نگہداشت IRAsبشمول معاوننر 

OPWDD  زائد عمر ہو جانی واےل افراد سمیت رہائیسے رسورسی تک

 منصفانہ رسائے کو یقینی بنانی واےل معیار کا تجزیہ کرے گا۔ 

 

 ، لیر اپنی نگرائی یک   OPWDDانضبایط لچک پذیری میر اضافی ےک 

معیار اور سابقہ سال ےک رسویز میر  رسگرمیوں کو فراہم کنندہ ےک

، اعیٰل تعمیل یک تاری    خ   کچر کر رہا ہے لیر ری استر ےس موافق بنانی ےک 

 کا مظاہرہ کرئی واےل فراہم کنندگان کو ریلیف فراہم کر رہا 
ی

کارکردیک

 کا مظاہرہ کرئی واےل فراہم 
ی

اور یہ یقینی بنا رہا ہے کہ کم کارکردیک

لیر   لق کیس مسائل کو درست کرئی ےک  کنندگان عدم تعمیل ےس متع

نی   OPWDDحاصل کریں۔ عالوہ ازیں، درکار موزوں نگرائی  

لیر لچک پذیریاں اپنائے ہیر جن کا ٹیسٹ  مخصوص رسورسی ےک 

COVID-19   فاصالئر  یک عالیم وبا ےک دوران کیا گیا تھا، بشمول

وریات اور انتخاب یک بنیاد   ٹیکنالوجر کا استعمال اور فرد یک ضی

پر سند یافتہ رہائش میر کمیوننر یک بہبود یک رسورسی یک  

 فراہیم۔

 

OPWDD    ان لچک پذیریوں کو جاری رکھنی کا خواہاں رہے گا اور انہیر

دورسوں کو فراہم کرے گا جو اضاقی باز ناےم یک اصالحات ےک ذریےع  

اغ اور ردعمل یک رسوس ےک اختیارات یک اجازت دے گا۔   مزید اختر

 

 

 
 
 
 

 

OPWDD    نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد کو کمیوننر میر

کت  لیر طریقہ ہائے کار کو انضمام اور رسے ےک مواقع یک پیشکش کرئی ےک 

۔   آسان بنانی اور سسٹم یک اہلیت کو بہتر بنانی ےک طریقر تالش کر رہا ہے

یہ کام ان معاونتوں کو ترجیح دیتا ہے جو خود ارادی یک سہولت کاری 

۔ ہم مالزمنر   کرئر اور صحت ےک سماجر عوامل کو بہتر بنائر ہیر

، گھر یک معاونتوں کو بہتر بنانی اور انضبایط پروگرامز تک زیادہ ر  سائے

۔    لچک پذیری میر اضافہ کرئی کا ارادہ بیھ رکھنر ہیر

 

OPWDD   ےک ماڈلز شامل 
ی

مالزمنر رسورسی میر نتیچر پر مبنی ادائیگ

کرئی اور دن ےک پروگرام ےک فراہم کنندگان کو فائدہ پہنچانی ےک امکان کا 

یتے یک منصوبہ بندی یک    پیشہ ورانہ اور کتر
ی

معائنہ کر رہا ہے تاکہ پیشگ

رسورسی سمیت دن یک رسوس ےک اختیارات ےک سلسےل یک فراہیم جاری  

۔رکیھ ج سائٹ پر مبنی اور فاصالئر رسوس یک فراہیم ےک  OPWDD انے

، لوگوں کو زیادہ خود مختاری فراہم کرئی میر مدد   درمیان فرق کرئی

، اور مالزمت اور پیشہ ورانہ  لیر دن یک بہبود ےک عمےل میر اضافی دینی ےک 

رسورسی ےک متعلق نگہداشنر مینیجرز یک تربیت جاری رکھنی یک خاطر 

لیر رسورسی ےک  ریٹ یک تبدیل یوں یک تحقیق کرے گا تاکہ وہ ان افراد ےک 

پہےل انتخاب ےک طور پر مالزمت کو زیر غور الئیر جو کام کرئی ےک  

۔   خواہشمند ہیر

OPWDD   لیر یک انتظایم اصالحات نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ےک 

، سسنر   یک معاونتوں اور رہائیسے رسورسی ےک   اقامت گاہوںقابل رسائے

۔ ان افعال میر اندروئی جائزہ جائر طریقہ ہائے کار  سلسےل پر بیھ مرتکز ہیر

  کو مضبوط بنانا، بحران کا شکار افراد یک معاونتوں میر اضافہ کرنا، 
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، اور رسورسی فراہم کرئی ےک نیے طریقوں کو کھوجنی ےک ذریےع  ی ی کو آسان بنان ، پالیستر ی معاونتوں کو طاقتور بنان

ی ےک لیر سسٹم یک صالحیت کو توسیع دینا۔  لوگوں کو بااختیار بنان

 



 
 
 

 
منصوبہ رکھتا ہے جو ہماری ایجنیس اور غتر منافع بخش  

فراہم کنندگان کو ایش نیے رسوس ےک طریقوں یک آزمائش کرئی  

 جن یک  
ی

 جو ان ےس کہیر زیادہ ہوں ےک
ی

یک اجازت دیں ےک

فنڈ کردہ   ARPAمعاونت ہمارے موجودہ ایک وقنر 

۔  اع میر پراجیکٹس کر رہے ہیر اس قسم یک رسمایہ کاری   اختر

پالییس، فنڈنگ، اور باز ناےم ےک فیصلوں کو باختر بنانے   جاری

، یوں ہمارے سسٹم کو آنی وایل دہائیوں میر ہمارے  
ی

یک

وریات کا جواب دینا   خدمت کردہ افراد یک بدلنر ہوئے ضی

۔ 
ی

 جاری رکھنی ےک قابل بنانے یک

 2 ہدف  
 

 

نگہداشنر کوآرڈینیشن اور ذائر رہنمائے جیش   OPWDD عالوہ ازیں، 

ہمارے سب ےس زیادہ استعمال ہوئی واےل کچھ رسوس ماڈلز ےک متعدد  

تجزیوں کا انعقاد کرے گا تاکہ اسٹیک ہولڈرز یک درخواستوں کو پورا کر  

یم   لیر مواقع یک شناخت کر سےک، طریقہ ہائے کار کو استر ی ےک  سےک، بہتر

اڈلز ےک استحکام یک طویل مدئر کو بہتر طور پر  الئن کر سےک، اور ان م

 ، ایش وسائل یک شناخت اور انہیر   OPWDDسمجھ سےک۔ آخر میر

 لیوری    ج دینی کا  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی منصوبہکا  2027-2023  13 تدبتر

 

 
 

 توسیع کردہ انتخاب اور خود مختاری

 رہنمائے کا ماڈلبہتر بنایا گیا ذائر 

 

 گھر یک معاونتوں اور رہائیسے رسورسی ےک سلسےل میر اضافہ

یم الئن کردہ طریقہ ہائے کار  ترمیم اور استر

 اضافہ کردہ انضبایط لچک پذیری

 بہتر بنایا گیا معیار کا نظم

 نگہداشت صحت تک رسائے بہتر کردہ صحت یک مساوات اور 

 

 

ثمر آور معموالت اور رسوس ماڈلز ےک بارے میر اضاقی تدریس اور 
 علم

ے گیے نتائج   انفرادی اور سسٹمز ےک بہتر بنان

اغ معاونتیر   تقویت یافتہ اور مزید اختر

  



 3 ہدف  
 

 
 

  ، لیر ورت کو پورا کرئی ےک  ےک    OPWDDاس ضی ود  ب ہ ب یسے  ئ ا رہ نی  پ ا

س   ی ف ئے  ا ق ال ع ۔  ہے ا  رہ ر  ئی ک ا ث ر  ظ ن ر  پ قر  ری ط ےک  نی  ی د ب  ی رت ت ٹ  ری

یر   م قر  ری ط ےک  ٹ  ری ہ  د و وج م یر  ل ےک  ئی  ر وری ک پ ورت  ضی یک 

انی   ن ب ق  ف وا م ق  ب ا ط م ےک  ح  ط س ک  را د ا رد یک  ف ہ  رد ت ک م د خ  ، الح ص ا

  ، ےع ری ذ د یک    OPWDDےک  را ف ا ل  م ا ح ےک  ت  ا وری ضی ہ  د ی چ ی پ

تر   غ یر  ل ےک  ئی  ر ت ک م د تر  خ ہ ب ن یک  ا دگ ن ن م ک ہ را ف ش  خ ب ع  ف ا ن م

۔ 
ی

ے یک ر ت ک ون ا ع م ر  پ ور  ی ان   OPWDDاش طرح،   ط پریشتی ریاسنر آ

افراد یک خدمت ےک نیے طریقر تالش کر رہے ہیر جو قی الوقت انتہائے 

معاونتیر حاصل کر رہے ہیر اور جنہیر طویل مدئر رہائیسے ترتیبات میر 

۔ منتقل ہوئی ےس پہےل درمیائی منتقیل یک رہائیسے  ورت ہے  معاونتوں یک ضی

ریاسنر آپریٹ کردہ گروپ گھروں   OPWDDان نیے ماڈلز کو تیار کر ےک،  

وریات کو بہتر طور پر پورا کرئی   پر لوگوں یک انتہائے رویہ جائر معاوننر  ضی

 ےک قابل ہو گا۔

وریات ےک حامل   عالوہ ازیں، بحران کا سامان کرئی واےل پیچیدہ ضی

  ، لیر نی قویم طور پر تسلیم   OPWDDافراد کو زیر بحث النی ےک 

اپیوٹک، جائزے، وسائل اور عالج )یکردہ سسٹم  (  STARTٹک، تھتر

لیر  ا وونما یک معذوریوں کا شکار شاور/یا ن ادراک ماڈل ےک بعد  فراد ےک 

۔CSIDDبحرائی رسورسی ) ایجنیس تکنیگ معاوننر   ( کا نفاذ کیا ہے

ی یک اعانت کریں   ٹیمز بیھ تیار کر ریہ ہے جو فراہم کنندہ ایجنستر

وریات ےک حامل افراد یک خدمت کرئر    جیسا کہ وہ پیچیدہ ضی
ی

یک

۔    ہیر

 ، تسلیم کرتا ہے کہ ثقافنر اور لسائی طور پر متنوع    OPWDDآخر میر

ی ےس تعل ق رکھنی واےل معذوریوں کا شکار افراد عام خاندانوں اور کمیونٹتر

طور پر معانتوں اور رسورسی تک رسائے میر اضاقی رکاوٹوں کا سامنا کرئر 

، ایجنیس ایش اقدامات کو ترجیح دے ریہ ہے جو آنی واےل  لیر ۔ اس  ہیر

پانچ سالوں میر سسٹم کو رسورسی تک مزید منصفانہ رسائے یک طرف  

 اور فرد پر مر 
ی

  موزوں  ، لسائی اور ثقافنر طور پر کز تےل جائیر ےک

۔ 
ی

 معاونتیر فراہم کریں ےک

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

OPWDD   اور یقینی 
ی

رسورسی ےک درمیان خالؤں کو ُپر کرنا جاری رکھے یک

یل، فرد پر مرتکز، اور انفرادی  
ُ

 کہ معاونتیر انضمام یافتہ، ک
ی

بنانے یک

ورت پر مرکوز ہوں۔   ضی

رسورسی    رعاینر میر نشوونما یک معذوری کا شکار بچوں اور   NYSحالیہ ڈیٹا 

۔  کو ظاہر کرتا ہے
ی

،    اس رجحان یک تعداد میر اضاف لیر کو زیر بحث النی ےک 

OPWDD   ی منصوبہ ان رسگرمیوں کو نمایاں کرتا ہے جن کا انعقاد کا تدبتر

لیر کر ریہ   رعایت  HCBSایجنیس  یک ان رسورسی یک اقسام ےک معائیی ےک 

۔ اس میر رسورسی ےک دیگر   ہے جو بچے اور نوعمر افراد استعمال کر رہے ہیر

، ڈیزائن کردہ ہوئی   دستیاب وسائل ےک ساتھ موثر طور پر ہم آہنگ ہوئی

لیر ایک تجزیہ   اور ان یک اس انداز میر ترسیل کو یقینی بنانی میر مدد ےک 

وریات پورا کرتا ہو، اور   شامل ہے کہ جو نوجوانوں اور خاندانوں یک ضی

وریات اور ہمارے سسٹم ےک استحکام کا ذمہ دار ہو۔  مزید طویل مدئر ضی

(، دفتر برائے اطفال و خاندائی OMHدفتر برائے دماغی صحت ) OPWDDبرآں، 

ی ےک ساتھ کام کر DOH(۔ محکمہ صحت )OCFSرسورسی )  ( اور مقایم کاؤنٹتر

لیر بحرائی  وریات ےک حامل بچوں اور نوجوانوں ےک  رہا ہے تاکہ پیچیدہ ضی

س، اور منتقیل ےک  ، خصوض متعدد امراض ےک اندرون مریضاں یونٹ رسورسی

 ز یک دستیائر کو وسیع کیا جا سےک۔پروگرام

OPWDD    ئر ر ت ک م د خ یھ  ب ن یک  ا غ ل ا ب ل  م ا ح ےک  ت  ا وری ضی د  د ع ت م

د   را ف ا ہ  و ول  م ش ب  ، ،  ج ہے ں و ہ ل  م ا ح ےک  ں  و ض ا ق ت نر  ط ہ  د ی چ ی پ و 

و  ت ن و ا ع م ئر  ا ج ہ  ی و ر ہ  د ا یر    ں زی م ن  ج ہ  و ور  ا  ، ں و ہ ضی  ا ق ت م ےک 

  ، د را ف ا ر  ا ک ش ا  ں ک و وری ذ ع م ا یک  م ن و و ش ن ۔  و ہ ئے  و ہ ص  ی خ ش ت ری  ہ و د

م  ی ح ،  ا ی نر ش ی ن ی ل ی ک یر  تی م ہ ہ  یر ک ہ ئر  ر م ک ی ل س ت ی  یر م ظ ت ن م ور  ا  ،

ل   م ا ح ےک  ت  ا ری و ضی ت یک  ن و ا ع م ئر  ا ج ہ  ی و ر ئے  ا ہ ت ن ا ور  ا ہ  د ی چ ی پ

تر   ہ ب ور  ا یے  ن ر  ط ا خ ئی یک  ر ٹ ک ی ن ی رڈ وآ ت ک ش ا د ہ گ ن یر  ل ےک  د  را ف ا

۔  ہے ورت  ضی ں یک  و ق ری  ط

 

 

 
 
 

 افراد دفتر برائے نشوونما یک معذوریوں کا شکار   14

 
ی ےک ذریےع رسورسی یک  ، منصفانہ اور فرد پر مرتکز ہوئی کو یقینی بنان وریات پر مبنی یل، ضی

ُ
معاونتوں ےک ک

 پوری میعاد میر انہیر بہتر بنانا۔



 
 

و   وں ک ی رم رسگ یس  ی ج ئی  ر ذ ک ا ف ن ا  ٹ ک ن را ہ گ ل ا س و  د س  ا ےس  رف  ط یک 
یل   وا نی  ول ب ن  ا زب وی  ن ا پ س ہ ور  ا گ  ری م ا نی  ی چ و  ج ہے  ئے  و ہ ے  ھ رک ری  ا ج
ر   پ ی  تر ہ ب یر  م ئے  ا رس ک  ت م  ٹ س س رسوس  ور  ا ف  ا ص ن ا یر  ل ےک  ی  تر ٹ ون ی م ک

  ، رح ط ش  ا ۔  ہے ئے  و ہ یر  وز ک رک م ہ  وج ش    OPWDDت خ ب ع  ف ا ن م تر  غ
ر  ف یٰل رسوس  ع ا ور  ا  ، ی تر رٹ ا ھ ت ا نر  وم ک ح یم  ا ق م  ، ن ا دگ ن ن م ک ہ یم    ا ی ل ع ت

یر   م م  ٹ س س رسوس  ہ  اک ت ا  ے گ ر ری ک ا ہ ک ی ا رسم ز یک  ڈ ن ف یر  ل ےک  روں  ا د ا
م  را روگ پ ن  ا م  ہ ۔  انے ج ا  ی ا ڑھ ب  

ے
آگ و  ت ک ی ول م ش ور  ا  ، وع ن ت  ، ف ا ص ن یک    ز ا

زور   م ر ک پ ور  ط یحی  ری ا ت ور  ا ہ  د ن ا م س پ ےس  ت  ا م ا د ق ا ور  ا ت  ا الح ص ا
یر  ہ نر  ھ رک د  ص ق م ا  افی ک ض ا یر  م ئے  ا رس یر  ل ےک  وں  ی د ا ب ۔ آ

 3 ہدف  
 

ور    OPWDDلیر ایسا کرئی ےک   ا ف  ا ص ن ا  ، وع ن ت ئے  را ب تر  ف د گ  ل ا ک  ی ا نی 

 ( ت  ی ول م و  DEIش وع ک ن ت ئے  را ب ش  ف ا ف  ی چ یر  م یہ  ل  ا ح ور  ا ہے  ا  ی م ک ئ ا ق  )

ہ   ود وج م ہ  اک ت ہے  ا  ی ئر ک ر ھ ہ    OPWDDب ن ا ف ص ن م ور  ا  ، وت ق ی  د را ف ا  ، ی تر س ی ل ا پ

۔  انے ج ی  د ک  ری ح ت و  یل ک ی د ب ت یم  ی ظ ن ت ےع  ری ذ ےک  یی  ئ ا ع م ےک  والت  م ع  م

 طور پر فنڈ کردہ قویم کمیوننر برائے پریکٹس )
ر

( بمتعلق  CoPایجنیس وفاق

یز جون نشوونما یک معذوریوں ےک   ، ریمتر کت کرئی ثقافنر اور لسائی اہلیت میر رسے

 طور پر فنڈ کردہ، نشوونما یک نیویگیتر اقدام یک معاو 
ر

، اور وفاق نت کرئی

 (  DDPCمعذوریوں یک منصوبہ بندی کونسل )

 

 
 
 
 
 
 

 

ی  2027-2023  15 منصوبہکا تدبتر

 
 

 

 
 

وریات کا اضافہ کردہ   علمنوجوانوں یک رسوس یک ضی

 بچوں ےک لیر بہتر بنائے گنے رسوس کوآرڈینیشن اور ڈیزائن

 

وریات ےک حامل افراد یک خدمت ےک لیر بہتر  پیچیدہ ضی
 بنائے گنے صالحیت

 

 

 

OPWDD  ی یک متنوع پس مناظر ےک اور فراہم کنندہ ایجنستر
 حامل افراد یک معاونت ےک لیر بہتر بنائے گنے صالحیت 

 معلومات اور معاونتوں تک مزید رسائے 

  



ی   شفافیت مٹر بہیر
 

OPWDD   اور وسائل یک تفویض کاری کو باختر بنانی ، ، پالییس ےک فیصلوں یک رہنمائے کرئی اسٹیک ہولڈرز ےک ساتھ مواصلت کرئی

، اس  ی منصوئر کا نفاذ کرئر ہیر لیر ہمارے منصوبہ بندی ےک عمل کا استعمال کرے گا۔ چونکہ ہم اس تدبتر کو جاری رکھنی ےک 

، اور DDACیک معذوریوں یک ایڈوائزری کونسل ) لیر ہم  اسٹیک ہولڈرز، بشمول نشوونما   یک مقننہ کو    NYS(، گورنر ےک دفتر

۔ 
ی

فت یک اپ ڈیٹس فراہم کریں ےک  پیشے

ہ( اور عوایم طور پر شیتے کردہ ساالنہ رپورٹ ےک ذریےع   وئی مواصالت )ویب سائٹ، اسٹیک ہولڈر یک میٹنگز، وغتر اپ ڈیٹس بتر

۔ 
ی

 ےک ساتھ فراہم یک جائیر یک
ی

تے کرے  یکلیدی رسگرمیوں، پراجیکٹس، اور ان اقدامات ےک بارے میر معلومات ش   OPWDDباقاعدیک

۔ عالوہ ازیں، ہم ساالنہ طور پر اس منصوئر ےک  گا جو ایجنیس یک اپنی بڑے اہداف  اور مقاصد کو حاصل کرئی میر مدد کر رہے ہیر

وریات ےک ساتھ    تاکہ یقینی بنا سکیر کہ یہ اسٹیک ہولڈرز یک ترجیحات اور سسٹم یک ضی
ی

مقاصد اور اہداف کا تجزیہ کریں ےک

۔  وریات ےک سامیی   ہم منصوئر کو ایک جینر جاگنر دستاویز یک طرح دیکھنر موافق ہیر ہیر جس میر ترجیحات ےک بدلیی اور ننے ضی

۔     آنی پر ترمیم یک جا سکنر ہے

 

 تجزیہ اور رپورٹنگ 
OPWDD   ۔ ہم ایجنیس ےک لیر ڈیٹا استعمال کرئی ےک حواےل ےس ُپرعزم ہے   2027-2023اپنی سسٹم یک پیمائش اور اےس بہتر کرئی ےک 

 ےک ساتھ تجزیہ  
ی

 اور اس کا باقاعدیک
ی

فت کا ٹریک رکھیر ےک ی منصوئر میر شامل اقدامات اور رسگرمیوں ےک متعلق پیشے ےک تدبتر

ی کر سکیر کہ آیا   تاکہ تعیر
ی

۔ کریں ےک  اہداف اور مقاصد حاصل کیر جا رہے ہیر

لیر موجودہ ڈیٹا سیٹس ) فت یک پیمائش ےک  ، ہم پیشے لیر  منصوئر ےک پہےل چند سالوں ےک 
ً

استعمال،   NCI ، Medicaidمثال

۔  اقامنر 
ی

 اور مالزمت ےک رجحانات، اور دیگر( استعمال کریں ےک

ی منصوئر ےک عرض میر  ےک   ARPAجن کا نظم    پیش آ رہے ہیر ان میر وہ شامل ہیر بہت ےس پراجیکٹس اور اقدامات جو تدبتر

ی اہداف ےک متعلق ان   ۔ ہمارے تدبتر اغ خرچ ےک ذریےع کیا جا رہا ہے تحت اضافہ کردہ فنڈنگ ےک حےص ےک طور پر اور دیگر اختر

 ، لیر  کہ آیا    OPWDDمخصوص مواقع ےک اثر کا تجزیہ کرئی ےک 
ی

فت یک پیمائش اور رپورٹ کریں ےک ز  اس حواےل ےس پیشے یکتر کنتر

۔ گرانٹ ےک مطلوبہ نتائج اور   ز ےس شناخت کردہ اہداف اور ثمر آور   OPWDDکلیدی سنگ میل حاصل کیر گیے ہیر یکتر اپنی کنتر

وئی تجزیہ کاروں ےک ساتھ    OPWDDمعموالت حاصل کرئی میر رکاوٹوں یک نشاندیہ کرئی کا بیھ کہے گا۔ کچھ صورتوں میر   بتر

۔  افراد پر مختلف پراجیکٹس حاصل کرئی واےل معاہدہ کرے گا تاکہ خدمت    اور پروگرامز ےک ہوئی واےل اثر کا معائنہ کیا جانے

توقعات یک  معیاری  ساتھ یہ ساتھ، ہم پراجیکٹ ےس مخصوص اثرات یک شناخت، موجود سسٹمز یک اپ گریڈ، ابھرئی وایل وفاقر 

۔ اس میر ہ 
ی

لیر نیے ٹولز تخلیق کریں ےک کچر کو مضبوط بنانی ےک  ڈیٹا کا استعمال اور   NCIمارا معاونت، اور اپنی ٹیکنالوجر ےک انفراستر

 یک پیمائشوں کو اپنی معیار ےک نظم ےکCMS)رسورسی  Medicaid  اور  Medicare  نیے جاری کردہ مراکز برائے 
ی

طریقہ ہائے   ( یک کارکردیک

۔ یہ رسمایہ کاریاں منصوئر ےک بعد ےک سالوں میر   OPWDDکار پر  معیار یک تدبتر تیار کرئی ےک ذریےع شامل کرنا شامل ہوتا ہے

OPWDD    ،اور اس بات  صحت  کو ذائر نتائج ،  ےک اقدامات ےس متعلق تجزیہ کردہ ڈیٹا جمع کرئی
ی

ےک سماجر عوامل، اور معیار زندیک

 کہ جب رسورسی کیس
ی

 ےک ساتھ مبنی ہوں تو انہیر کیش بہتر بنایا جا  ےک اظہار یک اجازت دیں یک
ی

وریات پر زیادہ درستگ  فرد یک ضی

۔   سکتا ہے
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ی  شفافیت مٹر بہیر

، پراجیکٹ، پروگرام، اور سسٹم یک سطحوں کس کا حامل  ہمارا حتیم ہدف صارقی پر مقداری اور معیاری دونوں ڈیٹا میتر

 ےک ساتھ معاونتوں ےک معیار، ہماری رسورسی ےک حواےل ےس لوگوں ےک اطمینان یک پیمائش، اور  
ی

ہونا ہے تاکہ باقاعدیک

 مستقبل ےک رجحانات یک پیش گوئے یک جا سےک۔ 

نر اور وفاقر ڈیٹا سیٹس، کاؤننر ڈیٹا، جن  استعمال کا ڈیٹا، قائم شدہ ریاس Medicaidموجودہ   OPWDDاس دوران، 

افراد یک ہم خدمت کرئر ہیر ان ےس، خاندانوں، فراہم کنندگان اور دیگر ےس براہ راست جمع کردہ اور ساالنہ اسٹیک  

فت پر فیڈبیک دے س  اور ہماری  ےکہولڈر ےک رسوے یک معلومات کا استعمال کرنا جاری رکھے گا تاکہ ہماری پیشے

 کیس درکار تبدیلیوں ےک بارے میر جان سےک۔ سمت میر  

 
 تجزیہ اور رپورٹنگ 

 

 
ی

 اسٹیک ہولڈر یک جاری وابستگ

OPWDD   ۔ ہم اس  میر مرصوف عمل ہے
ی

ہمارے منصوبہ بندی ےک عمل میر ہمارے اسٹیک ہولڈرز یک جاری وابستگ

وہ بامعنی ہو اور یہ کہ ہماری ایجنیس اسٹیک ہولڈرز    بات کو یقینی بنانا چاہنر ہیر کہ ہم جو معلومات شیتے کر رہے ہیر 

ورت ہے ان میر شامل کرئر وقت  ک ی یک ضی و ترجییح ڈیٹا پوائنٹس یک نشاندیہ، کامیابیوں، اور جن شعبوں میر ہمیر بہتر

 کا مظاہرہ کرے۔
ی

 فہم اور دانستگ

 ، لیر  جو اسٹیک ہولڈرز کو ہماری    OPWDDاس 
ی

بان کمیٹیوں یک سہولت کاری کرنا جاری رکھے یک ی لیڈر شپ ورک گروپس، متر

فت اور اسٹ  کت ےک متعلق باختر رہنی یک اجازت دے گا۔ پیشے  یک ہولڈر یک نظم کردہ گفتگو میر رسے
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ی   تدبیر
 منصوبہ 

  OPWDDمخترصًا بیان کردہ اہداف اور مقاصد یک بنیاد پر، 

ی منصوئر برائے  ےک حےص ےک طور پر درج ذیل    2027-2023ہمارے تدبتر

۔    رسگرمیوں اور اقدامات یک تجویز دیتا ہے



ی منصوئے کا روڈمیپ تد  بیر

OPWDD   وریات کا جواب دینا ہے جن کرئر ہیر اور  فراہم  دمت خہم   ہیر ےک منصوئر کا مقصد ان افراد یک بدلنر ہوئے ضی

وں ےک اس تجرئر کو بہتر بنانا ہے جو انہیر ہمارے سسٹم اور اپنی  ےک خانداننشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد اور ان 

۔  ، ہ زندگیوں میر حاصل ہوتا ہے ، اور کراس سسٹم   1م ہدف  کامیاب ہوئی ےک لیر   ز ےک طور پر اپنی افرادی قوت، ٹیکنالوجر

اک کو، ساتھ یہ ساتھ ہدف   ی اور رسورسی    2اشتر ی ہے کہ یہ  ترجیح دے رہے ہیر   ےک تجزئے اور ترمیم کو میر اپنی پالیستر ۔ ہمیر یقیر

، منصفانہ، اور فرد پر مرتکز معاونتوں کو ی   3کوششیر ہدف   وریات پر مبنی یل، ضی
ُ

قینی بنانی یک خاطر ہمارے سسٹم کو تبدیل  میر ک

۔   کرئی ےک ہمارے اہم ترین ہدف یک بنیادیں ہیر
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2023-2025 

2023-2025 

2023-2025 2024-2026 2025-2027 

DEI 
 کوششٹر 

یک   رعایت
 رسگرمیاں 

IT   اور ڈیٹا
 اپ گریڈز 

کچر میپنگ   انفراستر
 

اسٹیک ہولڈرز ےک ساتھ  
 CoPٹا یڈ

تعامالئر ویب سائٹ اور ڈیٹا 
 بورڈزڈیش 

رسوس یک رسائے اور اجازت کا  
کچر بنائیر   انفراستر

 
کس   ڈیٹا بیس الئن اور میتر

 شیتے کریں
کاروباری طریقہ ہائے کار اور 

ی کا جائزہ لینا   پالیستر

صارقی تعلقات ےک نظم کا پلیٹ فارم قائم 
 کریں

 
فت یک پیمائش   اہداف اور مقاصد پر پیشے

 کریں
بینیوں  سالہ ڈیٹا ےک رجحانات اور پیش  5

 یک شناخت اور شیتے کریں 

2024-2026 2025-2027 

2025-2027 
2024-2026 

CMS  ریٹ یک اصالح یک
 تکنیگ معاونت اور بھاؤ تاؤ 

 
ریٹ یک اصالح ےک حواےل ےس  

 یک تعلیم  اسٹیک ہولڈر 
 

اغ  تحقیقر اور اختر
 پراجیکٹس کا آغاز

ریٹ یک اصالح ےک حواےل ےس  
CMS  یک منظوری 

کچر پر  ریٹ ےک نیے استر
 منتقیل کا آغاز

اغ  تحقیقر اور اختر
 پراجیکٹس کا نظم

ریٹ یک اصالح یک منتقیل  
 جاری رکھنا 

یک تجدید پر اسٹیک   رعایت
 

ی
 ہولڈر یک وابستگ

 
ےک دوبارہ ڈیزائن ےک  رعایت

حواےل ےس ثمر آور کوششوں  
 کو اپنانا

کا   DEIایگزیکٹو دفتر برائے 
 قیام 

اسٹیک ہولڈر ےک فورمز اور  
کا   DEIاندرون ایجنیس 

 تجزیہ
ی اور دیگر  فرنٹ ڈور سیشتی

OPWDD   معلومات کو
 دوبارہ ڈیزائن کرنا

  OPWDD DEIریاست بھر میر 
 لیڈر شپ گروپ قائم کرنا 

 
CLC  فعیل منصوئر کا مسودہ بنانا 
TA   اور پیشہ ورانہ تروی    ج فراہم

 کرنا

 یڈیم کا انعقاد کرنا کلیڈر شپ ا 
 

فراہم کنندہ نیٹ ورک یک 
 صالحیت اور اہلیت تشکیل دینا 

 
DEI   یک کوششوں، نتائج کا تجزیہ

کرنا اور سیکھے گیے اسباق کو ایک 
 جگہ جمع کرنا 



 1  ہدف 

 

نگہداشنر کارکنان   اور  معاوننر  راست  براہ  ہیر کہ  تسلیم کرئر  ہم 

میر   سسٹم  ترسییل  ےک  رسوس  حیثیت  ہماری  ہڈی یک  ریڑھ یک 

اپنی   ہماری  اور   ، ہیر اور    5رکھنر  اہداف  ےک  منصوئر  ی  تدبتر سالہ 

مقاصد کو حاصل کرئی یک صالحیت ایک طاقتور افرادی قوت پر  

۔ ہم یہ بیھ جانیر ہیر کہ فراہم کنندگان کو لوگوں یک   منحرص ہے

ورت ہے جو بدےل میر ان ےک پاس  معاونت ےک لیر موزوں عمےل یک ضی

۔  ت سطح یک درس   فنڈنگ اور وسائل ےک ہوئی پر منحرص ہے

اک اور فراہم کنندگان اور   ، ہوچل انتظامیہ ےک ساتھ اشتر لیر اس 

ی ےک نمائندگان ےک ساتھ مل کر کام کرئی پر،     OPWDDمالزمیر

لیر متعدد  مضبوط اور متنوع افرادی قوت بنانی اور برقرار رکھنی ےک 

۔ ، ہم نی    مخترص   جہنر کوشش کا نفاذ کر ریہ ہے مدت میر

لیر اہم ننے رسمایہ   افرادی قوت کو مستحکم بنانی یک کوشش ےک 

۔ کاریاں یک  طویل مدت ےک دوران، ہم ریاست اور رضاکارانہ   xہیر

لیر    یک   DSPsسسٹمز میر   بھرئر  اور برقراری کو تقویت دینی ےک 

۔ 
ی

 اضاقی تدابتر کا نفاذ کریں ےک

. 

 
 مایہ کاری کرنا براہ راست معاوننر افرادی قوت میر رس 

OPWDD   لیر ہمارے نی ہماری افرادی قوت کو مستحکم بنانی ےک 
ARPA   جو ہمیر اپنی براہ راست    %76فنڈز کا ، مختص کیا ہے

ی یک فوری اور اہم رسمایہ کاری    1.5$نگہداشنر افرادی قوت میر  بلیر
۔ اور ریاسنر   Medicaidحالیہ ریاسنر بجٹ نی   کرئی ےک قابل بناتا ہے

  
ً

ی فراہم کیر ہیر تاکہ ہمارے رضاکار  466$فنڈنگ یک مد میر تقریبا ملیر
 فراہم کنندگان یک کلیدی آپریٹنگ ےک دباؤ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 گزارئی میر لوگوں یک مدد ےک 
ی

ی کو پورا کرئی ےک  بھرپور زندیک نصب العیر

، انتظایم طریقہ   ، ہم رسوس سسٹم یک افرادی قوت، ٹیکنالوجر لیر

۔ 
ی

کچر کو مضبوط اور جدید بنائیر ےک  ہائے کار، اور ڈیٹا انفراستر

 مقصد 

 براہ راست معاوننر افرادی قوت 

، برقراری، اور معیار کو بہتر بنانا۔  براہ راست معاوننر افرادی قوت یک بھرئر

 

معذوریوں کا شکار افراد اور ان ےک خاندانوں یک معاونت کا بہتر حل نکالیی 

 میر اہم ترین مسئےل ےک طور پر یک۔ 

 

 

ایش براہ راست نگہداشنر کارکنان جو گھر اور کمیوننر پر مبنی رسورسی 

ورت پورے ملک میر بحرائی سطحوں کو پہنچ   فراہم کرئر ہوں ان یک ضی

، ریاسنر اور رضاکار فراہم کنندگان کو مسلسل بڑی   ۔ نیو یارک میر چگ ہے

تعداد میر عمےل یک کیم کا سامنا ہے جس یک وجہ ےس بہت سوں کو  

۔ پروگر  ی کو محدود کرنا پڑا ہے ےک عمےل ےک   NCIامز کو بند یا آپریشتی

میر رضاکار    2020استحکام ےک رسوے ےس حاصل ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ 

DSP  ح    افرادی قوت میر لیر  %35.6ٹرن اوور یک رسے ی ےک  ل وقنر پوزیشتی
ُ

، ک

ح   ح  %17.2اسایم یک رسے لیر اسایم یک رسے ی ےک  ، اور ُجز وقنر پوزیشتی

  ixتیھ۔  21.3%

 

COVID-19   ،نی اس پہےل ےس مشکل رجحان میر اور شدت پیدا یک

جبکہ رسوس فراہم کنندگان نی براہ راست معاوننر عمےل کو بھرئر کرئی 

ی اسٹیک  اور برقرار رکھنی یک دائیم عدم صالحیت یک رپورٹ یک۔ یہ چتر

ی ےک ساتھ   ہولڈر ےک فیڈبیک، بشمول لیتر مینیجمنٹ لیڈرز اور مالزمیر

گفتگو ےس ہم آہنگ تیھ، جس نی براہ راست نگہداشنر افرادی قوت  

 یک برقراری یک شناخت نشوونما یک 
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اک ےک ذریےع فیصلہ  ، اور اشتر افرادی قوت میر رسمایہ کاری، ڈیٹا ٹیکنالوجر کو اپ ڈیٹ کرئی
کچر کو جدید بنانا۔  سازی کو بہتر بنا کر رسوس سسٹم ےک انفراستر

 

 
 میر اضافہ اضاقی برقراری اور بھرئر 

 بہتر صالحیت اور مہارتیر 

DSPs یتے پاتھ ویز  ےک لیر زیادہ کتر



 1 ہدف  
، اور عالقائے  ہائے اسکولز، اعیٰل تعلییم اداروں، دیگر   ی ریاسنر ایجنستر

افرادی قوت یک اکائیوں ےک ساتھ تربینر اور تعلییم پروگرامز ےک قیام ےک 

۔  لیر ڈیزائن کیا گیا ہے یہ   ذریےع بھرئر اور برقراری یک تروی    ج کرئی ےک 

اک  یک تربیت اور سند دینی واےل مواقع، بھرئر ےک راستوں اور   DSPاشتر

، ننے  یتے پاتھ ویز ےک بننی ی مہمات، بھرئر اور برقراری ےک بہتر   کتر تشہتر

۔
ی

 یک وجہ بنیر ےک
ی

 حمایت میر اضاف
ر

  معموالت، اور ریاسنر اور وفاق

 

 

OPWDD   ،قی الوقت ہائے اسکولزBOCES ،NYS   محکمہ تعلیم، اور

ریاست بھر میر فراہم کنندہ تنظیموں ےک ساتھ ہائے اسکول یک سطح  

۔ اسکول    DSPsپر ممکنہ   یک تیاری یک تروی    ج پر کام کر رہا ہے

ی ہمارے اور زیر بحث موضوع ےک دیگر ماہرین ےک ساتھ  یشتی ایڈمنستر

 تاکہ کورس کا مواد اور ایش وسائل تیار کیر ج
ی

اکت داری کریں یک ا  رسے

سکیر جو بنیادی صالحیتوں اور فرد پر مرتکز معموالت پر مرکوز  

  2023پروگرامز اور ہائے اسکولز  BOCESہوں۔ قائم کیر جانی پر، اہل  

لیر اپالئے کرئی ےک قابل   ےک اوائل میر نصاب ےک کت ےک  اطالق میر رسے

۔ 
ی

 ہوں ےک

  OPWDDاور  SUNYیک معاونت ےک ساتھ،   گورنر ہوکلاش طرح،  

DSPs   لیر ےک یتے پاتھ ویز بنانی ےک  ، تقویت دینی اور کتر  لیر بھرئر

 

 

 
 
 

گزر بش ےک خرچ    %5.4کو حل کرئی میر مدد یک جا سےک، بشمول  

( فراہم کرئی ےک ذریےع کارکنان یک بھرئر اور  COLAیک ایڈجسٹمنٹ )

 یک  
ی

برقراری، تاکہ غتر منافع بخش فراہم کنندگان یک باز ادائیگ

۔ سطحوں میر   اضافہ کیا جانے

OPWDD  لیر ی ےک حواےل ےس دلچسنی میر اضافہ کرئی ےک  میر پوزیشتی

۔  بڑے پیمانی پر ریاسنر افرادی قوت میر بیھ رسمایہ کاریاں یک گنے ہیر

ی ےس زائد یک رسمایہ کاری    30$ےک بعد ےس، ریاست نی  2021ستمتر   ملیر

، ماہرین نفسیا  ت، اور  ہمارے براہ راست نگہداشنر کارکنان، نررسی

لیر یک ہے اور کلیدی براہ راست   ےک 
ی

ز یک اجرتوں میر اضاف میڈیکل ڈاکتر

 یک خاطر رسمایہ  
ی

لیر اوورٹائم میر اضاف نگہداشت اور کلینکل عمےل ےک 

  
ً

، جس کا تخمینہ تقریبا ی لگایا   140$کاری کرنا جاری رکھے ہوئے ہے ملیر

۔   گیا ہے

ARPA نگ میر ایش  ےک خرچ ےک منصوئر میر افرادی قوت یک فنڈ

،   DSPsموجودہ  لیر اضاقی اور خاندائی نگہداشت فراہم کنندگان ےک 

 شامل ہے جنہوں نی عالیم وبا ےک دوران کام کیا ہے اور  
ی

ایک وقت ادائیگ

، جبکہ اضاقی بونشی اس   ہمارے رسوس سسٹم میر مالزم رہے ہیر

ےک خالف مکمل طور پر   COVID-19صورت میر ہیر کہ اگر کارکن 

ی  ۔ ویکسیر ی ےک وظیقی یک   شدہ ہے وز یک تنخواہ" بونس اور ویکسیر "ہتر

ادائیگیوں ےک نام ےس مشہور، یہ رسمایہ کاریاں ان کارکنان، بشمول  

لیر دستیاب بنائے گنے تھیر جنہیر  خاندائی نگہداشت فراہم کنندگان ےک 

OPWDD HCBS  ت    رعایت فراہم کنندگان س را ہ  را ب ےس  ب  ن ا ج یک 

ج  ور  ا ا  ھ ت ا  ی ا گ ی ئر ک ر ھ یر  ب م م  را روگ پ ےک  ئے  ا م ن رہ ئر  ا ذ ے  ر ا م ہ و 

۔  یر ہ ئر  ر م ک ہ را ف  رسورسی 

منظور شدہ بجٹ ہمارے ریاسنر آپریٹ کردہ پروگرامز اور رضاکار  

لیر  نگہداشت  صحت  اور دماغی حفظان    NYSفراہم کنندگان ےک 

صحت ےک کارکن ےک بونس ےک پروگرام ےک ذریےع براہ راست معاونت اور  

تک ےک بونشی یک فنڈنگ   3,000$کلینکل پیشہ ور ماہرین یک خاطر  

۔   بیھ کر رہا ہے

 بھرئر اور برقراری ےک حل تخلیق کرنا 

 خرچ  اور ریاسنر  ARPAمخترص مدئر رسمایہ کاریوں ےک عالوہ، ہمارے 

یک بھرئر اور برقراری کو    DSPsےک منصوبوں میر طویل مدت میر  

۔ پراجیکٹس کو   لیر متعدد اقدامات شامل ہیر   DSPتوسیع دینی ےک 

 افرادی قوت یک اہلیت اور مہارتوں کو بہتر بنانی اور   
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۔ اک کر رہے ہیر   One project ڈیزائن کردہ متعدد تجاویز پر اشتر

منفرد تربینر مواقع یک پیشکش کرئی ےک ذریےع نیے  SUNY EOCsبذریعہ 

DSPs   ۔ یہ لیر بھرئر کا راستہ تخلیق کرئی یک خاطر وقف ہے ےک 

پراجیکٹ طلباء اور فراہم کنندہ تنظیموں کو فوری مالزمنر تقرری اور  

 ےک مواقع ےس مربوط کرے گا۔ براہ راست معاونت میر 
ر

پیشہ ورانہ ترق

، ہم کمیوننر کالجز میر بیھ  لیر ز یک مزید تروی    ج ےک  یتے یک    DSPکتر

لیر پ ۔ تعلیم ےک   روگرامز تیار کر رہے ہیر

لیر ٹولز اور وسائل  یا ہم ر  ست بھر میر ایک ایش اقدام یک معاونت ےک 

ی کو   یک    DSPsتیار اور انہیر نافذ کر رہے ہیر جو فراہم کنندہ ایجنستر

لیر تنظییم   ۔ اس اقدام میر فراہم کنندگان ےک  بحایل میر اعانت کرتا ہے

 کہ اور ذائر تجزئے اور اس حواےل ےس تکنیگ
ی

 DSP معاونت شامل ہو یک

۔   بھرئر اور برقراری ےک اقدامات کو نافذ اور برقرار کیش رکھا جانے

گرانٹ یک تکمیل پر، عالقائے مراکز برائے افرادی قوت یک تبدییل  

(RCWT ۔
ی

 ( تیار کردہ ٹولز اور وسائل کو مستحکم بنائیر ےک

OPWDD ی اور رضاکار فراہم کنندگان دون وں میر  ےک ریاسنر آپریشتی

اکت داری ریاست بھر میر  ضبھرئر میر ا  لیر اس کوشش یک رسے افی ےک 

۔ مہم امیدواروں تک رسائے اور   DSPایک 
ی

ی مہم کرے یک تشہتر

لیر مارکیٹ تحقیق اور ثابت شدہ   مجموغ بھرئر کو بہتر بنانی ےک 

۔ 
ی

 طریقوں کو بروئے کار النے یک

DSP  ی یک افرادی قوت کو پیشہ ورانہ بنانی اور ان یک صالحیت میر بہتر

ہ راست  ایک اور کوشش کا آغاز ریاست بھر میر قویم اتحاد برائے برا 

کت  NADSPمعاوننر پیشہ ور ماہرین ) ( ےک سند ےک پروگرام میر رسے

لیر رسوس فراہم کنندگان کو فائدہ پہنچانے گا۔    OPWDDکرئی ےک 

DSPs   یک ای بیج اکیڈیم کہالنے جانی واےل سند ےک پروگرام تک رسائے ےک

لیر  DSPsےس زائد   2,000ساتھ   ےک ساتھ   NADSPفراہم کرئی ےک 

کت کرئی واےل افراد ہر مکمل کردہ  معاہدہ کر ر  ۔ پروگرام میر رسے ہا ہے

۔ 
ی

 سند ےک عوض سطح در سطح بونشی ےک اہل ہوں ےک

 

 

 

 1ہدف  
حوں، فراہم   ہمیر توقع ہے کہ معیاری ساکھ یک توسیع برقراری یک رسے

کردہ رسورسی ےک معیار، اور افرادی قوت یک مہارتوں پر مبنی صالحیت 

۔  
ی

 میر اضافہ کرے یک

، ہم  DSPعالوہ ازیں، مضبوط   لیر امیدواران ےک پول کو مائل کرئی ےک 

فراہم کنندگان    بھرئر یک غرض ےس ڈیٹا پر مبنی تدابتر ےک نفاذ یک خاطر 

لیر دیگر طریقر تالش کریں   ی یک مدد ےک  اور فراہم کنندہ ایسوش ایشتی

اغ تدابتر کا اطالق کرئی میر ان یک   ۔ ایک ایسا یہ موقع اییس اختر
ی

ےک

لیر مثبت، طویل مدئر   معاونت کرنا ہے جس کا نتیجہ افرادی قوت ےک 

 اثرات ہو گا۔ 

 ےک مواقع فراہم کرئی ان پراجیکٹس کا اصل مقصد دیگر پیشہ وران 
ر

ہ ترق

یک بھرئر اور    DSPsےک عالوہ ریاست بھر میر معیار فراہم کرنا اور  

۔  کو ٹریک    اثر پذیریان اقدامات یک  OPWDDبرقراری یک تروی    ج کرنا ہے

لیر ایک خود مختار تجزیہ کار یک خدمات   کرئی اور تجزیہ کرئی ےک 

حاصل کرے گا۔ ہم دیگر ڈیٹا پوائنٹس ےک ساتھ طالب علم یک تکمیل ےک 

تناسب، علم حاصل کرئی یک سطحوں، روئے میر تبدیلیوں، مالزمت پر 

حوں یک پیمائش ےک  ح فیصد، اور بھرئر اور برقراری یک رسے تقرری یک رسے

۔ اس تجزئے ےک ذریےع معلومات ذ
ی

ریےع پروگرامز یک کامیائر کا تجزیہ کریں ےک

اور جمع ہوئی واال ڈیٹا پھر معیاری افرادی قوت یک بھرئر یک مستقبل یک 

 کوششوں کو باختر بنانی میر استعمال کیا جانے گا۔ 

 

 افرادی قوت یک تعمتر و ترقر یک جاری تدابتر 

،    اور اسٹیک ہولڈرز یک  گورنر ہوکل ترجیحات ےک ساتھ موافقت میر

 NYS(، DVSڈویژن برائے سابقہ فوجیوں یک رسورسی )  SUNY ،NYSہم 

، اور دیگر ےک ساتھ مسلسل  RCWT(، DOLڈپارٹمنٹ آف لیتر ) 

اک کو جاری رکھے ہوئے ہیر تاکہ براہ راست معاوننر   کوششوں اور اشتر

تشکیل یک  افرادی قوت کو مضبوط بنا سکیر اور افرادی قوت یک 

اکت داریوں کو توسیع دے سکیر جو ٹیلنٹ ےک سلسےل میر اضافہ  رسے

۔   کرئر ہیر

 

 

 

 

 

 
 
 

ی منصوبہ 2027-2023  23 کا تدبتر



 1ہدف  
OPWDD  مخصوص تربینر ٹائٹلز جیسا کہGI Bill®   سابقہ

لیر براہ راست معاوننر  فوجیوں یک تربیت اور شاگردی ےک پروگرام ےک 

اسسٹنٹ اور اسسٹنٹ زیر تربیت فرد برائے ترقر یک منظوری حاصل 

اکت داری جاری رکھے ہوئے  BYS DVSکرئی یک خاطر  ےک ساتھ اپنی رسے

۔  وہ سابقہ فوجر جو ان میر ےس کیس ٹائٹل میر ہماری افرادی   ہے

، اور جو اہلیت ےک تقاضوں پر پورا اترئر  قوت میر شا  مل ہوئر ہیر

 حکومت یک جانب ےس  
ر

، وہ اپنی تربیت ےک دورانیر میر وفاق ہیر

۔ مزید برآں،   ٹیکس فری ماہانہ وظیفہ حاصل کر سکیر ہیر

OPWDD     اورDVS    وز کو ایش دیگر ٹائٹلز بیھ تالش کر رہے ہیر جنہیر ہتر

۔ بھرئر کرئی ےک اقدام میر شامل کی   ا جا سکتا ہے

ز ےک   DOLاش طرح، ہمارا  یتے سنتر اور عالقائے ون اسٹاپ کتر

ساتھ براہ راست معاوننر امیدواران ےک پول میر اضافہ کرئی ےک  

، ہم   لیر ۔ بھرئر میر اضافہ کرئی ےک  لیر جاری تعلق قائم ہے

کراس سسٹمز، انسائی رسورسی یک بھرئر یک مہم یک تشکیل ےک  

اکت داری ی ےک ساتھ رسے   حواےل ےس دیگر انسائی رسوس ایجنستر

۔  DOLکرئی یک خاطر  
ی

اک میر اضافہ کریں ےک  ےک ساتھ اپنی اشتر

ساتھ یہ ساتھ، ہم قویم اور ریاسنر اسٹیک ہولڈرز ےک  

اک، اور  یک رہنمائے اور معاونت ےک ساتھ، وفاقر    DOLاشتر

( ےک ذریےع منفرد وفاقر معیاری  BLSبیورو برائے لیتر شماریات )

یک حمایت    DSPsبرائے  پیشہ ورانہ زمرہ بندی )پیشہ ورانہ کوڈ( 

۔ 
ی

پیشہ ورانہ کوڈ کا نفاذ براہ راست    DSPجاری رکھیر ےک

معاوننر افرادی قوت ےس متعلق ڈیٹا یک بہتر جمع کاری،  

لیر اجازت دے گا۔   تحقیق، اور پالییس ےک فیصلوں ےک 

 
 مستحکم ریاسنر افرادی قوت کو مضبوط بنانا

OPWDD  مضبوط  ہماری براہ راست معاوننر افرادی قوت کو

۔  سابقہ نوٹ کردہ   xii بنانی میر خاض کوشش ضف کر رہا ہے

بونس اور تنخواہوں میر اضافی ےک عالوہ، ہم بھرئر یک مہمات،  

یم الئن   ، اور طریقہ ہائے کار کو استر ٹیکنالوجر کو اپ ڈیٹ کرئی

۔   لیر وسائل وقف کر رہے ہیر  کرئی ےک 

 

 

 

 
 
 

، ہم نی   2021 ایمپائر اسٹیٹ کالج ےک ساتھ بھرئر ےک مواقع میر   SUNYمیر

، اور مالزم یک برقراری یک تروی    ج کرئی  یتے پاتھ وے کو مضبوط بنانی ، کتر
ی

اضاف

اکت داری  اکت داری یک تجدید یک تیھ۔ رسے لیر اپنی رسے افرادی   OPWDDےک 

قوت کو اسکالر شپ تک رسائے فراہم کرئر اور اوریئنٹیشن فیس معاف کرئر  

۔ یہ  تدرییس جائزہ جائر پروگرام تک   SUNY ہے
ی

ایمپائر اسٹیٹ کالج ےک پیشگ

لیر کالج کریڈٹ عنایت   ، جو گزشتہ تربیت اور تجرئر ےک  بیھ رسائے دینر ہے

۔    کرتا ہے

ایمپائر اسٹیٹ کالج ےک ساتھ پیشہ ورانہ تدرییس   SUNYاس ےک عالوہ، ہم 

، جو ریاسنر  PLEتجزئے )  اک کر رہے ہیر لیر اشتر ( ےک کریڈٹ تک رسائے ےک 

درکار افرادی قوت یک ان تربیتوں، تجزیوں اور دیگر اسناد پر مبنی ہو گا جو  

لیر  DSPکیس بیھ  ۔ NYSےک 
ی

  xiمیر دستیاب بنائے جائیر یک

افرادی قوت یک گنجائش بنانر ہوئے پیشہ ورانہ اطوار   ہم براہ راست معاوننر 

لیر فعال طور پر   اکت   RCWTکو مضبوط بنانی یک معاونت ےک  ےک ساتھ رسے

۔ نیو یارک میر  ی ےک ساتھ   DSPےس زائد    %96داری میر وابستہ ہیر مالزمیر

 ،  میر
ی

بائی یک تیھ،    100میر  2021نی   RCWTوابستگ ی ےس زائد ایونٹس یک متر

، ان   NYSجو کہ  لیر مفت تھے۔ اش سال میر ی ےک  فراہم کنندگان اور مالزمیر

ویڈیوز   RCWTےس زائد، جبکہ    98,500یک ویب سائٹس پر وزٹس یک تعداد 

ےس زائد تیھ۔ اس مستحکم اقدام ےک حےص ےک طور   1,200ےک ویوز یک تعداد 

پر جاری پراجیکٹس میر ریاست بھر میر ورکشاپس، ذائر حمایت یک میٹنگز،  

DSP ( وائزر ، FLSاور فرنٹ الئن ستی البائی   SUNY( کانفرنس، باقاعدہ تربینر

۔   ےک ذریےع تربینر تجزئے اور فراہم کنندہ یک تکنیگ اعانت شامل ہیر

 

نی اپنی  RCWTمیر تسلیم کیا گیا، جبکہ  2021اس ماڈل یک کامیائر کو  

کامیاب افرادی قوت یک تشکیل کاری ےک اقدامات اور نشوونما یک معذوریوں  

لیر معاونت ےک معیار کو بہتر بنانی یک ریاست بھر میر نتیجہ   کا شکار افراد ےک 

ی کوششوں ےک صےل میر قویم طور پر تسلیم کردہ "   Moving ختر

Mountains  انعام حاصل کیا۔ " 
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 ہدف

 1ہدف 

 ڈیٹا تک رسائے اور ٹیکنالوجر 
بروقت معلومات فراہم  اییس ٹیکنالوجر میر رسمایہ کاری کرنا جو زیادہ  

 کرئر ہو ڈیٹا یک دستیائر میر اضافہ کرئر ہو 

 
 

لیر ایک بڑی ترجیح ہمارے اسٹیک    OPWDDگزشتہ پانچ سالوں میر   ےک 

ہولڈرز یک ہماری ایجنیس یک شفافیت میر اضافی یک درخواست کو پورا 

۔   کرنا ریہ ہے

، ہم اپنی ٹیکنالوجر کو   ی سالوں میر ، منصوئر ےک چند اولیر لیر ایسا کرئی ےک 

جدت دینی اور اپنی ڈیٹا یک جمع کاری ےک طریقوں کو بہتر بنانی میر وقت اور  

کچر میر یہ اپ گریڈز ہمیر وسائل  ۔ ہمارے انفراستر ضف کر رہے ہیر

فت اور چیلنجز یک زیادہ درست طور پر  پیمائش اور انہیر   ایجنیس یک پیشے

۔ 
ی

 شیتے کرئی ےک قابل بنائیر یک

 
 ڈیجیٹل ٹیکنالوجر کا انضمام 

OPWDD    یہ بیھ تسلیم کرتا ہے کہ نمبل ٹیکنالوجر اور ڈیٹا سسٹمز کاروبار ےک بدلیر

طریقہ ہائے کار اور رسوس یک فراہیم ےک طریقوں ےک ساتھ ہم وقت ساز رہنی ےک لیر  

۔  وری ہیر  ضی

ARPA   یک جانب ےس اس مایل سال میر اہم رسمایہ    گورنر ہوکلفنڈز اور

، ہم ڈیجیٹل    20$کاریوں یک مد میر  ی دونوں بروئے کار النر ہوئے ملیر

۔ اس اقدام کا کلیدی ارتکاز دسنر اور کاغذ پر مبنی  
ی

تبدییل کا آغاز کریں ےک

اس کام ےک حےص  ہو گا۔  قوں ےس زیادہ خود کار سسٹمز پر منتقل ہونا یطر 

ی کو بہتر  ITےک طور پر ہم اپنی اہلیت اور پروگرام ےک نظم یک  ایپلیکیشتی

 
ی

کچر کو جدید  بنائیر ےک ، اپنی صحت یک انفارمیشن ٹیکنالوجر ےک انفراستر

لیر استعمال ہوئی واےل سسٹمز کو بہتر   ، رسوس یک اجازت ےک 
ی

بنائیر ےک

 اور
ی

اپنی ذائر  کریں ےک

ی مہم یک طرح،  مقایم   OPWDDریاست بھر میر پیش آنی وایل تشہتر

 ، لیر فنڈز مختص کر رہا ہے ی ےک   اپنی ایڈورٹائزنگ ےک ذریےع ریاسنر پوزیشتی

، اور پوری   ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ےک استعمال کو وسعت دے رہا ہے

کت کر رہا   بائی اور ان میر رسے ی ریاست میر بھرئر ےک متعدد ایونٹس یک متر

  ۔ہے 

، یہ تسلیم کرنا اہم ہے کہ ہماری زیادہ تر ریاسنر )اور   آخر میر

ی   رضاکارانہ( افرادی قوت کا تعلق مردم نگارانہ طور پر متنوع کمیونٹتر

، جس میر بہت بڑی تعداد  ۔ ہمارا  غتر سفید فامےس ہے ی یک ہے خواتیر

DEI   ی سالہ اقدام ہماری کا کام اور جارج ٹاؤن یونیورسنر ےک ساتھ تیر

اور لسائی طور پر متنوع افرادی قوت ےک معاونت یافتہ   ثقافنر 

لیر بہتر  م حسوس کرئی کو یقینی بنانی میر مدد دے گا۔ عمےل ےک 

معاونت کا پھل بہتر بھرئر اور برقراری ےک نتائج یک صورت میر مےل گا۔  

ےک کام اور رسمایہ کاریوں ےک ذریےع حاصل ہوئی واال عالم   DEIہمارے 

ےک نیے اور موجودہ مہاجرین کو   گورنر ہوکلمول  ہمیر نیے عمےل، بش

اس منافع بخش کام میر بھرئر کرئی اور تربیت دینی ےک حےص ےک طور 

پر  نیے امریکیوں کو بھرئر کرئی اور ان ےک اپنی مالزمتوں پر کامیاب  

 ہوئی میر ان یک معاونت کرئی یک اجازت دے گا۔ 

OPWDD اریوں اور متعدد اور ہوچل انتظامیہ کا مقصد ان رسمایہ ک

یک برقراری میر اضافہ کرنا رضاکارانہ اور ریاسنر   DSPsرسگرمیوں ےس 

۔ ہم پراجیکٹ ےس   ح کم کرنا ہے افرادی قوت دونوں میر اسایم یک رسے

مخصوص تجزیوں، ہمارے فراہم کنندگان کو ساالنہ فراہم کیر جان  

ل ےک  عمےل ےک استحکام ےک رسوے، قائم کیر جانی واےل مستقب NCIواےل 

، تاکہ
ی

نگرائی   اضاقی ڈیٹا سسٹمز ےک ذریےع نتیچر کا ڈیٹا جمع کریں ےک

۔ جمع کردہ   ی کر سکیر کہ آیا یہ مقاصد ہورے ہوئے ہیر اور یہ تعیر

ی منصوئر یک   فت کو پھر مستقبل ےک تدبتر معلومات اور یک گنے پیشے

 ساالنہ رپورٹس میر شیتے کیا جانے گا۔ 
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 اپ ڈیٹ کردہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجر 

 رسائے 
ی

 ڈیٹا تک اضاق

 



 1ہدف  
 تعلقات ےک نظم اور صحت یک انفارمیشن  

ی
اش طرح، ہم نی صارق

لیر بنیادی   ٹیکنالوجر ےک سسٹمز ےس متعلقہ متعدد سالہ پراجیکٹ ےک 
۔ اور نیو یارک اسٹیٹ  DOHکو   OPWDDرسگرمیوں کا آغاز کر رکھا ہے

پرائز کنکشن ) ( ےک ساتھ کام کرئی پر کاروباری طریقہ  NYSTECٹیکنالوجر انتر
۔ یم الئن ہوئی یک توقع ہے ان طریقہ ہائے کار پر   ہائے کار اور کام ےک بہاؤ ےک استر

نظر ثائی کا نتیجہ جن لوگوں یک ہم خدمت کرئر ہیر ان ےک اور ان ےک اہل  
، ا  ور ڈیٹا ےک مسلسل اپ ڈیٹ ہوئی ےک ساتھ، ایک  خانہ ےک بہتر تجرئر

جگہ پر زیادہ معلومات یک دستیائر یک صورت میر نکےل گا۔ بہتر بنانے گیے پلیٹ  
، مثال ےک  فارمز افراد کو اصل وقنر معلومات تک رسائے ےک قابل بنانر ہیر

طور پر داخےل ےک عمل میر اپنی اسٹیٹس، انہیر کن رسورسی تک رسائے حاصل  
، اور  ی کو دیکھنا کہ ان ےک بجٹ میر ذائر رہنمائے یک رسورسی ےک   ہے اس چتر

۔ یہ تبدیلیاں باآلخر معلومات تک مزید  لیر ان ےک پاس کتنی فنڈنگ ہے
، اور  

ی
، دوہری عمل کاریوں کو آسان اور کم کریں یک

ی
رسائے فراہم کریں یک

۔ 
ی

شفافیت میر اضافہ کریں یک

 
 
 

لیر جدید حل تیار ک  ۔ ہم ہم آہنگ کردہ  رہنمائے ےک ماڈل ےک 
ی

ریں ےک

وریات اور  CASجائزہ جائر سسٹم ) ( اور بچوں/کم عمر بچوں یک ضی

 ےک CANSصالحیتوں )
ر

( ےک ٹولز ےک نفاذ ےس متعلقہ ٹیکنالوجر یک ترق

 اور جن لوگوں  
ی

فت کریں ےک کرئر ہیر ان   کو ہم خدمت فراہمساتھ پیشے

لیر ذائر رسوس ےک پورٹلز ےک  ےک، ان ےک خاندانوں، اور فراہم کنندگان ےک 

وئی   ۔ ساتھ یہ ساتھ، ہم اپنی اندروئی اور بتر
ی

قیام یک طرف بڑھیر ےک

۔ 
ی

 اور آسان بنائیر ےک
ی

 عمل اور طریقہ ہائے کار کو بیھ اپ ڈیٹ کریں ےک

ی اور صالحیت ےک نظم ےک سسٹمز کو بہتر   اب  تک، ہم اپنی اہلیت ےک تعیر

۔ اس میر گھر اور رہائیسے رسورسی  فت کر چےک ہیر شے بنانی یک طرف پہےل یہ پی

حوں کو بروئے کار النی ےس متعلقہ ڈیٹا یک جمع کاری اور نگرائی  اور اسایم یک رسے

۔ عالوہ ازیں، ہم  رسوس یک  اپنی   ےک طریقہ ہائے کار میر اضافہ شامل ہے

اجازت ےک سسٹم کو اپ ڈیٹ کرئی یک طرف پہےل قدم ےک طور پر رسوس یک 

۔  اجازت ےس متعلقہ اپنی اندروئی کاروباری طریقہ ہائے کار کا جائزہ ےل رہے ہیر

۔
ی

 ہم آنی واےل سالوں میر ان کوششوں کو جاری رکھیر ےک

    

 

 

 
  

 ٹیکنالوجیکل اپ ڈیٹس 

 
 قائم کرنا 

ی
 اسٹیک ہولڈر یک وابستگ

کچر   ITبنیادی     انفراستر

 

 
س  کاروباری طریقہ ہائے کار کا جائزہ لینا   رسو

ئر   ز ا ج ا ر  و ا ئے  ا رس ک  ز    ITت م ٹ س س

ا  رن م ک ئ ا  ق

 
ی کو اپ ڈیٹ کرنا   کاروباری پالیستر

 قائم کرنا  صارقی تعلقات ےک نظم کا پلیٹ فارم
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افراد ےک حواےل ےس مردم نگاری، اور   فراہم کیر جانی واےل خدمت 

Medicaid  ۔  xiiiےکاضاف کا ڈیٹا شامل ہے

ریاسنر رپورٹنگ ےک تقاضوں کو حال یہ میر ایگزیکٹو آرڈرز اور  

ی یک اپنی ڈیٹا یک   قانون سازی ےک ذریےع توسیع دی گنے ہے تاکہ ایجنستر

جمع کاری یک کوششوں میر مزید مردم نگارانہ معلومات کو شامل  

کرئی ےک سلسےل میر حوصلہ افزائے یک جا سےک۔ ہم مستقبل ےک  

ی منصوئر یک اپ ڈیٹس اور    سالوں میر اس نیے ڈیٹا  کو ساالنہ تدبتر

Medicaid    ڈیٹا 
ی

۔ اضاق
ی

ڈیٹا ےک ساالنہ اجراء میر شیتے کریں ےک

ئر اور  ما مستقبل یک منصوبہ بندی یک رسگرمیوں ےک حواےل ےس معلو 

 مددگار ہو گا۔ 

 

OPWDD  کوششوں، بشمول  وسیع  قویم ڈیٹا یک جمع کاری یک
معلومائر سسٹمز ےک پراجیکٹ  اسٹیٹ آف دی اسٹیٹس، رہائیسے 

(RISP اور کمیوننر میر شمولیت ےک رسویز ،)   کت کرتا میر بیھ رسے
۔ یہ ڈیٹا سیٹس عوایم طور پر دستیاب ہوئر ہیر اور   سطح   قویمہے

پر نشوونما یک معذوریوں ےک رسوس سسٹمز ےک مختلف عناض ےک  
۔ یہ ریاسنر پروفائلز ےک اسنیپ   متعلق معلومات فراہم کرئر ہیر

شاٹس شیتے کرئر ہیر اور ان میر دیگر کلیدی ڈیٹا پوائنٹس ےک عالوہ  
حیر شامل ہوئر   اقامنر  ، ذائر نتائج، خرچ اور اندراج یک رسے رسورسی

۔ ہماری ایجنیس  لیر    NYSہیر ےک بالغ اور عمےل ےک استحکام  NCIےک 
۔   ےک ڈیٹا یک جمع کاری یک معاونت بیھ کرئر ہے

 

کچر یک ٹائم الئ  ن ڈیٹا انفراستر

 1ہدف  
ی منصوئر ےک مقصد ےک تحت، ہم اپنی ذائر رہنمائے ےک رسوس  اس تدبتر

لیر  ۔ ہم نی بنیادی کاروباری    ITماڈل ےک  ےک حلوں کا جائزہ بیھ ےل رہے ہیر

۔ ی بہاؤ کو مخترص اور دستاویز  وع کر دی ہے ، ہم مزید   شکل دینا رسے
ے

آگ

 تاکہ ذائر ال حلوں کو ت  ITممکنہ 
ی

ل یک نگرائی کر  ڈرہنمائے ےک ما ش کریں ےک

  ، ، زیادہ جذنر ےک ساتھ بجٹس اور بجٹ میر ترامیم کو منظور کر سکیر سکیر

، اور عمےل اور اسٹیک ہولڈرز یک رسورسی تک بہتر   صالحیت کا نظم کر سکیر

۔ ےک فنڈ کردہ ذائر رہنمائے ےک تجزئے ےک    ARPA رسائے میر مدد کر سکیر

اور معلومات ان جاری کوششوں کو مزید  حےص ےک طور پر جمع کردہ نتائج 

۔
ی

  باختر بنائیر ےک

OPWDD CAS   ےک جاری نفاذ، بشمول ڈیٹا یک جمع کاری اور اس ےک دیگر

۔ اش طرح، ہم اییس   ڈیٹا سسٹمز میر انضمام یک معاونت کر رہا ہے

استعمال ےک  Medicaidٹیکنالوجر میر رسمایہ کاری کر رہے ہیر جو ہمارے  

۔ ڈیٹا ےک عوایم ا  فیس یک اجازت دینر ہے لیر زیادہ صارف دوست انتر  جراء ےک 

 
 موجودہ ڈیٹا کو توسیع دینا اور شیتے کرنا 

ڈیٹا جاری کیا ہے    Medicaidحال یہ میر ہماری ایجنیس نی پانچ سالہ  

۔ اس 
ی

اور آنی واےل سالوں میر اضاقی ڈیٹا کو دستیاب بنانا جاری رکھے یک

حیر  ، معلومات میر استعمال یک رسے

پانچ سالہ رجحانات اور پیش 

 بینیاں 

آپریشنل اور عمل ےک ڈیٹا یک بیس 

ی   الئتی

 اسٹیک ہولڈر کا ڈیٹا کمیوننر برائے مشق 
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تعامالئر ویب سائٹ اور ڈیش 
 بورڈز 

چر ےک ڈیٹا ےک بنچ مارکس   پروگرام اور نتی



 1ہدف  
 

OPWDD  تسلیم کرتا ہے کہ سسٹم یک کیس تبدیلیوں ےک کامیاب نفاذ

لیر ہماری ایجنیس، نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد، والدین،   ےک 

، مالزم تنظیموں، اور دیگر ریاسنر   ی فراہم کنندگان، حمایتیوں، مالزمیر

، ہم اس   لیر رسوس سسٹمز ےک درمیان جاری تعلق درکار ہو گا۔ اس 

ی منصوئر م یر پیش کردہ پانچ سالہ مدت ےک دوران اسٹیک  تدبتر

ی )مثال ےک طور پر، اسٹیک ہولڈرز یک  ہولڈرز اور دیگر ریاسنر ایجنستر

، پراجیکٹ ےس مخصوص ایڈوائزری گروپس، لیتر   میٹنگ میر

مینیجمنٹ یک میٹنگز، ایجنیس یک پریزنٹیشن اور فورمز پر( ےک ساتھ  

۔  لیر ُپرعزم ہیر  جاری رکھنی ےک 
ی

 وابستگ

 

 اسٹیک ہولڈرز ےک ساتھ مشغول ہونا

 الوقت، ہماری ایجنیس متعدد اسٹیک ہولڈر ورک گروپس،  
ی

ق

۔ ان میر ذائر   ، اور کونسلز یک سہولت کاری کرئر ہے ی کمیٹتر

، اور   ی ، ایسوش ایشتی ی حمایتیوں، والدین، فراہم کنندہ ایجنستر

  ( ےک ساتھ CCOsنگہداشنر کوآرڈینیشن یک تنظیموں )
ی

باقاعدیک

۔   ےس شیڈول کردہ گفتگو شامل ہے

۔   DDACہمارا ایک کلیدی اسٹیک ہولڈر گروپ   کو    DDACہے

NYS   دماغی حفظان صحت ےک قانون ےک تحت قائم کیا گیا تھا

اور اےس ریاست بھر میر ترجیحات، منصوبہ بندی اور تجزیوں پر  

ان یک رکنیت میر ذائر    مل کاری کا فریضہ سونپا گیا تھا۔ع

، خاندائی افراد، فراہم کنندگان، اور متعدد دیگر اسٹیک   حماینر

۔  ےک لیڈرز سہ   OPWDDہولڈر گروپ نمائندگان شامل ہیر

۔  DDACمایہ طور پر   کت کرئر ہیر   OPWDDمیٹنگز میر رسے

اک کومضبوط    DDACاور  ربط اور دونوں اداروں ےک درمیان اشتر

لیر اضاقی مواق ع قائم کر رہے ہیر اور تحقیق کر رہے ہیر  کرئی ےک 

کہ ہم اپنی متعدد شیتے ہولڈرز ےس رائے کو جمع اور ان ےک ساتھ  

۔  لیر کیش مل کر کام کر سکیر ہیر   اےس شیتے کرئی ےک 

 
OPWDD    ےک لیڈرز ریاست بھر ےس آنے لوگوں ےس ماہانہ مالقات کرئر ہیر جو

۔  ذائر حمایت یک تنظیموں اور متعدد خاندائی   حماینر گروپس کا حصہ ہوئر ہیر
 اش طرح، ہم ماہانہ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
لیر کہ ہم جو ڈیٹا استعمال اور شیتے کر رہے ہیر وہ  اس بات کو یقینی بنانی ےک 

، ہم ڈیٹا ےک حواےل ےس   ( CoPکمیوننر برائے پریکٹس ) بامعنی اور قابل اعتماد ہے

قائم کر رہے ہیر تاکہ اسٹیک ہولڈر یک اس حواےل ےس مزید رائے جمع کر سکیر 

کہ ڈیٹا ےک کون ےس پوائنٹس اندروئی طور پر، اور منصوبہ بندی ےک مقصد ےک 

۔ 
ی

وئی طور پر مددگار ہوں ےک ہمارے زیادہ شفافیت ےک ہدف   OPWDDلیر بتر

ےک ساتھ موافقت پذیری میر ہمارے ساالنہ منصوبہ بندی ےک عمل ےک حےص 

لیر دستیاب بنانی یک خاطر اضاقی معلومات یک نشاندیہ  ےک طور پر عوام ےک 

 بیھ کرے گا۔ 

کس تخلیق کرئی اور  لیر بنچ مارکس اور میتر ی منصوئر ےک  ہم اپنی تدبتر

فت عوایم طور پر اپنی ا  ہداف اور مقاصد پورے کرئی ےک متعلق اپنی پیشے

۔   اسٹیک ہولڈرز اور   OPWDDیک رپورٹ کرئی ےک حواےل ےس ُپرعزم ہیر

کچر  ، اور مقننہ ےک ساتھ انفراستر ، گورنر ےک دفتر ی دیگر ریاسنر ایجنستر

، اور ہماری   اع کو آزمانی ، اختر ، تعلقات کو وسعت دینی تعمتر کرئی

فت کا تجزیہ کرئی ےک  وئی طور پر کام کرنا جاری پیشے لیر اندروئی اور بتر  

۔
ی

   رکھے یک

۔ درکار طویل  
ی

لیر عبوری حل درکار ہوں ےک یوں ےک  ان وسیع سسٹمز یک بہتر

 گا۔ تاہم، مکمل   ITمدئر 
ی

سسٹمز تیار کرئی اور ان ےک اطالق میر وقت لگ

ہو جانی پر، ہماری بہتر کردہ ٹیکنالوجر ہماری ڈیٹا کو جمع اور اس کا 

ی میر نہایت  ت ، جو اس چتر
ی

جزیہ کرئی یک صالحیت کو مضبوط بنانے یک

  ،  کہ ہم کیش مستقبل یک منصوبہ بندی کو باختر بنانی
ی

اضافہ کرے یک

، اور خدمت کردہ افراد ےک حواےل ےس    ےک بنچ مارکس تخلیق کرئی
ی

کارکردیک

۔  لیر ڈیٹا کا استعمال کرئر ہیر  نتائج کا تجزیہ کرئی ےک 

 مقصد 
اک اسٹیک    اور اشتر

ی
 ہولڈر یک وابستگ

اک یک   اور اشتر
ی

لیر اسٹیک ہولڈر یک وابستگ فیصلہ سازی کو باختر بنانی ےک 

 تروی    ج کریں۔
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ی

زیادہ موثر، زیادہ شمولینر اور مردم جو اییس وابستگ

 کرئر ہو۔ 
ی

  نگارانہ طور پر نمائندیک

 

 



 
 

ی   لیر ہر تیر ی اقدامات کو باختر بنانی ےک  مدئر منصوبہ بندی اور تدبتر

۔   ماہ بعد کیا جاتا ہے

، ہماری ایجنیس یک لیڈر شپ کو اکتر پورے سال   آخر میر

کت   ، اور میٹنگز میر رسے مخصوص فراہم کنندہ ےک ایونٹس، کانفرنشی

۔  ےک لیڈرز پورا سال ان میر ےس بہت    OPWDDکرئی کا کہا جاتا ہے

کت کرئر اور انفرادی سائٹس اور پروگرامز   ےس ایونٹس میر رسے

 نیے پروگرامز اور ثمر آور  مالحظہ کرئر ہیر تاکہ ریاست بھر میر 

معموالت ےک متعلق اور ہمارے اسٹیک ہولڈرز یک رائے براہ راست  

۔   سن سکیر

 مواقع یک تروی    ج 
ی

ہماری ایجنیس اس پانچ سالہ مدت ےک دوران اضاق
 جو شفافیت اور معلومات تک رسائے میر اضافہ  

ی
 کرے یک

ی
۔ہم  کریں ےک

، تمام  ایجنسیوں پر مشتمل اسٹیک  زیادہ موثر، اثر پذیر، اور شمولینر
لیر  ا ہولڈر ےک و   ےک منصوئر کا نظم کرئی اور اےس قائم کرئی ےک 

ی
بستگ

۔ منصوبہ ان   الوقت تحقیق کر رہے ہیر
ی

مختلف قسم یک اختیارات یک ق
 بیان کرے گا 

ً
 طریقوں یک نشاندیہ اور انہیر مخترصا

 1ہدف  
میر ہماری    اپنی فراہم کنندہ نیٹ ورک ےک ساتھ مالقات کرئر ہیر جس

ی ےک   ی اور انفرادی رضاکار ایسوش ایشتی فراہم کنندہ ایسوش ایشتی

۔ ا  ( FSS، ہم خاندائی معاوننر رسورسی ) یش یہنمائندگان شامل ہوئر ہیر

 ، ی ےک نمائندگان اور لیتر مینیجمنٹ  CCOیک ریاسنر کمینر لیڈرز، مالزمیر

 ےس مالقات کر
ی

۔ یک تنظیموں ےک نمائندگان ےک ساتھ باقاعدیک  ئر ہیر

  

ورت ےک مطابق عالوہ ازیں، ہم   وقت ےک حواےل ےس حساس اور  ضی

۔ مثال ےک طور پر،  -COVIDموضوع ےس مخصوص گروپس قائم کرئر ہیر

ز ےک دوران ہم نی اپنی رسوس سسٹم میر   19 ی یک عالیم وبا ےک ابتدائے فتر

COVID-19    لیر متعدد اسٹیک ہولڈر یک اپ ڈیٹس فراہم کرئی ےک 

، ہم   گروپس اور تنظیموں ےک نمائندگان کو شامل کیا تھا۔ مالقاتوں میر

، اموات، اور ویکسینیشن یک  نی اپنی  زیر خدمت افراد اور عمےل ےک کیشی

حوں ےک حواےل ےس ڈیٹا شیتے کیا تھا۔ ہم نی پالییس یک تبدیلیوں ےک   رسے

عدد اسٹیک  تر معلومات کو بیھ شیتے کیا تھا۔ میٹنگ م دستیاب ہوئی پ

 ہولڈرز یک قائمہ میر تبدیل ہو گنے جس کا انعقاد ہماری طویل 

 

 

 

  
ی

اسٹیک ہولڈر یک وابستگ

 یک رسگرمیاں

 
 خاندان

 

 
 فراہم کنندگان 

 
 

FSS 

 
 ذائر حماینر 

 
 
 
 
 
 

OPWDD 

 
 
 
 

مینیجمنٹ لیتر   

 
 
 

CCO لیڈر  

 شپ

 
 
 

DDAC 
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ی   کاؤنٹتر



1ہدف    
 

لیر مالزمت ےک متعلق  افتتاج     DREAMمعذوریوں کا شکار افراد ےک 

 بڑھیر ہوئے دیگر رسیم  
ے

کت کرئی ےک ذریےع۔ ہم آگ سمپوزیم میر رسے

 ےک مواقع یک تالش جاری رکھیر  
ی

اور غتر رسیم حماینر اور وابستگ

۔ 
ی

 ےک

NYS    ی ےس مقایم رسوس ےک  حفظان صحت کا قانون کاؤنٹتر
ی

کا دماغ

 حفظان صحت یک ایجنیس )یعنی کہ  
ی

منصوبوں کو ہر ریاسنر دماغ

OPWDD( دفتر برائے نشے یک لت یک رسورسی اور معاونتیر ،OASAS  ،)

۔OMHاور    OPWDD ( کو ساالنہ جمع کروائی کا تقاضا کرتا ہے

رتا ہے تاکہ مقایم اور ریاسنر  منصوبوں کا جائزہ لیتا اور تجزیہ ک

لیر شعبوں یک  اک ےک  اقدامات یک موثر مواصلت اور کراس سسٹمز اشتر

نشاندیہ کر سےک۔ مقایم رسوس یک منصوبہ بندی ےک عمل ےک حےص  

ےک طور پر، ہم باقاعدہ ایجنیس ےک ایام اور منصوبہ بندی یک میٹنگز 

کت کرئر ہیر جس یک سہولت کا   مقایم دماغی ی کانفرنس برائے ر میر رسے

ز ) ۔ یہ  CLMHDحفظان صحت ےک ڈائریکتر ( یک جانب ےس یک جائر ہے

وریات اور   میٹنگز ہمیر ریاست  بھر یک اور مقایم سطح پر مختلف ضی

۔  ، اور سنیی ےک مواقع فراہم کرئر ہیر ، جانیی  ترجیحات کو شیتے کرئی

لیر   OPWDDاش طرح،  ی رابطہ کونسل یک تجدید ےک  ی الدفتر نی بیر

OMH  اورOASAS   ۔ ےک ساتھ حال یہ میر کام کرئی کا آغاز کیا ہے

یہ یقینی بنانا ہے کہ منصوبہ بندی اور سسٹمز یک   د کونسل کا مقص 

ی کو شیتے یک   ی ایجنستر تبدییل یک کوششوں ےس متعلق معلومات تیر

ز ےس رسورسی تک رسائے کر سکیر   جائیر  تاکہ وہ افراد جو متعدد سیکتر

لیر   خالؤں کو کم کرئی میر مدد یک جا سےک اور  ہیر ان یک معاونت ےک 

ی   مامتاکہ ت س اور وسائل کو لیوری    ج دینی ےک ذریےع   تیر سسٹمز پر دستر

اغ کوششوں یک کامیائر اور اثر پذیری کو زیادہ ےس زیادہ کیا جا   اختر

     xivسےک۔

  ،OMH ،OASAS  ،OCFSہم دیگر معذوری ےک نیٹ ورکس اور 

ی میر موجود اپنی ہم    DOLریاسنر تعلیم، اور  جییس ریاسنر ایجنستر

، تاکہ سسٹمز ےک درمیان  
ی

عرصوں ےک ساتھ کام کرنا جاری رکھیر ےک

، وسائل   ، معلومات اور ڈیٹا شیتے کر سکیر جر تخلیق کر سکیر سائتی

، اور متعدد س ٹمز تک رسائے کرئی واےل نیو  سکو لیوری    ج دے سکیر

۔  یارک ےک شہریوں کو موزوں رسورسی فراہم کر س  کیر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 
جن ےک ذریےع ہم زیادہ وسیع اور متنوع قسم ےک اسٹیک ہولڈرز ےس  

۔ ہمارا ہدف اس بات کو یقینی بنان
ی

 اختیار کریں ےک
ی

ہے کہ   ا وابستگ

 ےک حامل گروپ، بشمول مگر بال  
ی

ہم مردم نگارانہ طور پر نمائندیک

، اور جغرافیائے طور پر   ، قویم، معاشے تحدید زیادہ نسیل، ثقافنر

۔   متنوع اسٹیک ہولڈرز یک رائے کو ملحوظ خاطر رکھنر ہیر

 
اک حاصل کرنا   کراس سسٹمز اشتر

معذوریوں کا شکار افراد، خاندانوں، اور فراہم کنندگان کو وابستہ کرئی ےک  

ی االیجنیس گروپس    OPWDDعالوہ،  عملہ مختلف کراس سسٹمز اور بیر

۔ ان میر ےس کچھ میر کمشتی یک کراس سسٹمز  میر بیھ شامل ہوتا ہے

ابتدائے مداخلت یک معاونت   میٹنگز، ایڈوائزری کونسل برائے شتر خواری،

  RiTATsکمشتی کا ایڈوائزری پینل برائے خصوض تعلیم،    ری یک کونسل،کا 

ی االیجنیس تکنیگ اعانت یک ٹیمز(، نگہداشت ےک سسٹمز،   )عالقائے بیر

 ، ، تحدایدت  NY Connectsکمیوننر رسوس بورڈز، واحد مقامات رسائے

وریات ےک حامل افراد کا گروپ، سب   اور اخراجر ورک گروپ، پیچیدہ ضی

م  ےس زیادہ  یک کونسل، اور آٹزم اسپیکتر
ی

انضمام کردہ ترتیب یک ہم آہنگ

۔   ڈس آرڈر ایڈوائزری بورڈ شامل ہیر

، جہاں ہم رائے فراہم کرئر ہیر  DDPCہم  پر بیھ خدمت انجام دینر ہیر

اغ گرانٹس کو شکل دینی میر مدد کرئر ہیر جو ہمارے سسٹم   اور ان اختر

۔ اش طرح، ہم    بڑھائر ہیر
ے

ےک نشوونما یک معذوریوں ےک نیٹ   NYSکو آگ

  ، ورک ےک ساتھ وابستہ ہوئی ےک جاری موقع ےک قیام ےک مرحےل میر ہیر

ز برائے کاملیت   DDPC ،NYSجس میر  ی یورنیورسنر سنتر ےک تیر

(UCEDDs  اک ۔ اشتر ( اور ریاسنر حفاظت اور حمایت کا گروپ شامل ہے

ےک سلسےل میر سہ    کرئی یک خاطر سیکھنی اور لیوری    ج ےک مواقع شیتے کرئی 

۔     مایہ بنیاد پر ملیی یک منصوبہ بندی کر رہے ہیر

OPWDD  ی کردہ چیف افش برائے معذوری ےک  گورنر ہوکل ےک نیے متعیر

۔ ہم پہےل یہ کنے طریقوں ےس   اک ےک معامےل میر ُپرجوش ہے ساتھ اشتر

، مثال ےک طور پر اسٹیک ہولڈرز یک جانب ےس ان رکاوٹوں ےک  سواب تہ ہیر

 متعلق معلومات شیتے کرئی ےک ذریےع جن کا انہیر سامنا ہوتا ہے اور
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 2مقصد  

 ذائر رہنمائے ےک ماڈل کو بہتر بنانا 

ذائر رہنمائے یک رسورسی ےک اختیار ےک حواےل ےس گزشتہ پانچ سالوں ےک 

ی   دوران نمایاں بڑھوتری دیکھنی میر آئے ہے بالخصوص جب اس چتر

کتیی افراد رواینر طور پر رسورسی تک رسائے کا  ےس موازنہ کیا جانے کہ  

۔ ذائر رہنمائے کرئی واےل افراد نی ایجنیس یک ہم   انتخاب کر رہے ہیر

آہنگ کردہ رسوس یک فراہیم ےک مقابےل میر دانستہ طور پر لچک  

۔ گو کہ ذائر رہنمائے زیادہ لچک   پذیر رسوس ماڈل کا انتخاب کیا ہے

، مگر جن   یک ہم معاونت کرئر ہیر ان افراد،  پذیری یک حامل ہوئر ہے

لیر یہ انتظایم طور پر پیچیدہ   ان ےک خاندانوں  اور فراہم کنندگان ےک 

، جو کہ رسوس ماڈل تک رسائے کو محدود اور پروگرام ےک   ہوئر ہے

۔    ARPAہمارے  OPWDDاستحکام کو خطرے میر ڈال سکنر ہے

فنڈز کا ایک چھوٹا حصہ ایک کنسلٹنٹ ےک ہمارے اور اسٹیک  

لیر استعمال کرئی کا   اک میر کام کرئی ےک  ہولڈرز ےک ساتھ اشتر

منصوبہ رکھتا ہے تاکہ ان مشکالت اور اسٹیک ہولڈرز یک جانب ےس  

لیر تجاویز   پروگرام ےک متعلق اٹھانے جانی واےل دیگر خدشات ےک حل ےک 

 دے سےک۔ 

 

خود کرئی واےل افراد اپنی    رہنمائے 

 

OPWDD   کچرز کا دوبارہ تجزیہ کرے گا اور ہمارے موجودہ رسوس استر

، ہمارے اسٹیک   اج میر ی وئی تجزئے یک رسگرمیوں ےک امتر اندروئی اور بتر

جمع کردہ معلومات استعمال  سسٹمز ےس  ITہولڈرز اور اپ گریڈ کردہ 

پروگرام یک اصالحات یک تروی    ج، رسوس یک فراہیم میر لچک    کرے گا تاکہ

طریقوں کا معائنہ کر سےک جو  ایش نیے افہ اور رسوس ےک پذیری میر اض

کت یک وجہ بن   ی میر انضمام اور رسے معذوریوں کا شکار افراد یک اپنی کمیونٹتر

۔   سکیر

 مقصد 
 معاونتیر اور رسورسی 

 معاونتوں اور رسورسی ےک معیار، اثر پذیری، اور استحکام کو مضبوط بنانا۔

  

 

 

 

 

 

 

مواقع کو   ےک  حاصل کرئی  رسورسی  میر  یا کمیوننر  اپنی گھروں  ےک  لوگوں 

لیر   ےک  دینی  رہنی یک   HCBSترجیح  آہنگ  ہم  ساتھ  ےک  اصولوں  ےک 

لیر   OPWDDخاطر،   انفرادی انتخاب میر توسیع اور خود مختاری ےک 

سلسےل کو   ےک  معاونتوں  اپنی  ذریےع  ےک  زیادہ کرئی  ےس  زیادہ  مواقع کو 

   تقویت دے گا۔  
ً

درج ذیل رسوس ےک شعبوں اور ان رسگرمیوں کو مخترصا

 کیونکہ ہم اپنی رسورسی ےک معیار،  
ی

بیان کرتا ہے جنہیر ہم ترجیح دیں ےک

۔   انصاف، اور اثر پذیری کو بہتر بنانی ےک خواہشمند ہیر
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، اور رسورسی فراہم کرئی ےک نیے طریقوں کو کھوجنی ےک ذریےع  ی ی کو آسان بنان ، پالیستر ی معاونتوں کو طاقتور بنان

ی ےک لیر سسٹم یک صالحیت کو توسیع دینا۔لوگوں کو   بااختیار بنان

 

24,727 

 

 انتخاب اور خود مختاریتوسیع کردہ 

 بہتر بنایا گیا ذائر رہنمائے کا ماڈل

بامعنی مالزمت اور دن یک رسگرمیوں تک اضاقی 
 رسائے 

 گھر یک معاونتوں اور رہائیسے رسورسی کا توسیع کردہ سلسلہ

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 



 2ہدف  
باز ناےم یک ان اصالحات کا معائنہ   HCBSمزید برآں، ہم ممکنہ 

لیر کنسلٹنٹ اور اسٹیک ہولڈرز ےک ساتھ کام کرنا   کرئی ےک 

 جو ذائر رہنمائے ےک ماڈل کو بہتر بنانی میر مدد  
ی

جاری رکھیر ےک

، بشمول ذائر وسائل اکاؤنٹ )
ی

،  PRAدیں یک ( یک سطحیر

لیر  IDGSانفرادی ہدایت یافتہ اشیاء اور رسورسی ) موجودہ  ( ےک 

کچر کو آسان بنانا اور ذائر رہنمائے یک رسورسی تک   بلنگ استر

رسائے میر زیادہ آسائی فراہم کرئی یک خاطر کمیوننر پر مبنی  

لیر ذائر بھرئر کردہ، عمےل ےس مخصوص رسوس   معاونتوں ےک 

 تخلیق کرنا۔ 

 ، اک میر    OPWDDآخر میر ذائر رہنمائے پر مرتکز قویم تدرییس اشتر

کت کرے گا۔ قویم مرکز برائے فرد پر مرتکز معموالت اور سسٹمز   رسے

فت ) اک معذوری کا  NCAPPSیک پیشے ( کا ذائر رہنمائے کا تدرییس اشتر

شکار افراد اور ان ےک اہل خانہ کو ذائر رہنمائے ےک متعلق تعلیم دینی  

 ےس متعلقہ ثمر آور معموالت شیتے کرے گا۔ 

 

 افہ مالزمت اور دن ےک پروگرام یک رسورسی میر اض 

OPWDD    کا ڈیٹا دکھاتا ہے کہ ہماری ایجنیس یک جانب ےس    2020کا

  
ً

ےس پیشتر    COVID-19افراد نی    50,000خدمت حاصل کرئی واےل تقریبا

کت یک تیھ۔  یکساں ٹائم    xvدن یک بہبود ےک پروگرامز اور رسورسی میر رسے

سال یک عمر ےک معذوریوں    64-18فریم کا قویم ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ  

ح  تیھ۔نیو یارک میر    %34.4ےک شکار افراد میر مالزمت یک رسے

ح  مالز   معذوریوں ےس عاری افراد میر      xviتیھ۔  %76.4مت یک رسے

  منافع بخشیہ ڈیٹا معذوریوں کا شکار اور عاری افراد ےک درمیان  

۔ اس اور دیگر فرق میر مزید   مالزمت ےک حواےل ےس فرق کا ذکر کرتا ہے

یک عالیم وبا ےک آغاز ےک ذریےع ہوا،    COVID-19میر    2020اضافہ مارچ  

جب ہماری ایجنیس کو سائٹ پر مبنی پروگرامز کو عارضی طور پر  

ڑا، جس کا نتیجہ دن ےک پروگرامز اور مالزمنر معاونتوں،  معطل کرنا پ 

حوں میر کیم یک صورت میر نکال۔    اور مالزمت یک رسے

 
 
 
 
 

 
 
 

یہ نوٹ کرنا بیھ اہم ہے کہ ہم اس دوران پہےل ےس حاصل شدہ اسٹیک  

لیر   ہولڈر یک رائے یک بنیاد پر، اپنی ذائر رہنمائے ےک ماڈل کو بہتر بنانی ےک 

۔  الوقت جاری   کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیر
ی

منصوبہ بند کردہ یا ق

 :  کچھ رسگرمیوں میر درج ذیل شامل ہیر

لیر  • ےک  رکھنی  برقرار  پذیری کو  لچک  اختیار یک  ےک  بروکر  مختار  خود 

 معاون بروکر یک اضافہ کردہ نگرائی کا نفاذ کرنا،

 نا، معاون بروکر ےک بالمشافہ میٹنگ ےک تقاضوں کو کم کر  •

معاون بروکر یک تربیتوں کو ویب پر مبنی فارمیٹ پر   •

 منتقل کرنا،  

 معاون بروکر کا نگرائی کا پروگرام قائم کرنا،  •

درکار معاون بروکر یک میٹنگز سمیت، ٹییل ہیلتھ قسم یک رسورسی یک   •

 اجازت دینا، 

 ےک معیارات میر اضافہ کرنا،  •
ی

 اقامنر ادائیگ

ایم فیس  FIمایل ثالث )  •  کو ایڈجسٹ کرنا، ( یک انتظ

ی اور انتظایم میمورینڈا ) •  ( کو اپ ڈیٹ کرنا، اور ADMsپالیستر

 بڑھانا۔  •
ے

 استعمال ےک حواےل ےس ہمارے اندروئی تجزئے کو آگ

  ، ذائر   OPWDDاس دوران ذائر رہنمائے ےک کنسلٹنٹ کا کام جاری رہتا ہے

لیر تربیت کو وسع ت  رہنمائے یک رسورسی ےس متعلقہ نگہداشنر مینیجرز ےک 

دے گا۔ہم پسماندہ گروپس یک شناخت اور انہیر شامل کرئی اور معاون 

ی میر گنجائش بنانی ےک ذریےع  FIsبروکرز اور  لیر عام پسماندہ کمیونٹتر ےک 

موجودہ پسماندہ آبادیوں یک ذائر رہنمائے یک رسورسی تک رسائے کو بہتر بنانی  

۔ ہم 
ی

لیر اختیارات یک تالش بیھ کریں ےک اور معاون بروکرز کو تعلیم   FIsےک 

 تاکہ وہ ذائر رہنمائے کرئی واےل افراد 
ی

اور ان ےک  اور تربیت فراہم کریں ےک

۔  لیر  انتظایم ٹاسکس ےس چھٹکارے میر مدد کر سکیر  خاندانوں ےک 
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میر افراد پروگرامز مالزمت اور دن ےک   

 2ہدف  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   ، ، مگر جاری حفاظنر تدابتر اگرچہ اس ےک بعد ےس بہت ےس پروگرامز دوبارہ کھل گیے ہیر

عمےل یک قلت اور ذائر انتخاب نی سائٹ پر مبنی دن یک بہبود یک رسورسی  ےک استعمال کو 

۔ اش دوران، عالیم وبا ےک معاشے  عالیم وبا ےس پہےل ےک مقابےل میر کم سطح پر رکھا ہے

لیر مالزمت ےک مواقع کو کہیر کم کر دیا اثر نی نشوونما یک  معذوریوں کا شکار ان افراد ےک 

۔ OPWDDہے جو   فنڈ کردہ مالزمنر معاونتیر حاصل کرئر ہیر

 ، لیر دن، پیشہ ورانہ، اور مالزمنر رسورسی ےک  OPWDDعالیم وبا میر لوگوں یک اعانت ےک 

کو ترمیم   2021جوالئے  1تھا۔  لیر فاصالئر رسوس یک فراہیم ےک اختیارات کا استعمال کرتا 

لیر   پیشہ ورانہ رسورسی ےک 
ی

کردہ اپنانے گیے باز ناےم نی ان لچک پذیریوں کو دن اور پیشگ

لیر مالزمت اور پیشہ ورانہ  2021مستقل بنا دیا۔  ےک دوران ہم نی نگہداشنر مینیجرز ےک 

، یوں  ل CCOsرسورسی ےس متعلقہ تربیتیر تیار اور انہیر فراہم کیر یر تربیت کاروں یک ےک 

لیر دستیاب مالزمنر   تربیت ےک مواقع تخلیق کیر تاکہ نگہداشنر مینیجرز ان افراد ےک 

۔  رسوس ےک اختیارات کو سمجھ سکیر جن یک وہ خدمت کرئر ہیر

 HCBS    بشمول کمیوننر تک ، یک باز ناےم یک رسورسی کا ایک اصول سب ےس زیادہ ممکن انضمام کردہ طریقر

۔ عالوہ ازیں، وفاقر  رسائے رکھنر ہو  ترتیبات ےک اصول یک نظر ثائی شدہ زبان    HCBSئے رسورسی یک فراہیم ہے

۔ اش مناسبت ےس، ہم   کت کنندہ ےک تجربات اور حاصل کردہ ذائر نتائج یک اہمیت کو نمایاں کرئر ہے رسے

اغ، انضمام کردہ، اور فرد پر مرتکز دن اور   اختر

 

لیر رسائے کو   10$تک ساالنہ  2025مالزمنر پروگرامز، بشمول  ی مختص کرئی ےک  ملیر

، تاکہ نشوونما یک معذوریوں کا شکار  بہتر بنانی یک خاطر فنڈز یک رسمایہ کاری کر رہے ہیر

لیر اقدامات کو  افراد کو اپنی مالزمنر اہداف حاصل کرئی ےک حواےل ےس بااختیار ب نانی ےک 

۔ رسمایہ کاریوں میر لچک پذیری، کمیوننر  پر مبنی دن یک معاونتوں،  فنڈ کر سکیر

، اور دن، پیشہ ورانہ، اور مالزمت یک رسورسی وسیع تر  پیشہ ورانہ تجربات تخلیق کرئی

کمیوننر کو فراہم کرئی یک غرض ےس زیادہ فرد پر مرتکز طریقہ حاصل کرئی یک غرض  

لیر فنڈنگ فراہم کرنا شامل  ےس آپری شنل فنڈنگ اور تکنیگ اعانت حاصل کرئی ےک 

۔  ہے

 جو کہ 
ی

 OPWDDیہ کوششیر فراہم کنندہ ےک معیار اور صالحیت کو بیھ بہتر بنائیر یک

یک اضاقی پیشہ ورانہ، تعلییم، مالزمنر اور تربینر پروگرامز یک طرف ایک بنیادی قدم ہے 

۔  ےک ےک ریاست یک حالت 2022ےک  گورنر ہوکلجیسا کہ    درج ہے
ً

خطاب میر مخترصا

یتے ےک حواےل ےس  ریاست یک حالت یک کوششوں ےک حےص ےک طور پر، ہماری ایجنیس کتر

رکھنر  کو مدنظر    نشوونما یک معذوریوں ےک حامل افراد مخصوص پیشہ ورانہ تربیت برائے 

، مالزمت اور   ، ثقافنر اور کاروباری ماڈل یک تبدییل پر توجہ مرکوز کر ریہ ہے ہوئے

  ، لیر پالییس اور قواعد پر نظر ثائی کر ریہ ہے  میر اضافی یک اعانت ےک 
ی

کمیوننر یک وابستگ

ی  ۔   DSPنتر ےک  DSPs تمام دستیاب رسورسی پر یک  OPWDDیک تربیتیر تشکیل دے ریہ ہے

 
ی

، کمیوننر یک وابستگ لیر تربیتوں یک تشکیل، دن یک بہبود پر ارتکاز، فرد پر مرتکز رسورسی

 کہ عملہ افراد ےک اپنی اہداف کو پورا کرئی ےک سلسےل 
ی

اور تعلیم اس بات کو یقینی بنانے یک

لیر ان یک بہتر معاونت کرئی  ۔ امیر دورسی رسورسی پر منتقیل ےک  ،  ش طرحےک قابل ہے

اج ےک ساتھ ابتدائے پالییس اور  ی صف اول ےک ثقافنر اور کاروباری ماڈل یک تبدییل ےک امتر

قاعدے یک نظر ثانیوں کا ہدف فوری صالحیت برائے رسورسی کا زیادہ شخیص ہونا، رسورسی 

یک   ےک مکمل اجراء اور سلسےل یک طرف تبدییل یک معاونت کرے گا تاکہ افراد کو مالزمت

لیر صالحیت فراہم یک جا سےک  ۔ تروییحر مہارتوں یک تالش اور دریافت ےک 
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 کمیوننر یک بہبود
 

کمیوننر یک منتقیل یک  
 معاونتیر 

 
 دن یک بہبود 

 
 مالزمت کا پاتھ وے 

 
 پیشہ 

ی
 کمیوننر پیشگ

 
 پیشہ 

ی
 مرکز پیشگ

 
 معاونت یافتہ مالزمت 

38,024 

28 

43,269 

220 

3,850 

1,946 

9,660 



 2 ہدف  
لیر مفید   دیگر کوششوں میر معذوریوں کا شکار افراد ےک 

کم کرئی ےک مشن میر نیے مقرر    مالزمت ےک سلسےل میر رکارٹیر 

اک کرنا شامل   کردہ چیف افش برائے معذوری ےک ساتھ اشتر

۔    ہے

، اعیٰل تعلیم ےک   اع اور اپرینٹس شپس تخلیق کرئی ہم اختر

متعلق معلومات یک تقسیم اور رسائے میر اضافہ کرئی )بشمول  

اسناد اور مائیکرو کوائف(، اور مزید شمولینر افرادی قوت  

 مقصد ےک اقدامات میر معذوری کا شکار  تخلیق کر
ی

ئی ےک ہدق

افراد کو شامل کرئی یک تروی    ج کرئی ےک ذریےع دیگر ریاسنر  

اک کرئی ےک   اکت داروں اور اسٹیک ہولڈرز ےک ساتھ اشتر رسے

۔ 
ی

 لیر مزید مواقع یک تالش جاری رکھیر ےک

 

 معاونتوں اور رہائیسے رسورسی کو وسیع کرنا   اقامنر 

،   2022اور   2021 ےک باز   HCBSیک انتظامیہ اور   OPWDDمیر

لیر  ناےم یک اصالحات نی نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ےک 

 ، معاونتوں اور رہائیسے رسورسی ےک  سسنر  یک   اقامتقابل رسائے

۔  ان کارروائیوں میر  سلسےل کو توسیع دینی پر توجہ مرکوز یک ہے

اندروئی جائزے ےک طریقہ ہائے کار کو مضبوط بنانا شامل ہے تاکہ 

جا سےک کہ لوگوں کو موزوں گھر یک معاونتوں تک یقینی بنایا 

، بحران کا شکار افراد یک معاونتوں میر   اضافہ رسائے حاصل ہوئی

وریات ےک حامل افراد یک سند  ، سب ےس زیادہ پیچیدہ ضی ہوئی

، اور    اقامنر یافتہ رہائیسے گنجائش کو زیادہ ےس زیادہ کرئی

لیر کامیا  ےک ساتھ حمایت کرئی کو یقینی ئر سبسڈیز میر اضافی ےک 

 بنایا جا سےک۔

OPWDD    ایش باز ناےم ےک اختیارات یک تالش کر رہا ہے جو گھر یک معاونتوں

 ےک طریقر میر  
ی

میر انتخاب میر توسیع کرئر اور موجودہ رہائیسے باز ادائیگ

اصالح کرئر ہیر تاکہ رہائیسے بہبود ےک فراہم کنندگان کو خدمت کردہ افراد ےک  

 یک جا سےک۔ 
ی

نگرائی   24/7ت یک  اصالحات متبادال  ادراک یک بنیاد پر ادائیگ

،  IRAsیافتہ انفرادی رہائیسے متبادالت )
ی

( پر معاونت کریں یک

اور خاندائی نگہداشت ےک مواقع کا زیادہ   IRAsبشمول معاوننر 

زائد عمر ہو جانی واےل افراد سمیت   ہم استعمال۔ اش طرح، 

رہائیسے رسورسی تک منصفانہ رسائے کو یقینی بنانی واےل معیار کا  

 تجزیہ کر 
ی

 ۔ یں ےک

 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

یہ رسمایہ کاریاں مالزمت اور دن یک رسورسی میر مستقبل ےک رسوس  

  ڈیزائن کو باختر بنائیر  
ی

۔ مثال ےک طور پر، ہم نتائج پر مبنی ادائیگ
ی

یک

ےک ماڈلز کو اپنی مالزمنر رسورسی میر شامل کرئی اور دن یک بہبود 

سمیت رسورسی ےک مکمل سلسےل کو فراہم کرئی یک خاطر دن ےک  

 جو  
ی

پروگرام فراہم کنندگان کو فائدہ دینی ےک امکان کا معائنہ کریں ےک

 اور مالزمت ےک
ی

  کمیوننر یک وابستگ
ی

لیر رضامندی، اور اییس پیشگ  

یتے یک منصوبہ بندی یک رسورسی پر مشتمل ہوتا ہے   پیشہ ورانہ اور کتر

۔  ہم سائٹ پر مبنی اور   جو متعدد پیشہ ورانہ تجربات فراہم کرئر ہیر

لیر ریٹ یک تبدیلیوں یک   فاصالئر رسوس یک فراہیم ےک درمیان فرق ےک 

۔ اس دوران، ہماری ا 
ی

یجنیس مالزمنر نتائج یک  تحقیق بیھ کریں ےک

 کہ دن یک بہبود ےک فراہم  
ی

، یوں یقینی بنانے یک
ی

پیمائش کو بہتر بنانے یک

کنندگان افراد کو پیشہ ورانہ اور مالزمنر مواقع یک پیشکش کریں، دن 

لیر تربیت میر اضافہ کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ    یک بہبود ےک عمےل ےک 

اور مالزمنر اور پیشہ   خود مختاری حاصل کرئی میر مدد مل سےک،

ورانہ رسورسی ےک حواےل ےس نگہداشنر مینیجرز کو تربیت دینا جاری  

لیر اپنی   تاکہ وہ لوگ جو کام ےک خواہشمند ہیر وہ رسورسی ےک 
ی

رکھے یک

 پہےل انتخاب ےک طور پر مالزمت کو زیر غور ال سکیر ہوں۔ 

 

OPWDD  پیشہ ورانہ، تعلییم، مالزمنر اور تربینر پروگرامز میر توسیع

لیر کام کرنا جاری رکھے گا تاکہ آنی واےل سالوں میر نشوونما یک   ےک 

معذوریوں کا شکار افراد یک مالزمت میر اضافہ کر سےک۔ ہم ایسا پنی  

ےک اقدامات ےک ساتھ ہم آہنگ کر ےک کریں    گورنر ہوکلکوششوں کو  

 تاکہ اییس
ی

 تربیتوں اور ٹول کٹس کو دستیاب بنا سکیر جو مقایم  ےک

حکومتوں اور کاروباروں یک معذوریوں کا شکار افراد ےک ماڈل آجرین  

بننی میر مدد کر سےک اور مجوزہ دفتر برائے افرادی قوت اور معاشے ترقر 

کو لیوری    ج دے سےک تاکہ مختلف عالقوں میر بھرئر کرئی وایل صنعتوں 

ی ےک معذوریوں کا   NYSل ہو سےک۔ اس میر کا بہتر فہم حاص مالزمیر

لیر قدرئر معاونتیر اور نگران بننی ےک حواےل ےس   شکار ساتیھ کارکنان ےک 

اک   تربیتیر تخلیق کرئی یک خاطر دیگر ریاسنر ایجنسیوں ےک ساتھ اشتر

۔   کرنا شامل ہے

  

 34 دفتر برائے نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد 



 

2,164 

 

 
 

 

 
 

لیر اپنی صالحیت میر  کمیوننر پر مبنی رسورسی فراہم   کرئی ےک 

اضافہ کرے گا، یوں کم موزوں ترتیبات جیسا کہ اسپتالوں یا رہائیسے  

اسکولوں میر موجود افراد یک اس صورت میر مدد کرے گا جب ان  

۔ ،  یک عمر زیادہ ہو جانے اےس انتہائے عالج ےک مواقع کو توسیع دینی

ئی ےک ذریےع پایہ  اور نیے 'اسٹیپ ڈاؤن' پروگرامز تخلیق اور آپریٹ کر

اج ےک حامل   ی وریات ےک منفرد امتر تکمیل تک پہنچایا جانے گا جو ضی

، اور   لیر مخترص تا وسط مدئر رہائیسے عالج فراہم کرئر ہیر افراد ےک 

لیر پہےل ےس موجود بالغ پروگرامز میر  و ایش نوج ان بالغان ےک 

گا  انفرادی 'بیڈز' یک بجانے ہدف کردہ رہائیسے پروگرامز تشکیل دے  

( یا رہائیسے عالج ےک  RTCچوں ےک رہائیسے عالج ےک مراکز ) بجنہیر  

ورت ہوئر  RFTsمراکز ) ( اور/یا رہائیسے اسکولز ےس منتقیل یک ضی

۔   ہے

 جو  
ی

لیر پورٹیبل فنڈنگ یک اجازت دیں یک یہ رسمایہ کاریاں ان افراد ےک 

اپنی رہائیسے معاونتوں میر تبدیلیوں کا انتخاب کرئر ہیر اور گھر ےک  

لیر حفاظنر نیٹ حو  وریات ےک حامل افراد ےک  اےل ےس زیادہ پیچیدہ ضی

۔ 
ی

 تخلیق کریں یک

 

اع اور لچک پذیری ےک   اقامنر ، ہم ش طرحا  معاونتوں میر اضاقی اختر
۔ 

ی
خاص طور پر،   لیر فنڈز ےک استعمال یک حوصلہ افزائے کریں ےک

OPWDD  کا تجزیہ کرے گا جو    اثر پذیری رسمایہ کاریوں یک    اقامنر
OPWDD   کاء، بشمول سند یافتہ ترتی ت ےس منتقیل  با ےک باز ناےم ےک رسے

، اور غتر سند یافتہ   ، قابل رسائے لیر سسیر ےک خواہشمند افراد ےک 
 ۔ ےک اختیارات تک رسائے کو توسیع دینر ہیر   رہائش 

 

 
 

 2 ہدف  
ہماری ایجنیس نگرائی یافتہ اور معاوننر دونوں رہائیسے بہبود یک رسورسی  

یاں تمام    HCBSکو اپنی جامع  ۔ یہ بہتر
ی

باز ناےم ےک ذریےع تقویت دیں یک

لیر  معاونتوں اور رہائیسے رسورسی کو   اقامنر اہلینر سطحوں ےک افراد ےک 

۔ معاوننر رہائیسے بہبود ےک ریٹ کا دوب
ی

ارہ ڈیزائن  زیادہ مستحکم بنا دیں یک

ی یک   وریات ےک حامل افراد کو فراہم کنندہ ایجنستر وسیع اقسام یک ضی

اج ےک ساتھ زیادہ خود   ی جانب ےس بالمشافہ اور آن کال رسورسی ےک امتر

ریٹ یک ترتیب کا نیا طریقہ    مختار ترتیب میر رہنی یک اجازت دے گا۔

وریات یک بنیاد پر مخ  لیر افراد یک ضی تلف تہوں  ادائیگیوں کو معاونت ےک 

میر منقسم کرے گا اور تسلیم کرے گا کہ فراہم کنندہ ےک اخراجات میر  

اج برائے آن کال عملہ، اسمارٹ   ی براہ راست عمےل اور موثر لچک پذیر امتر

 یافتہ پڑوسیوں جیش عمےل ےک انتظامات ےک 
ی

ہوم ٹیکنالوجر اور ادائیگ

۔ 
ی

 استعمال شامل ہوں ےک

نر آپریٹ کردہ گروپ گھروں اور  ویل مدئر ریاس طہم منتقیل ےک اور  

بحرائی معاوننر یونٹس کو بیھ تشکیل دے رہے ہیر تاکہ مختلف  

۔ یہ سسٹم ےک "حفاظنر نیٹ" کا ایک الزیم  وریات کو پورا کر سکیر ضی

، جو موزوں کلینکل عالج اور نگرائی ےک ساتھ کم تحدیدی  
ی

جزو ہوں یک

۔  وریات یک معاونت کرئر ہیر ان رہائیسے اختیارات  ترتیب میر افراد یک ضی

گھروں گروپ  ریاسنر آپریٹ کردہ   OPWDDکو تشکیل دینی ےک ذریےع، 

لیر    میر انتہائے رویہ جائر معاونتیر حاصل کرئی واےل افراد ےک 

 

 ۔ 

 
 
 
 
 
 

 
دائی   خان

 نگہداشت 

 

 نگرائی یافتہ 
  کمیوننر   ICF/IDD ادارہ جائر  ICF/IDD معاونت یافتہ 

1,361 

 2021)) میر افراد   رہائش گاہوںسند یافتہ 

ی منصوبہ  2023-2027 35  کا تدبتر

1,361 



 2 ہدف  
لیر معاونت ےک خطوط یک پیشکش   اقامنر  سبسڈی ےک عزائم ےک 

۔ 
ی

  کرے یک

، آ   OPWDDخر میر
ی

اع یک تحقیق کرے گا جو    اقامتاضاق ےک اختر

اع ےک   رسورسی ےک معیار اور بہتر بنانے گیے نتائج پر مرتکز ہو گا۔ اختر

وریات پوری   کچھ شعیر جنہیر زیر غور الیا جاتا ہے ان میر فرد یک ضی

 لچک پذیریاں شامل ہوئر ہیر کیونکہ وہ اس ےک  
ی

لیر اضاق کرئی ےک 

، مع یک صالحیت   IRAsاوننر عرصہ حیات میر تبدیل ہوئر رہنر ہیر

وریات کو بہتر طور پر پورا کیا جا  کو تقویت دینر ہیر تاکہ پیچیدہ ضی

سبسڈی ےک پروگرام ےک نفاذ کو جاری رکھنر    اقامنر  OPWDDسےک، اور 

لیر میکانزم فراہم کرئی ےک ذریےع غتر   ، جو ان فراہم کنندگان ےک  ہیر

تک رسائے یک معاونت   رہائشسند یافتہ، کمیوننر پر مبنی اور ضم کردہ 

لیر غتر سند یافتہ اپارٹمنٹ  کرتا ہے تاکہ وہ معذوریوں کا شکار افراد ےک 

۔   یا اپارٹمنٹ ےک انداز جییس رہائش تخلیق کر سکیر

 

 صحت یک رسورسر کو مضبوط بنانا 

OPWDD   یک فنڈ کردہ یا الئسنس یافتہ صحت یک رسورسی میر

ی خود مختار 16دماغی حفظان صحت ےک قانون ےک آرٹیکل   ، نتر

پریکٹیشتی رسورسی برائے نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد 

(IPSIDD س ےک اضافوں س  ( کو فراہم کردہ ریٹ ےک تحت الئسن

۔ آرٹیکل   کلینکس نشوونما یک  16یافتہ کلینکس شامل ہیر

لیر رسوس کا ذریعہ ہیر جش استعمال  معذوریوں کا شکار افراد ےک 

ی ال  د کر ےک بہتر بنانی ےک مقص نگہداشنر ماڈل   نضبایطےک ساتھ بیر

، آرٹیکل   ۔ ریاست بھر میر  63کلینکس یک    16میر فراہم کیا گیا ہے

۔  مرکزی سائٹس ہیر

عالوہ ازیں، ہماری ایجنیس دیگر نگہداشت  صحت یک ترتیبات   

لیر رسورسی تک میر   موجود نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ےک 

،   رسائے میر اضافی پر کام کر ریہ   DOHقی الوقت   OPWDDہے

الئسنس یافتہ   OMHکلینکس اور    28الئسنس یافتہ آرٹیکل  

کلینکس ےک ذریےع رسورسی ےک انضمام یک تحقیق کر رہا   31آرٹیکل  

۔ اس کوشش ےک حےص ےک طور پر، ہم آرٹ  کلینکس میر   16یکل ہے

 
ی

معذوری یک  زیر خدمت افراد یک موجودہ تعداد کا جائزہ لیر ےک

 کیفیات، بیماری، یا دیگر عارضوں کو جائزے اور تجزیوں کا 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

فنڈز فرد پر مرتکز رسورسی کو توسیع دینی اور اپنی گھروں ےس منتقیل )زائد 

عمر واےل نگہداشت کنندگان ےک ساتھ رہنی والوں کو ترجیح( یا موجودہ 

مارکیٹ ریٹس پر اجتماغ ترتیب ےس نیحر گھر میر منتقل ہوئی ےک  

لیر رسورسی کو مفید بنانی یک تدابتر یک معاونت کری  ں  خواہشمند افراد ےک 

۔  
ی

 ےک

 فنڈز  
ی

لیر اضاق ہماری ایجنیس فراہم کنندگان کو فائدہ دینی ےک 

ی ےک استعمال میر اضافہ ہو سےک    تاکہ ننے ٹیکنالوجتر
ی

مختص کرے یک

اور تاکہ گھر ےک ایش اختیارات اور عمےل ےک ماڈلز تشکیل پا سکیر جو  

معاوننر گھر اور خاندائی نگہداشت ےک اختیارات کو توسیع دینر  

رسمایہ کاریاں مستقبل ےک باز ناےم یک اصالح کو باختر بنائیر   ہوں۔ یہ 

وریات  ، بشمول رسورسی یک تشکیل کاری ےک تاکہ لوگوں یک اپنی ضی
ی

یک

مزید انضمایم ترتیبات میر منتقیل میر   یک مطابقت میر اور ترجیحات  

۔   معاونت یک جانے

کامیائر ےس ہماری گھر یک سبسڈی ےک معیارات    OPWDDمزید برآں، 

( ےک مارکیٹ ےک  HUDکو وفاقر محکمہ ہاؤسنگ اور شہری ترقر )

۔ معیارات میر منصفانہ کرائے ےک ریٹ ےس موافق بنانی یک حمایت کرتا ہے

لیر مزید سسیر گھر ےک اختیارات تخلیق کرئر ہے اور  یہ اپ ڈیٹ افراد ےک 

ی میر   مزید خود مختار طور پر رہنی میر مدد کرئر لوگوں یک اپنی کمیونٹتر

۔ اش طرح، ہماری ایجنیس   یک معاونت اور ریاست نیو   گورنر ہوکل ہے

،  ںیارک ےک گھرو  اک میر ےک  OPWDDاور کمیوننر یک تجدید ےک ساتھ اشتر

لیر ننے کیپیٹل فنڈنگ یک مد  اقامت انضمام کردہ معاوننر  ےک پروگرام ےک 

لیر   15$میر   ی ےک ذریےع ایجنیس یک جانب ےس زیر خدمت افراد ےک  ملیر

یونٹس یک دستیائر کو توسیع دینی ےک قابل ہو  اقامنر سسیر اور ضم کردہ 

۔ 
ی

یہ حالیہ ریاسنر بجٹ یک رسمایہ کاریاں، دیگر بجٹ ےک اقدامات  xviiیک

 میر  سبسڈی ےک معی  اقامنر )
ی

ارات اور کمرے اور بورڈ یک باز ادائیگ

لیر   اج ےک ساتھ، نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ےک  ی ( ےک امتر اضافی

، اور انہیر برقرار رکھنی  رہائش  ، رسائے فراہم کرئی ےک مواقع تشکیل دینی

لیر   ۔   23$ےک 
ی

ی ےک برابر ہوں یک  بڑھیر ہوئے ہمیر ہر سال دو   ملیر
ے

آگ

، جن میر ےس   اقامنر ضم کردہ معاوننر  فنڈنگ منعقد کرئی یک توقع ہے

 جس میر کیپیٹل فنڈنگ کا  خایک موسم بہار ےک آ
ی

ر میر منعقد ہو یک

 جو  
ی

 اختیار شامل ہو گا، جبکہ دورسی موسم رسما میر منعقد ہو یک
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حفاظت ےک ساتھ ڈینٹل رسائے حاصل کرئی میر لوگوں یک مزید  

وری ایڈجسٹمنٹس یک  م لیر ضی ی ےک  عاونت یک خاطر زبان اور ایپلیکیشتی

۔    جائیر

اور اسپیشل اولمپکس ےک   DOHمیر ہم نی   2022عالوہ ازیں، 

کت کرئی کا آغاز کیا جس یک توجہ کا مرکز   اک ےک ساتھ رسے اشتر

۔  فنڈ کردہ   صحت یک تروی    ج اور دائیم بیماری ےس بچاؤ ہے
ر

وفاق

( ےک شمولینر صحت یک  CDCمراکز برائے بیماری یک روک تھام )

وریات ےک جائزہ  ائر پروگرام ےک حےص ےک طور پر، اسپیشل  جضی

و یارک اس بات کو بہتر طور پر سمجھنی یک کوشش کر  اولمپکس نی

رہا ہے کہ ریاست بھر میر نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد میر  

دائیم بیماری ےک پنپنی کو بدتری    ج کم کرئی ےک قابل ہوئی اور  

، اور جذبائر صحت کو بہتر بنانی ےک مقصد ےک   ، سماجر جسمائی

اور دائیم   جصحت یک تروی     ساتھ عقیل معذوریوں کا شکار افراد کو 

۔  اس  بیماری ےس بچاؤ اور نظم یک رسورسی کیش فراہم یک جائر ہیر

 ، اک میر وریات ےک جائزے یک معاونت اور اس   OPWDDاشتر ضی

میر     NYSحواےل ےس معلومات یک فراہیم میر مدد کر رہا ہے کہ 

صحت  یک تروی    ج اور دائیم بیماری ےس بچاؤ اور نظم یک رسورسی  

۔کیش نشو     ونما یک معذوریوں کا شکار افراد کو فراہم یک جائر ہیر

کو بہتر بنانی ےس    یک یکسانیتہماری ایجنیس اس کام اور صحت  

۔ ہم تسلیم  
ی

متعلق دیگر کوششوں یک معاونت کرنا جاری رکھے یک

کرئر ہیر کہ نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد تارییحی طور پر  

، مثال ےک طور پر،   اضاقی صحت یک عدم مساوات کا سامنا کرئر ہیر

متعدد دائیم بیماریوں ےک زیادہ ریٹس، جسمائی رسگریم ےک کم ریٹس  

، ہم یہ معائنہ کریں    xviiiر دل یک بیماری ےک زیادہ ریٹس۔او  لیر اس 

اع،    کہ آیا دیگر رسورسی اور معاونتوں کو جدید بنانی یا اختر
ی

ےک

بشمول ٹییل ہیلتھ رسورسی ےک ذریےع تقویت دی جا سکنر ہے اور  

لیر صحت ےک   اس کا نتیجہ نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ےک 

۔ بہتر نتائج یک صورت   میر نکل سکتا ہے

 

 

 

 

 2 ہدف  
 جو وہ کلینکس پر  

ی
ی کریں ےک اور ان خصوض رسورسی یک اقسام کا تعیر

۔ پھر ہم   ےک ساتھ نتائج کا جائزہ اس  OMHاور  DOHاستعمال کرئر ہیر

 کہ آیا موجودہ آرٹیکل 
ی

لیر کریں ےک ی کرئی ےک  )تشخیص اور   28بات کا تعیر

)رویہ جائر صحت( کلینکس پر مہارت    31ادراک نگہداشت( اور آرٹیکل  

اور وسائل میر اضافہ کرئی یک گنجائش ہے تاکہ نشوونما یک معذوریوں کا 

وریات کو پورا کرئی   میر مدد یک جا سےک۔  شکار افراد یک ضی

OPWDD DOH  اورOMH  ےک ساتھ تحقیق کرے گا کہ آیا ضم کردہ

لیر   الئسنسسنگ ےک اختیارات نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ےک 

۔ 
ی

ی خصوض نشوونما یک  صحت ےک بڑے وسائل فراہم کریں ےک یہ چتر

لیر ہر کلینک ےک   ورت کو پورا کرئی ےک  معذوری یک رسورسی یک ضی

سٹم یک گنجائش ےک متعلق فہم میر اضافہ کرئی میر مزید  رسوس س

۔ 
ی

 مدد کرے یک

OPWDD  اس بات کو بیھ تسلیم کرتا ہے کہ ڈیٹا اور اسٹیک ہولڈر یک

کہ نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ڈینٹل رسورسی    ہے رائے ظاہر کرئر 

، ہم   لیر ۔ اس  تک رسائے کرئی پر رکاوٹوں اور چیلنجز کا سامنا کرئر ہیر

OPWDD   ( ی کت DTFیک ٹاسک فورس برائے خصوض ڈینٹستر ( میر رسے

، جش   میر تخلیق کیا گیا تھا۔  2022اور اس یک سہولت کاری کرئر ہیر

 معذوریوں کا شکار افراد ےک بروقت یک اک  اس ٹاسک فورس کو نشوونم

اور موثر بچاؤ اور بحایل یک ڈینٹل نگہداشت تک رسائے ےک خدشات ےک 

ٹاسک فورس کا ایک ہدف ماہر ڈینٹسٹس   جواب میر تخلیق کیا گیا تھا۔

اور عمےل کا ریاست بھر میر ایک مضبوط نیٹ ورک قائم کرنا تھا، بشمول  

ی پری وریات یک ڈینٹستر کٹس ےک حواےل ےس ان ےک علم کو  خصوض ضی

نی ڈینٹسٹس اور دانتوں یک حفظان صحت ےک ماہرین   DTFبہتر بنانا۔ 

لیر متعدد تربینر مواقعوں یک سہولت کاری یک ہے جس نی معذوریوں   ےک 

۔ لیر ڈینٹسٹس یک تعداد اور دستیائر میر اضافہ کیا ہے   کا شکار افراد ےک 

DDPC    ،یک جانب ےس فنڈنگ ےک ساتھDTF  نی خاندانوں اور براہ راست

لیر  ین معموالت ےک  منہ یک نگہداشنر افرادی قوت ےک  صحت میر بہتر

لز، ورک ُبک، اور تربیتوں ےک ذریےع تعلیم میر اضافہ اور اےس وئ متعلق مین

۔  ، ہمارے   DTFبیھ   OPWDDفراہم کیا ہے اک میر ےک ساتھ اشتر

ADM  ڈیٹ کر رہا ہے تاکہ   آنی واےل سال میر اپ اور تربینر پروگرامز کو 
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 کو 
ی

 تجرئر اور پروگرام ےک ساتھ وابستگ
ی

 اور مجموغ صارق
ی

کریں یک

۔ عالوہ ازیں، ہم اس تربیت یک تخلیق اور نفاذ کو فنڈ  
ی

بہتر بنائیر یک

 بیان کرئر ہو۔ تربیت 
ً

 جو پروگرام ےک کلیدی پہلوں کو مخترصا
ی

کریں ےک

، اور CCOsکا ہدف رسورسی فراہم کنندگان،  ی ےک   OPWDD،کلینیشتی

 بنایا جانے گا۔  عمےل کو 

 

، فعال کرئی وایل ٹیکنالوجر اور فاصالئر معاونتوں ےک فوائد کو مکمل  اعاننر
 ، لیر ی یک تحقیق بیھ   OPWDDطور پر فیلڈ پر حقیقت کا روپ دینی ےک  اس چتر

ین طور پر  کچر کو کیش بہتر کر رہا ہے کہ اپنی پروکیورمنٹ سسٹم ےک انفراستر
۔  عال کرئی وایل ٹیکنالوجر ےک طریقہ ہائے کار اور اپنی اعاننر اور ف جدید بنائیر

پروگرام ےک نظم کو بہتر بنانا فنڈنگ تک مزید موثر اور بروقت رسائے یک طرف 
ےل جانے گا، جبکہ ڈیٹا یک جمع کاری، رپورٹنگ، اور شفافیت میر بیھ اضافہ 

  کرے گا۔
 

وریات کا جائزہ لینا   ضی

OPWDD   دو باہم متصل ٹولز ےک استعمال پر منتقل ہو رہا ہے تاکہ

وریات ےک تجزئے میر مدد دے سےک۔   CASبچوں اور بالغان دونوں یک ضی

لیر ہماری ایجنیس کا فنکشنل    18 سال اور زائد عمر ےک افراد ےک 

۔  وریات کا تجزیہ ہے جامع جائزہ جائر ٹول ہے جو ان ٹولز ایک   CASضی

ی یک جانب ےس   ےک ساتھ موافقت پذیر ہے جنہیر دیگر ریاسنر ایجنستر

 
ً

ٹول فرد یک صالحیتوں،   ۔( OMHاور  DOHاستعمال کیا جاتا ہے )مثال

وریات، اور دلچسپیوں یک شناخت کرتا ہے تاکہ اس یک رسورسی ےک   ضی

۔ ہم نی لیر فرد پر مرتکز منصوبہ بندی میر مدد یک ج ےک نفاذ  CASانے

 ا میر کیا تھا، اور   2016کا آغاز 
ً

افراد نی اپنی   90,000ب تک تقریبا

۔  کت یک ہے لیر اس میر رسے کا CANS OPWDDتجزیوں یک تکمیل ےک 

سال اور اس ےس کم عمر افراد اور ان ےک خاندانوں یک فرد پر مرتکز،    17

۔  وریات کا تجزیہ ہے تجزیائر ٹول  CANSرضامندی پر مبنی فنکشنل ضی

/کم عمر بچے اور نگہداشت فراہم کنندہ )کنندگان( یک   کو بچے

وریات اور صالحیتوں یک تصویر فراہم کرئی ےک  مخصوص موجودہ ضی

۔ ہم نی  میر کیا تھا،    2021ےک نفاذ کا آغاز  CANSلیر ڈیزائن کیا گیا ہے

  
ً

۔  3,000اور قی الوقت تقریبا  تجزئے مکمل ہو چےک ہیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 

 ٹیکنالوجر اور ترامیم تک رسائے کو وسیع کرنا 

OPWDD   لیر اپنی خود تسلیم کرتا ہے کہ ی افراد ےک  معاوننر ٹیکنالوجتر

 ، ۔ اعاننر مختاری اور کمیوننر میر شمولیت ےک مواقع فراہم کر سکنر ہیر

، اور فاصالئر معاونتیر معذوریوں کا شکار کچھ  ی فعال کرئی وایل ٹیکنالوجتر

 
ی

، اور خود مختارانہ زندیک لیر تعلیم، مالزمت، صحت اور تندرسنر افراد ےک 

ش کچھ شعب وں میر تمام شہریوں کو دستیاب مواقع اور فوائد تک جی

۔ اعاننر اور فاصالئر معاوننر ٹیکنالوجر  مساویانہ رسائے کو ممکن بنائر ہیر

کو موثر اور اثر پذیر طور پر جب اور   DSPsکا موزوں استعمال فیلڈ یک  

ورت ےک مطابق لوگوں یک اعانت یک غرض ےس تقرری میر  جہاں اعانت یک ضی

 ا نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد کو  بااختیار بنا سکت  ہوئے   مدد کرئر 

۔  ہے

COVID-19   یک عالیم وبا ےس پیشتر اور اس ےک دوران ےک تجربات بتانر ہیر

کہ، موزوں طور پر استعمال کرئی پر، فاصالئر معاونتوں کا نتیجہ انفرادی 

لیر کم  صحت اور حفاظت کو متاثر کیر بغتر زیادہ اطمینان اور کچھ افراد ےک 

۔ اش دوران، عالیم وبا نی اس بات کو زیر   خرچ یک صورت میر نکل سکتا ہے

ی ےک ذریےع اعاننر اور  ورت کو نمایاں کیا کہ موجودہ پالیستر غور النی یک ضی

ین طور پر حوصلہ افزائے کیش  فعال کرئی یک ٹیکنالوجر ےک استعمال یک بہتر

، فعال کرئی وایل  ، آنی واےل سالوں ےک دوران ہم اعاننر لیر ۔ اس  یک جانے

، اور اییس فاصالئر معاونتوں یک ت  ی حقیق اور سہولت کاری کریں ٹیکنالوجتر

 گزارئی میر لوگوں یک مدد کرئر ہیر اور 
ی

 جو زیادہ خود مختار طور پر زندیک
ی

ےک

۔کم عمےل ےک    وسائل یک موثریت میر اضافہ کرئر ہیر

فنڈنگ کا   ARPAاپنی  OPWDDرسائے بہتر بنانی ےک پہےل اقدام ےک طور پر، 
روں اور گاڑیوں میر ایک حصہ اعاننر ٹیکنالوجر تک رسائے کرئی اور گھ

یم الئن کرئی اور   لیر استعمال ہوئی واےل طریقہ کار کو استر ترمیم کرئی ےک 
۔ اسٹیک ہولڈرز کا کہنا ہے کہ عمل   لیر استعمال کر رہا ہے بہتر بنانی ےک 

 الوقت  
ی

لیر ہم ق ۔ اس  طویل، بوجھ اور الجھن کا باعث ہو سکتا ہے
۔ اس تجزئے یک تجاویز  پروگرام ےک طریقہ ہائے کار کا تجزیہ کر ر ہے ہیر

 اور اس یک دستیائر کو توسیع دینی میر ہماری مدد  یک آسائی   رسوس
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لیر   ، بشمول رسورسی ےک  سارے عمل میر لوگوں یک اعانت کرئر ہیر

وریات کا جائزہ لینا، اور   ی کرنا، ان یک صالحیتوں اور ضی اہلیت کا تعیر

لیر موزوں معاونتوں اور   اپنی اہداف حاصل کرئی میر ان یک مدد ےک 

 رسورسی یک شناخت اور ان تک رسائے کرنا۔  

اور رسورسی فراہم کرنا ہے جو  فرنٹ ڈور عمل کا ہدف اییس معاونتیر 

نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد اور ان ےک خاندانوں یک ایش طریقر  

ےس مدد کرئر ہوں جو ان یک صالحیتوں، زبان، اور ثقافنر اقدار اور  

روایات ےک حواےل ےس تعظیم پر مبنی ہوں۔ اگےل سال ےک دوران،  

OPWDD ہتر اور آسان بنانے  ہمارے فرنٹ ڈور ےک طریقہ ہائے کار کو ب

   گا۔

اور ان معاونتوں اور رسورسی   کاری  فرنٹ ڈور ےس گزرئی واےل افراد عمل

کت   لیر فرنٹ ڈور ےک معلومائر سیشن میر رسے ےک بارے میر جانیی ےک 

۔ تارییحی طور پر، یہ   لیر دستیاب ہو سکنر ہیر کرئر ہیر جو ان ےک 

ی  یک جانب ےس ہفیر میر ایک مرتبہ فاصالئر طور پر    WebExسیشتی

ین تاری    خدنے جانر تھے  کت کنندگان اپنی حساب ےس بہتر اور وقت   ۔ رسے

  ، کت کرئر ہیر لیر رجستر کروائر اور اس میر رسے ےک مطابق سیشن ےک 

ورت ےک مطابق خصوض اعاننر اور ترجےم یک   OPWDDاور  ضی

۔ ہمارے  وریات   رسورسی فراہم کرتا ہے اسٹیک ہولڈرز یک متنوع ضی

 ، ، آنی واےل ماہ میر ہماری ایجنیس معلومائر  کو تسلیم کرئر ہوئے

یم الئن کردہ، اور آسان زبان میر  سادہک سیشن ےک امواد کا ای ، استر

 جو کہ ہماری ویب سائٹ پر دستیا 
ی

ہو گا اور    بورژن پیش کرے یک

یشن یا شیڈولنگ ےک بغتر قابل رسائے ہو گا۔   رجستر

ےک ذریےع یقینی رسائے یک گرانٹ ےک حےص   DDPCعالوہ ازیں، ہمارے  

لیر فرنٹ  ےک طور پر، ہم ثقافنر اور لسائی اہلیت میر اضافہ کر ئی ےک 

 
ی

 اور نظر ثائی کریں ےک
ی

 ڈور ےک معلومائر امواد کا جائزہ لیر ےک

 

 2 ہدف  
سسٹم پر منتقل ہوئی ےک ہمارے    کم ایش زیادہ منصفانہ اور مستح

وریات پر مبنی  ج ایجنیس ےک ہدف ےک طور پر  و فرد یک انفرادی ضی

  2023کرتا ہو، ہم اگست   م معاونت فراہ
ً

  22,500تک تقریبا

لیر ابتدائے  تجزیوں یک تکمیل یک رفتار   CANSبچوں/کم عمر بچوں ےک 

۔ ARPAبڑھانی یک خاطر  ےک   CANSفنڈنگ کا استعمال کر رہے ہیر

لیر   ذریےع جمع کردہ معلومات نشوونما یک معذوریوں کا شکار بچوں ےک 

CCO  یاری نگہداشنر نظم یک  یک نگہداشنر منصوبہ بندی اور مع

۔  
ی

 معاونت میر مدد کرے یک

ےس متعلقہ ریاست بھر میر تعلییم    CASےک اوائل میر  2023ہم 

۔
ی

ری  ہما یہ تربیت اور مواصلت   اور تربینر مہم کا نفاذ کریں ےک

CAS   ،پر جاری منتقیل ےک ساتھ اسٹیک ہولڈرز کو وابستہ رکھنا

CAS   ےک عمل ےک متعلق مزید معلومات فراہم کرنا، اور ثمر آور

۔ 
ی

 کوائف اور حالیہ سالوں کا ڈیٹا شیتے کرنا جاری رکھے یک

CAS  اورCANS   ورت ےس متعلقہ دونوں ڈیٹا کو رسوس یک اس ضی

رجحانات ےک متعلق معلومات فراہم کرئی ےک ذریےع رسورسی اور  

لیر استعمال کیا  معاونتوں تک مساویانہ رسائے کو یقینی بنا  نی ےک 

جانے گا جو باآلخر ہماری طویل مدئر منصوبہ بندی کو بہتر بنا  

کچر کو باختر بنا   سکتا اور ہمارے سسٹم ےک مستقبل ےک استر

۔   سکتا ہے

 

 فرنٹ ڈور رسگرمیوں کو مضبوط بنانا 

OPWDD    کا فرنٹ ڈور فرد پر مرتکز رسورسی ےک ساتھ لوگوں کو

۔  فرد ےک ہمارے فرنٹ ڈور ےس رابطہ کرئی پر،   مربوط کرئی کا عمل ہے

OPWDD   فرنٹ ڈور ٹیم انہیر رسورسی ےس متعلقہ معلومات اور رسائے

۔ ہماری فرنٹ ڈور ٹیمز   ، اور  CCOsکرئی پر معاونت فراہم کرئر ہے

OPWDD اک ےک ساتھ، ےک عالقائے دفاتر ےک   اشتر
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 2 ہدف  
ےک   OPWDDماڈل ےک حواےل ےس اسٹیک ہولڈرز کو تعلیم دے گا اور 

رسوس سسٹم میر معاونت یافتہ فیصلہ سازی ےک اصولوں کو تقویت 

 دے گا۔ 

  
ی

 اس ےک ساتھ یہ کوششیر موافقت پذیر ہوں یک
ی

جو کام ہم کریں ےک

 حفظان صحت ےک 
ی

تاکہ حالیہ طور پر منظور کردہ قانون سازی، دماغ

، جو نیو یارک میر معاونت  یں ، یک معاونت کر 82آرٹیکل   قانون ےک

۔    xxیافتہ فیصلہ سازی ےک اقرار ناموں کو قانوئی طور پر تسلیم کرتا ہے

اطالق ہو جانی پر یہ قانون سازی وسیع پیمانی پر معاونت یافتہ فیصلہ 

 اور نشوونما یک معذوریوں کا شکار 
ی

سازی ےک استعمال کو فعال کرے یک

 جو اپنی دوسایش ہزاروں افراد  
ی

وں اور عزیزوں یک  ت کو فائدہ پہنچانے یک

۔   معاونت ےک ساتھ اپنی فیصےل خود کرئی ےک خواہشمند ہیر

 مقصد 

 انضبایط اور پالییس یک تبدیلیاں 

، لیر مواقع میر اضافی   زیادہ لچک پذیری، کمیوننر یک انضمام کاری ےک 

ی تبدیل کریں۔  لیر پالیستر     اور فائدہ مند بہتر ذائر نتائج تخلیق کرئی ےک 

OPWDD  لیر متعدد اقدامات ےک ی یک اصالح ےک  نی ضوابط اور پالیستر

ی منصوبہ بندی ےک عمل ےک   ۔ ہمارے تدبتر نفاذ کا آغاز کر دیا ہے

دوران، متعدد اسٹیک ہولڈرز نی نشوونما یک معذوریوں ےک رسوس  

۔ نشوونما یک   سسٹم میر زائد ضابےط ےک متعلق خدشات اٹھانے ہیر

ل ی ان یک اپنی منتخب کردہ  معذوریوں کا شکار افراد ےک  ، کچھ پالیستر یر

۔    تخلیق کرئی میر رکاوٹوں یک وجہ بننر ہیر
ی

،   DSPsزندیک لیر ےک 

 مالزمت چیلنجنگ بن سکنر ہے کیونکہ وہ 

 

 
 

 
 اور ہسپانوی زبان  

ی
جبکہ فرنٹ ڈور یک رسائے میر اضافہ کریں ےک

ی یک ثقافنر اور  لسائی رکاوٹوں  بولنی واےل افراد اور چینی امریگ کمیونٹتر

۔ 
ی

 کا حل تالش کریں ےک

 

 معاونت یافتہ فیصلہ سازی میر توسیع کرنا 

ی میر حالیہ اپ    پالیستر
ر

سماجر نقطہ نظر میر مسلسل تبدییل، وفاق

 ، ، گھر اور کمیوننر پر مبنی رسورسی
ً

فیصلہ(،   Olmsteadڈیٹس )مثال

اسٹیک ہولڈر یک ترجیحات اور ایجنیس ےک بنیادی مشن ےک ساتھ  

، موافق ،   OPWDDت میر نشوونما یک معذوری کا شکار افراد کو رہنی

کت کرئی ےک مزید مواقع فراہم کرئی  ی میر رسے ، اور اپنی کمیونٹتر کام کرئی

۔ لیر ُپرعزم ہے جب کوئے فرد اپنی رسورسی ےک حواےل ےس فیصلہ کرئی   ےک 

، وہ  ، تو وہ اپنی کمیوننر ےس زیادہ وابستہ ہو جانر ہیر کا محور ہوتا ہے

دہ خود ارادی ےک مالک بن جانر ہیر اور صحت ےک بہتر نتائج اور  زیا 

یں اعیٰل معیار  ی ، اور یہ دونوں چتر مجموغ تندرسنر کا تجربہ کرئر ہیر

۔   یک طرف ےل جا سکنر ہیر
ی

 زندیک

لیر انتخابات کرئی یک خاطر   لیر کہ افراد اپنی  اس بات کو یقینی بنانی ےک 

، ہم ایش افر  لیر معاونت یافتہ فیصلہ  موقع کو حاصل کرئر ہیر اد ےک 

سازی تک رسائے کو توسیع اور اس ےک استعمال یک تروی    ج کر رہے ہیر  

جو اس یک تحقیق کیس دورسے یا قائم مقام فیصلہ سازی ےک متبادل  

ی وہ افراد جو یہ محسوس کرئر  ، نتر ےک طور پر کرئی ےک خواہشمند ہیر

۔ہیر کہ  انہیر فیصلہ سازی میر اضاقی معاونت درک    xixار ہو سکنر ہے

میر آغاز ےس، معاونت یافتہ فیصلہ سازی ےک اصولوں کا اطالق   2018

ےک اندروئی طریقہ ہائے کار میر کیا گیا تھا۔ ان ابتدائے   OPWDDمنتخب  

، ہماری ایجنیس ےک  لیر فنڈ کا   ARPAکوششوں یک اعانت کرئی ےک 

لیر معاونت یافتہ   ایک حصہ نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ےک 

فیصلہ سازی ےک استعمال یک تروی    ج یک خاطر اور ہماری ریاست میر  

نت یافتہ فیصلہ سازی ےک ماڈل کو توسیع دینی پہےل یہ آزمانے گیے معاو 

۔ یہ پراجیکٹ ایک ایسا سہولنر ماڈل تیار اور ٹیسٹ  لیر کر ریہ ہے ےک 

 کرے گا جو اپنی فیصےل کرئی میر لوگوں یک مزید معاونت کرے گا، 
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یم الئن کردہ طریقہ ہائے کار ترمییم  اور استر

 اضاقی انضبایط لچک پذیری

 بہتر کردہ معیار کا نظم

 کردہ صحت یک مساوات اور نگہداشت صحت تک رسائے بہتر 



 
 

 انضبایط لچک پذیری میر اضافہ 

، ہماری ایجنیس نگرائی  لیر انضبایط لچک پذیری میر اضافہ کرئی ےک 

کچر کر ریہ ہے تاکہ فراہم کنندہ یک معیار  یک رسگرمیوں کو ری استر

یک تاری    خ اور سابقہ سالوں ےک رسویز ےک حواےل ےس تعمیل ےک ساتھ 

 کا مظاہر موافقت پذیر ہو سےک،  
ی

ہ کرئی واےل فراہم اعیٰل کارکردیک

ہے کہ کم   دگان کو ریلیف فراہم کر ریہ ہے اور یہ یقینی بنا ریہ کنن 

 کا مظاہرہ کرئی واےل فراہم کنندگان عدم تعمیل ےس متعلق 
ی

کارکردیک

لیر درکار موزوں نگرائی حاصل کریں۔   کیس مسائل کو درست کرئی ےک 

کل ےک اس دوبارہ ڈیزائن ےک رسوے ےک عمل کا اطالق رسوے ےک سائی

 ےس آغاز ےک ساتھ کیا گیا تھا۔ 2021اکتوبر   1

لیر لچک پذیریاں اپنائے  OPWDDعالوہ ازیں،  نی مخصوص رسورسی ےک 

  یک عالیم وبا ےک دوران کیا گیا تھا، بشمول  COVID-19ہیر جن کا ٹیسٹ  

وریات اور انتخاب یک   فاصالئر ٹیکنالوجر کا استعمال اور فرد یک ضی

  بنیاد پر سند یافتہ رہائش میر کمیوننر یک بہبود یک رسورسی یک فراہیم۔

ہم ان لچک پذیریوں کو جاری رکھنی ےک خواہاں ہیر جو اضاقی 

HCBS اع یک  اےمباز ن  یک اصالحات ےک ذریےع ہاؤسنگ میر مزید اختر

۔ اجازت دینر ہ  یر

اور نیے ضوابط یک تشکیل اور    ADMsہماری ایجنیس نی حال یہ میر  

۔   اور انہیر حتیم شکل دینی ےک لیر نیے طریقہ کار کا نفاذ کیا ہے

OPWDD    اب تمام مجوزہ انضبایط تبدیلیوں اور نیےADMs    کو

مسودے یک شکل میر متعارف کروائر ہے اور انہیر اسٹیک ہولڈرز کو  

تقسیم کرئر ہے تاکہ ان کو حتیم شکل دنے جانی ےس پہےل ان یک رائے اور  

اور ضوابط پر پھر اسٹیک    ADMsجائزے یک اجازت مےل۔ مسودہ جائر  

، اور اسٹیک ہولڈرز کو   ہولڈر یک ماہانہ میٹنگ میر گفتگو یک جائر ہے

ADM    ےک حتیم شکل اختیار کرئی ےس پہےل تحریری تبرصے جمع

، ہم اسٹیک   ۔ عالوہ ازیں، ماہانہ میٹنگز میر کروائی کا موقع دیا جاتا ہے

ہولڈرز کو انضبایط اصالح ےک شعبوں یک تجویز دینی ےک لیر مدعو  

۔   کرئر ہیر اور جہاں موزوں ہو وہاں ورک گروپس ےس فالو اپ لینر ہیر

 الح ےک مزید شعبوں یک شناخت ممکنہ انضبایط اص 
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د آزما ہوئر   انضبایط تقاضوں اور معاونت یک فراہیم دونوں ےس نتر

 ، لیر ۔ فراہم کنندگان ےک   بوجھ ےک سبب عمےل کا وقت   ہیر
ی

اضاق

معذوریوں کا شکار افراد ےس ہٹ کر کہیر اور لگ جاتا ہے اور رسورسی ےک 

ی اور   ۔ ہماری ایجنیس نی موجودہ پالیستر اع میر تاختر ہو سکنر ہے اختر

لیر ان کا اطالق کیش کیا جا سکتا ہے اس کا تجزیہ   مواقع یک تالش ےک 

وع کر دیا ہے اور   تاکہ جن   کرنا پہےل یہ رسے
ی

یہ تجزیہ کرنا جاری رکھے یک

لیر ذائر نتائج کو بہتر بنانی ےک ہدف   افراد یک ہم معاونت کرئر ہیر ان ےک 

   ےک ساتھ طریقہ ہائے کار میر ترمیم یک جا سےک۔

 

 باز ناےم میر ترمیم   1115

باز ناےم میر ترمیم  1115نیو یارک ےک صحت یک مساوات یک اصالح ےک  

ی االیجنیس اش اکت داری ےک حےص ےک بیر اک ےک ساتھ ہماری جاری رسے تر

اغ سسٹم میر تبدییل یک اییس   DOHاور  OPWDDےک طور پر،   اختر

حاصل کرئی واےل  Medicaidکوششوں یک شناخت کر ریہ ہیر جو 

لیر صحت یک مساوات اور نگہداشت صحت یک رسائے کو   تمام افراد ےک 

۔   ی، ثبوت بہتر کر سکنر ہیر پر مبنی رسمایہ کاریوں   یہ رسگرمیاں تدبتر

کو ظاہر کرئر ہیر جو سماجر و معاشے اور عالقائے صحت یک تفریقوں  

، جن میر ےس زیادہ تر میر  یک عالیم   COVID-19کو زیر بحث النر ہیر

۔ ان کا اطالق متعدد کلیدی باز ناےم ےک   وبا ےک دوران اضافہ ہوا ہے

 عناض ےک ذریےع کیا جانے گا۔ 

اک یقینی بنا  وریات ایک ریاسنر اور  یہ اشتر نے گا کہ ہمارے سسٹم یک ضی
۔   ی میر شامل ہیر عالقائے منصوبہ بندی ےک طریقہ ہائے کار اور ڈیزائتی

OPWDD   اکت داروں ےک ساتھ اس بات کو اپنی ریاسنر ایجنیس ےک رسے
لیر کام کرئی ےک حواےل ےس ُپرعزم ہے کہ نشوونما یک   یقینی بنانی ےک 

لیر رسورسی ےک فراہم کنندگان صحت یک   معذوریوں کا شکار افراد ےک 
( اور صحت ےک نیٹ ورک ےک  HEROمساوات یک عالقائے تنظیم )

۔ ہم ( ےک تبدی SDHNسماجر عوامل ) کا   DDیل ےک ماڈلز میر شامل ہیر
، تاکہ 

ی
باز ناےم یک ترمیم    1115شکار افراد یک حمایت کرنا جاری رکھیر ےک

، بشمول   ےک نفاذ ےس سامیی آنی وایل اصالحات ےس مستفید ہو سکیر
رسائے یک رسورسی میر  اقامنر منتقیل ےک حواےل ےس رسورسی اور  اقامنر 

یوں ےس  ۔ بہتر
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DQI   ی ےک یونٹ ےک ذریےع، ریاست بھر اپنی متواتر معیار میر بہتر

ی یک تدابتر یک   ی ےک ساتھ ان جگہوں پر معیار میر بہتر یک کمیٹتر

وریات یک   لیر کام کرئر ہے جہاں ضی شناخت اور اطالق ےک 

سسٹم میر حادثات ےک   OPWDDپورے نشاندیہ ہوئے ہو۔ یہ 

لیر رہنمائے یا   رجحانات کا جائزہ لینر ہے جس کا نتیجہ فیلڈ ےک 

تربیت، ننے یا اپ ڈیٹ کردہ پالییس، اور حادنر ےک نظم یک رہنمائے  

۔  ی یک صورت میر نکل سکتا ہے  اور معموالت یک مزید بہتر

DQI    ں ا ی رم رسگ ر    OPWDDیک  زی ے  ر ا م ہ  ، وژن ور  ا ن  ش م ےک 

ص  د یک  را ف ا ت  م د وں  خ وری ذ ع م ا یک  م وون ش ن ور  ا  ، ظ ف ح ت ور  ا ت  ح

یر   ل ےک  ر  ا ی ع م ےک  رسورسی  یر  ل ےک  وں  ری ہ ش ےک  رک  ا ی و  ی ن ر  ا ک ش ا  ک

۔  یر ہ وری  ضی ئے  ا ہ ت ن ،    ا لیر ہماری ایجنیس ےک مجموغ   DQIاس 

ی یک اس تدبتر یک تیاری اور نفاذ ےک حواےل ےس اہم کردار  معیار میر بہتر

، جش 
ی

قی الوقت تیار کر رہا ہے اور جش ہمارے   OPWDDادا کرے یک

ی منصوئر اور   2023-2027 یک جانب ےس جاری کردہ نیے   CMSےک تدبتر

HCBSےک معیار یک پیمائش ےک سیٹ ےک ساتھ موافق بنایا جانے گا۔ 

 مقصد 

اع  تحقیق اور اختر

تحقیق منعقد کرنا، پروگرامز کا تجزیہ کرنا، اور رسورسی فراہم کرئی ےک 

 لیر نیے طریقوں کو آزمانا۔

 

اپنی تحقیق یک صالحیت کو   OPWDDاگےل چند سالوں ےک دوران، 

لیر وسعت دے  بہتر بنانے گیے نتائج اور سسٹم یک تبدیلیوں یک تروی    ج ےک 

لیر   وریات بہتر طور پر پورا کرئی ےک  گا۔ عالوہ ازیں، ہم لوگوں یک ضی

۔ 
ی

اغ طریقر یک مزید تحقیق کریں ےک  رسوس یک فراہیم ےک اختر

 

 
 

 
 ، لیر ر افراد، والدین، فراہم نشوونما یک معذوریوں کا شکا   OPWDDےک 

لیر ورک گروپ کا انعقاد کرے گا۔   کنندگان، اور حمایتیوں کو شامل کرئی ےک 

یہ ورک گروپ عمےل یک تربیت میر ممکنہ لچک پذیریوں پر توجہ مرکوز  

لیر اور زیادہ   کرے گا تاکہ کچھ کالس روم ےک نصاب یک ورچوئل ہدایت ےک 

یم الئن کرئی یک اجازت مےل، اثر پذیریوں یک خاطر کچھ تربیتوں کو ا  ستر

مالزم ےک پس منظر یک پڑتال کا مزید موثر طریقہ تخلیق کرے گا، تمام 

یم الئن کرے گا،   لیر تربیت کو استر ایجنسیوں میر مالزمنر اسپیشلسٹس ےک 

تجزیائر دستاویزات پر نظر ثائی کرے گا، کم تحدیدی ترتیب میر موجود 

لیر ٹیک  اغ رسورسی کا استعمال افراد یک معاونت کرئی ےک  نالوجر اور اختر

کرے گا، اور دیگر اقدامات ےک عالوہ حادنر ےک نظم اور بدسلویک اور غفلت  

ی   یک تعریفوں کا جائزہ ےل گا۔ ہمیر امید ہے کہ تمہیدی تجاویز اس تدبتر

منصوئر یک اگےل سال یک ساالنہ اپ ڈیٹ ےک حےص ےک طور پر زیر غور النے  

لیر دستیاب  ۔ جانی ےک 
ی

 ہوں یک

 

ی   ہمارے معیار ےک نظم میر بہتر

ی  میر انتظایم یونٹ ہے جو   OPWDD (DQI)ڈویژن برائے معیار میر بہتر

انضبایط تعمیل یک نگرائی کرئی اور فرد پر مرتکز معیاری رسورسی فراہم کرئی یک 

۔  تمام ریاسنر آپریٹ کردہ پروگرامز اور غتر منافع بخش   DQIذمہ دار ہے

HCBS  ۔ کا   DQIاگرچہ    اور نگہداشنر نظم یک رسورسی یک تصدیق بیھ کرئر ہے

اور عدم تعمیل یک رسگرمیوں پر مرتکز ہوتا  زیادہ تر کام  صحت  اور تحفظ

، لیکن  یہ توثیق بیھ کرئر ہے کہ فرد پر مرتکز رسورسی معیار کو بہتر   DQIہے

۔ ان   میر اضافہ کرئر ہیر
ی

بنانی یک تدابتر ےک نفاذ ےک ذریےع فرد ےک معیار زندیک

رسگرمیوں میر ہمارے خطرے ےک مخصوص نگرائی ےک جائزے ےک عمل کا 

، فرد پر مرتکز جائزے،  مسلسل نفاذ،  ےک ساتھ ساالنہ  DOHشکایت ےک تجزئے

 ، ترتیب  HCBSمالقات تاکہ ہمارے درمیائی نگہداشنر مراکز کا تجزیہ کیا جانے

لیر ریاست بھر کا منتقیل کا منصوبہ، حادنر کا نظم،  جسٹس سینتر اور  NYSےک 

اک، اور صحت اور تحفظ ےک   انتباہات رسورسی برائے تحفظ بالغان ےک ساتھ اشتر

۔  کا اجراء اور رہنمائے شامل ہیر
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ثمر آور معموالت اور رسوس ماڈلز ےک بارے میر اضاقی تدریس 
 اور علم

ے گیے نتائج   انفرادی اور سسٹمز ےک بہتر بنان

اغ معاونتیر   تقویت یافتہ اور مزید اختر



 
 
 

 FSS( کا تجزیہ کرنا شامل ہو گا۔ FSSاس میر خاندائی معاوننر رسورسی ) 

لیر دستیاب ہیر تاکہ   یا نشوونما یک معذوریوں کا شکار   ادراکخاندانوں ےک 

کیا   ہ کرئی یک ان یک صالحیت میر اضاف   افراد کو گھر میر معاونت فراہم

جا سےک۔ یہ رسورسی فرد پر مرتکز، مقایم طور پر تحریک یافتہ، اور 

ورت پوری کرئی اور درخواست گزار اہل ع م  خانہ ذوری کا شکار فرد یک ضی

۔  لیر ڈیزائن ےک مطابق لچک پذیر ہیر ریاسنر   FSSیک اعانت ےک مقصد ےک 

، اور ریاسنر نر فنڈ کردہ ہیر اور ان کا مقصد دورسی کمیون ، وفاقر ، قدرئر

لیر خاندانوں  معاونتوں اور وسائل ےک ختم ہو جانی پر خال کو ُپر کرئی ےک 

۔   انوں کو  ہماری رسوس ان خاندیک جانب ےس استعمال میر آنا ہے

باز ناےم میر اندراج  HCBSےک  OPWDDترجیح دینر ہے جس ےک افراد 

۔   یافتہ نہیر ہیر

ی منصوئر ےک حےص ےک طور پر،  کا مزید جائزہ   OPWDD FSSاس تدبتر

وریات کو مساوات، تواتر، اور باز ناےم یک   ےل گا تاکہ خاندانوں یک ضی

لیر پروگرام یک اہلیت کا  رسورسی ےک غتر دہرے پن ےک ساتھ پورا کرئی ےک 

ےک انتظایم طریقہ ہائے کار کو    FSSعالوہ ازیں، ہم تجزیہ کرے۔  

 تاکہ یقینی بنا سکیر کہ وسائل منصفان
ی

ہ طور پر  مضبوط بنائیر ےک

۔   تقسیم کیر گیے ہیر

اک ےس    FSSکمینر اور مقایم   FSSیہ کوششیر ریاسنر  کونسلز ےک اشتر

 تاکہ 
ی

ےک دماغی  NYSپروگرام یک جزیات پر عمل کو،  FSSانجام پائیر یک

ےک مطابق یقینی بنایا جا  41.43حفظان صحت ےک قانون ےک سیکشن 

 سےک۔ 

 

لیر منصوبہ بندی   بڑھنر عمر وایل آبادی ےک 

اگےل پانچ سالوں ےک دوران، ہماری ایجنیس ےک منصوبہ بندی ےک عمل  

 جنہیر ہم  ےک حےص
ی

 ےک طور پر، ہم ان افعال یک شناخت کریں ےک

وریات کو   معذوریوں کا شکار افراد یک عمر بڑھیی ےک ساتھ ان یک ضی

۔ہماری کوششیر فرد  لیر انجام دے سکیر ہیر بہتر طور پر پورا کرئی ےک 

۔ 
ی

 پر مرتکز منصوبہ بندی ےک طریقہ ہائے کار پر مرکوز ہوں یک

 2 ہدف  
اعہمارے   پروگرامز کا تجزیہ اور اختر

دہ پروگرامز کا تجزیہ جاری رکھنی ےک ذریےع رسورسی کو  و ہماری ایجنیس موج

۔ ہم   ، مثال ےک طور پر، خاندائی معاونت یک رسورسی
ی

مضبوط بنانے یک

 مستقبل یک 
ی

فنڈز ےک استعمال کو بیھ زیر غور   ARPAرسورسی اور اضاق

 تاکہ متعدد خود مختاری ےک پروگ 
ی

،  الئیر ےک رام ےک تجزیوں کا آغاز کر سکیر

، نگہداشنر کوآرڈینیشن، اور نظم کردہ   بشمول ذائر رہنمائے ےک معائیی

یاں   نگہداشت۔ یہ جائزے اور تجزئے اور ان یک بدولت ہوئی وایل بہتر

، اور معا  ، رجحانات کا تجزیہ کرئی ،  و ہماری ڈیٹا جمع کرئی نتوں، رسورسی

اور مستقبل ےک باز ناےم اور پالییس یک اصالحات ےک متعلق موثر فیصلہ  

۔  
ی

 سازی یک معاونت کرئی یک صالحیت میر اضافہ کریں یک

سماجر اور پالییس یک تحقیق ےک اقدامات تیار اور   OPWDDمزید برآں، 

ان کا نفاذ کرے گا جو ریاست، ملک، اور عالیم سطح پر ثمر آور  

 تاکہ یقینی بنایا جانے کہ رسورسی اور    معموالت
ی

یک تحقیق کریں ےک

ین موثر انداز   لیر بہتر معاونتیر مطلوبہ اہداف اور نتائج حاصل کرئی ےک 

۔  قیقر اداروں  حان کوششوں میر تدرییس اور ت میر فراہم یک جا ریہ ہیر

اک میر اضافہ کرنا،   ی میر    عمل درآمد کرئی وایلےک ساتھ اشتر کمیونٹتر

کت کرن اک عوامل کو قویم سطح پر سیکھنا، اور نشوونما یک رسے ا اور اشتر

معذوریوں یک فیلڈ میر دیگر لیڈرز ےک ساتھ وابستہ ہونا اور ان ےس  

 سیکھنا شامل ہو گا۔ 

 

 خاندائی معاوننر رسورسی کا معائنہ 

OPWDD  نگہداشت   جو خاندان اور تعاون کو تسلیم کرتا ہے   نر پناہاس

۔ ہم یہ بیھ   کنندگان اپنی معذوریوں کا شکار اہلخانہ کو فراہم کرئر ہیر

اف کرئر ہیر کہ خاندائی اور نگہداشت فراہم کنندہ یک معاونت ےک   اعتر

بغتر ہمارے سسٹم کو نشوونما یک معذوریوں کا شکار نیو یارک ےک شہریوں  

وریات پوری کرئی میر مزید مشکالت کا سامنا ہوتا  ، ہم اپنی  یک ضی لیر ۔ اس 

 تاکہ  
ی

طویل مدئر منصوئر میر خاندانوں کو شامل کرنا جاری رکھیر ےک

ین طور پر   سمجھ سکیر کہ ہمارا موجودہ اور مستقبل کا سسٹم کیش بہتر

۔  دے سکتا   خاندانوں کو ردعمل  اور ان یک معاونت کر سکتا ہے
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 2 ہدف  
  ، اگرچہ اس ماڈل پر منتقیل کنے طریقوں ےس کامیاب ریہ ہے

لیکن ہم اییس مزید کوششوں کو زیر غور النا جاری رکھے  

، فراہم  DOH ،CCOsہوئے ہیر جن کا آغاز ہماری ایجنیس 

اک ےک ساتھ   ، اور اسٹیک ہولڈرز ےک اشتر ی کنندہ ایجنستر

۔  لیر کر سکنر ہے  نگہداشنر نظم کو مضبوط بنانی ےک 

ےک اوائل میر عالیم وبا ےس پہےل،   2020ےک طور پر،  مثال 

OPWDD  نیCCOs  ،نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ،

اہل خانہ، فراہم کنندہ نمائندگان، اور دیگر کلیدی اسٹیک  

ہولڈر گروپس ےک ساتھ مل کر فرد پر مرتکز منصوبہ بندی اور  

 کا منصوبہ تشکیل دینی ےک عمل کو بہتر بنانی ےک
ی

لیر  زندیک  

اختیارات پر گفتگو کرئی یک غرض ےس اسٹیک ہولڈر ورک  

ی نی اپنی حلقوں ےس   گروپ کا آغاز کیا تھا۔ ورک گروپ ےک اراکیر

آراء جمع کیر اور پروگرام ےک ممکنہ تقاضوں اور معیار ےک  

جائزے ےک اجزاء ےک متعلق قابل قدر آراء فراہم کیر جنیر زیر  

یک سند یک    CCOsنی   OPWDDغور النا چاہینے کیونکہ 

تجدید یک تیھ۔ اس وقت ےس ہم نی بہت ش تجاویز کا نفاذ  

۔   کیا ہے اور کنے دیگر کو شامل کرئی کا منصوبہ رکھنر ہیر

اییس یہ زیر عمل تجویز ریاست بھر میر نگہداشنر نظم یک  

۔   ی یک تدبتر یک تیاری ہے لیر معیار میر مسلسل بہتر رسورسی ےک 

OPWDD  وئی کنسلٹنٹ ک لیر ایک بتر   ARPAو شامل کرئی ےک 

 فنڈز استعمال کر رہا ہے  

 نگہداشنر کوآرڈینیشن کا خرچ

 
 

 
 الوقت، ہمارے رضاکار سیکتر میر ایش چند فراہم کنندگان ہیر جنہوں  

ی
ق

وع کر رکھا ہے جس یک توجہ   لیر کام رسے نی رہائیسے اختیارات تشکیل دینی ےک 

الزائمرز، اور/یا ایش افراد یک / کا خصوض مرکز بڑھنر عمر، ڈیمینشیا 

وریات ہوں۔ ہم ایش   معاونت کرنا ہے جن یک بدلنر ہوئے حریک یا طنر ضی

لیر ان فراہم کنندگان ےک ساتھ کام  ثمر آور معموالت ےک متعلق جانیی ےک 

 جو ریاست ےک دیگر عالقوں میر اپنائے جا سکنر ہوں اور باآلخر  
ی

کریں ےک

ی اور پ   روگرامز میر مضمر یک جا سکنر ہوں۔ پورے سسٹم یک پالیستر

 

 نگہداشنر نظم ےک معیار اور موثریت میر اضافہ 

نی اپنی نگہداشنر نظم ےک ماڈل کو   OPWDD گزشتہ چند سالوں ےک دوران، 

Medicaid  ( رسوس کوآرڈینیشنMSC ےس )DD    صحت یک گھر پر

ےک ذریےع  CCOsنگہداشت ےک نظم پر منتقل کیا ہے جش سات عالقائے 

۔ اس تبدییل ےک مقاصد تنازےع ےس پاک نگہداشنر نظم کا   فراہم کیا جاتا ہے

اس کا مقصد  عمل اور فرد پر مزید مرتکز نگہداشنر نظم فراہم کرنا تھے۔ 

Medicaid  حت، رویہ جائر  یک گھر اور کمیوننر پر مبنی رسورسی کا ص

صحت، اور تندرسنر ےک ساتھ انضمام کرنا تھا تاکہ مزید اختیارات، زیادہ  

۔    لچک پذیری، اور بہتر نتائج فراہم ہو سکیر

 

 
 نگہداشنر کوآرڈینیشن میر موجود افراد 
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 دفتر برائے نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد  44

 

 

 

 



 
 

 
انتظایم اخراجات ےک متعلق فکر مند  نظم کردہ نگہداشت ےس وابستہ 

انہوں ےس سوال کیا کہ آیا اخراجات رسورسی اور معاونتوں میر   تھے۔ 

 اور قویم طور پر نظم کردہ نگہداشت یک  
ی

کیم کا تقاضا کریں ےک

نشوونما یک معذوریوں یک رسورسی یک فراہیم میر محدود کامیائر کو  

ل کو مزید وقت  ماڈ  CCOنوٹ کیا۔ انہوں نی یہ بیھ تسلیم کیا کہ 

اور موقع درکار ہے تاکہ کامیائر کا مظاہرہ کر سےک اور ایک انضمایم  

ماڈل میر مزید تبدیل ہو جانے اور ہم پر روز دیا کہ رسوس سسٹم،  

 بشمول مادی اور افرادی وقت ےک مسائل پر توجہ مرکوز کریں۔  

 ،   ARPAہماری   OPWDDاس فیڈبیک کو ذہن میر رکھنر ہوئے

حصہ ہمارے موجودہ اور نظم کردہ نگہداشت جیش  فنڈنگ کا ایک 

دیگر فراہیم ےک ماڈلز یک ممکنہ اثر پزیری اور استحکام کا مطالعہ اور  

ی کیا جا سےک کہ   ، تاکہ تعیر لیر رسمایہ کاری کر رہا ہے تحقیق کرئی ےک 

کون سا ماڈل ہماری ریاست اور جن افراد یک ہم معاونت کرئر ہیر  

لیر موزوں ترین ہ  و گا۔ ہدف معیار، حاصل کردہ نتائج، اور  ان ےک 

ین اختیارات کو سمجھنا   ، بہتر لوگوں ےک اطمینان کا تجزیہ کرئر ہوئے

ہے تاکہ یقینی بنایا جا سےک کہ ہمارے زیر خدمت افراد مناسب ترین  

۔   رقم ےک عوض موزوں رسورسی حاصل کرنا جاری رکھے ہوئے ہیر

 

ستوں میر نظم یافتہ  عالوہ ازیں، تجزیہ نیو یارک اور دیگر ریا 

لیر تجاویز   نگہداشت یک بنیاد پر خصوض نگہداشنر اختیارات ےک 

ی اہداف کو   ڈیزائن کرے گا اور بتانے گا کہ آیا ایسا طریقہ اپنی تدبتر

۔   حاصل کرئی یک ہماری صالحیت کو بہتر بنا سکتا ہے

 

 2 ہدف  
 

ہوئی میر  تاکہ پروگرام ےک اہداف، مقاصد، انفرادی نتائج ےک پورا 

ی یک تدبتر کو شامل   فت کا تجزیہ کر سےک، اور ہماری بہتر پیشے

لیر تبدیلیوں یک تجویز دے سےک۔   کرئی ےک 

OPWDD  تربیتوں کو اپ ڈیٹ کرے گا، نگہداشنر نظم ےک نفاذ

لیر تبدیلیوں کا تجزیہ کرے گا، اور ایش بیس الئن اقدامات کو   ےک 

ی یک کوششوں کو    ایک جگہ جمع کرے گا جو مستقبل یک بہتر

۔  لیر مدد کر سکیر  باختر بنانی ےک 

 

OPWDD  یک نظم کردہ نگہداشت پر منتقیل کا جائزہ 

کہ فنڈ    OPWDDنی  DOHاور  OPWDDگزشتہ کنے سالوں ےک دوران، 

کردہ باز ناےم یک رسورسی یک معذوری ےک فراہم کنندہ ےک زیر قیادت نظم  

یک فنڈ کردہ باز ناےم یک    OPWDDکردہ نگہداشت ےک ماڈل ےک ذریےع  

رسورسی یک نظم کردہ نگہداشت پر مکنہ منتقیل ےک امکان یک تحقیق یک 

۔ ،  2018اگست    xxiہے نی عوایم تبرصے ےک  DOHاور   OPWDDمیر

لیر مسودہ جائر معیار یک دستاویز جاری یک۔ حاصل کردہ فیڈبیک یک  

بنیاد پر، ہم نی مسودہ جائر دستاویز پر نظر ثائی یک، جش فروری  

لیر جاری کیا گیا۔   2020  میر اضاقی عوایم تبرصے ےک 

ہر مسودہ جائر اہلینر دستاویز ےک اجراء ےک ساتھ، ہم نی نشوونما یک 

وریوں کا شکار افراد، خاندانوں، فراہم کنندگان، اور حمایتیوں یک  معذ

۔ وہ افراد جنہوں نی   جانب ےس بڑی مقدار میر عوایم تبرصے وصول کیر

معذوری ےک فراہم کنندہ یک زیر قیادت نظم کردہ نگہداشت پر منتقیل  

، نگہداشت  یک معاونت یک انہوں نی نشوونما یک معذوریوں یک رسورسی

جائر صحت اور دیگر سماجر نگہداشت یک معاونتوں یک صحت، رویہ 

اعیٰل معیار  اور موثر نگہداشت کو فائدہ مند بنانی ےک میکانزم ےک طور پر 

 حمایت یک۔ وہ افراد جنہوں نی منتقیل یک مخالفت یک وہ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ی منصوبہ 2027-2023  45 کا تدبتر



 3 ہدف  
 

 

، گزشتہ پانچ سالوں ےک دوران   قویم رجحانات ےک ساتھ موافقت میر

OPWDD HCBS    لیر باز ناےم یک رسورسی حاصل کرئی واےل بچوں ےک 

۔ رسورسی اور اخراجات میر   اخراجات میر خاصا اضافہ بیھ ہوا ہے

اس بڑھوتری ےک نمایاں ہوئی یک وجہ بالخصوص ذائر رہنمائے ےک  

۔ اش دوران،   رسوس ماڈل ےک ذریےع معاونتوں  ےک متالشے افراد ہیر

ورت میر بیھ اضافہ ہوا   بحران کا شکار ایش بچوں یک خدمت یک ضی

ہے جو موزوں ہنگایم معاونتوں تک رسائے ےک حواےل ےس مشکالت کا  

 ، ۔ آنی واےل سالوں میر بچوں، نوعمر افراد،   OPWDDشکار ہوئر ہیر

لیر دستیاب رسورسی کو بہتر   بنانی یک خاطر متعدد اور نوعمر بالغان ےک 

اقدامات کرے گا۔ ان اقدامات میر سابقہ طور پر تذکرہ کردہ ےک  

لیر    CANSمطابق  کا تسلسل ےک ساتھ نفاذ، خصوض عالج ےک 

صالحیت میر توسیع، زیادہ متواتر کراس سسٹمز مکالموں میر شامل  

ی ےک درمیان رسورسی یک کوآرڈینیشن کو بہتر    ہونا، اور ریاسنر ایجنستر

 بنانا شامل ہو گا۔ 

 

داری یک رسورسی کا جائزہ لینا   دستتر

ی اور    20-0معذوریوں کا شکار اہل بچے )عمر  سال( دیگر ایجنستر

تنظیموں یک جانب ےس پیشکش کردہ وسیع اقسام ےک عوایم طور پر  

، بشمول ابتدائے   فنڈ کردہ پروگرامز اور رسورسی تک رسائے کر سکیر ہیر

؛ ہیڈ اسٹارٹ؛  ابتدائے   Medicaidنگہداشت اطفال؛   مداخلنر رسورسی

یاڈک اسکریننگ، تشخیص اور عالج ) (؛ اسکول پر مبنی  EPSDTاور پتر

؛ خاندائی معاونت؛ پیشہ ورانہ تربینر رسورسی اور  تعلییم رسورسی 

OPWDD   ،۔ تارییحی طور پر باز   OPWDD HCBSیک باز ناےم یک رسورسی

تعلییم سسٹم ےس   ناےم نی نشوونما یک معذوریوں کا شکار طالب علم ےک

باہر نکلیی پر، بنیادی طور پر بالغان یک معاونتیر اور رسورسی  فراہم یک  

۔   ہیر

  

  

 
 
 
 

OPWDD   یک ایک مرکزی قدر سب ےس زیادہ فرد پر مرتکز انداز میر

، ہم اییس رسگرمیوں کو   لیر ۔ اس  معیاری رسورسی فراہم کرنا ہے

ی ےس تعلق   ترجیح دے رہے ہیر جو رسورسی تک رسائے اور تمام کمیونٹتر

لیر معاونتوں تک   رکھنی واےل نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ےک 

۔عالوہ ازیں، ہمارا مقصد افراد اور خاندانوں  رسائے کو بہتر بنائر ہیر 

وریات، انتخابات، اور   یک اس طرح مدد کرنا ہے جو ان یک انفرادی ضی

ین طور پر موافق ہو۔درج ذیل مقصد ےک   دلچسپیوں ےک ساتھ بہتر

حصول یک کوشش کرنا اگےل پانچ سالوں ےک دوران اس بڑے ہدف کو  

، ہمارے  پائی میر ہماری ایجنیس یک مدد کرے گا۔ی ہ کوششیر

کچر کو مضبوط بنانی اور ہمارے سسٹم کو تبدیل کرئی یک   انفراستر

ک کیر جانی پر، نشوونما یک معذوریوں   ہماری کوششوں ےک ساتھ مشتر

لیر بہتر معاونتوں اور رسورسی یک وجہ   کا شکار نیو یارک ےک شہریوں ےک 

۔ 
ی

 بنیر یک

 مقصد 

، نوعمر افراد اور نو   بالغان   عمر بچے

، نوعمر افراد اور نوعمر بالغان موزوں اور ربط شدہ  یقینی بنائیر کہ بچے

 رسورسی حاصل کرئر ہوں۔

 

ےک زیر خدمت افراد کا   OPWDDسال ےس کم عمر بچے    21

، اور ہمارے آبادی میر عمر کا یہ    ایک تہائے حصہ ہیر
ً

تقریبا

  
ً

حصہ ہماری رسوس یک مجموغ آبادی ےک مقابےل میر تقریبا

۔  40% ی ےس بڑھ رہا ہے ی  زیادہ تتر

 

 

 

ی ےک ذریےع رسورسی یک  ، منصفانہ اور فرد پر مرتکز ہوئی کو یقینی بنان وریات پر مبنی یل، ضی
ُ

معاونتوں ےک ک

 پوری میعاد میر انہیر بہتر بنانا۔

 

 نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد دفتر برائے 
 

46 

 

 نوعمر افراد ےک لیر درکار رسورسی کا اضاقی علم

 اور ڈیزائن
ی

 بچوں ےک لیر بہتر بنائے گنے رسوس یک ہم آہنگ

 



 

 

 
 

 

 
 

 
یوں ےک   اع اور بہتر ہمیر توقع ہے کہ یہ جائزہ رسوس ڈیزائن میر اختر

مواقع پیدا کرے گا جس کا نتیجہ مستقبل میر باز ناےم یک اصالح یک  

۔   صورت میر نکل سکتا ہے

 
خدمت کردہ بچہ  خرچ قی   اوسط 

$20,000 
 

$15,000 

 
$10,000 

   2017      2018        2019            2020   2021     

لیر نگہداشت کا نظم بہتر بنانا   بچوں ےک 

OPWDD    ی ےک ساتھ نشوونما یک معذوریوں کا اکت دار ریاسنر ایجنستر اپنی رسے

۔ 
ی

 شکار بچوں ےک لیر نگہداشنر نظم یک رسورسی کو بہتر بنانی ےک لیر کام کرے یک

NYS   قی الوقت دو ہیلتھ ہوم پروگرامز آپریٹ کر ریہ ہے جو

( اور  HHSCبچوں، بچوں یک خدمت کرئی واےل ہیلتھ ہومز )

وں کا شکار افراد یک خدمت کرئی واےل ہیلتھ  نشوونما یک معذوری

، جش نگہداشنر کوآرڈینیشن   ہومز یک خدمت کر سکنر ہے

ےک نام ےس بیھ جانا جاتا    CCOs( یا CCO/HHتنظیم/ ہیلتھ ہوم ) 

۔ نشوونما یک معذوریوں کا شکار بچوں یک بڑی تعداد   xxiiہے

CCO/HH   پروگرام ےک ذریےع نگہداشنر نظم یک رسورسی حاصل کرئر

۔  ہے

ےک فنڈ کردہ تجزئے ےک   ARPAجیسا کہ درج باال ذکر کیا گیا، ہم  

 جو   CCO/HHحےص ےک طور پر 
ی

ماڈل یک صالحیتوں کا جائزہ لیر ےک

لیر معیاری   نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد بشمول بچوں ےک 

یوں اور نگہداشنر نظم کو  ۔ بہتر
ی

تجزئے   باختر بنانی میر مدد کرے یک

میر رپورٹ کردہ نتائج اور جاری خاندائی رائے یک بنیاد پر، ہم دیگر  

 تاکہ پروگرام  
ی

ی ےک ساتھ مل کر کام کریں ےک  ریاسنر ایجنستر

 

 3 ہدف  
باز نامہ فراہم کرئر ہے جس میر  جامع بچوں کا  NYSاس ےک عالوہ، 

بہبود، نگہداشت فراہم کنندہ  / خاندائی  کمیوننر میر بہبود، دن یک  

، معاونت    پیشہ جائر رسورسی
ی

، پیشگ حمایت اور معاوننر رسورسی

یافتہ مالزمت، منصوبہ بندی کردہ وقفہ اور بحران یک صورت میر  

وقفہ، شدید بیماری یک صورت میر نگہداشت، ماحولیائر تبدیلیاں،  

اور غتر طنر   گاڑی میر تبدیلیاں، موافقت پذیر اور اعاننر آالت

۔   آمدورفت شامل ہوئر ہیر

NYS ( بچوں اور خاندان ےک عالج اور معاوننر رسورسیCFTSS)  ےک ذریےع

ریاسنر منصوئر یک رسورسی ےک ذریےع    Medicaidصحت ےک   رویہ جائر 

، خاندائی ہم   ائی رسورسی ۔ ان رسورسی میر تھتر معاونت بیھ فراہم کرئر ہے

، بحران یک ص ورت میر مداخلت، بہبود یک  عرصوں یک معاوننر رسورسی

لیر ہم عرصی معاوننر رسورسی اور تربیت   ، اور نوعمر افراد ےک  رسورسی

۔   شامل ہوئر ہیر

 (20-0) خدمت کردہ بچے  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021      

  

OPWDD  ےکHCBS ےک باز ناےم میر رسورسی اور ریاسنر فنڈ کردہ پروگرامز 

حاصل کرئی واےل نوجوان افراد یک بڑھنر ہوئے تعداد ےک ساتھ، ہم رسورسی  

 جن تک بچے اور نوعمر افراد رسائے کر رہے  
ی

یک ان اقسام کا معائنہ کریں ےک

ہیر تاکہ یقینی بنا سکیر کہ یہ رسورسی موثر طور پر دیگر دستیاب وسائل  

۔ یہ جائزہ یہ معائنہ کرے گا کہ آیا جو رسورسی وہ  ےک  ساتھ ہم آہنگ ہیر

 ، روی    ج پذیر اور  تحاصل کرئر ہیر وہ بچے پر مرتکز، گھر اور کمیوننر پر مبنی

خاندان ےک سیاق و سباق میر ڈیزائن کردہ اور ترسیل   عمر ےس موافق، اور 

۔   کردہ ہیر

 

 

 

ی منصوبہ 2027-2023  47 کا تدبتر



 3 ہدف  
۔ پروگرام ایش بچوں یک خدمت کرے گا   رسورسی حاصل کر سکیر ہیر

لیر اہل ہیر اور جو شدید جذبائر     جو ہماری رسورسی ےک 
ی

نر قاعدیک

اور متواتر حفاظنر خطرات جیسا کہ جارحانہ پن، ذائر چوٹ، یا  

۔    پارپرئر کو نقصان کو ظاہر کرئر ہیر

 آبادی میر 
ی

ی   ہدق ون ریاست عالج ےک خطرے پر موجود نتر بتر

ت ےس ایمرجنیس   ایش بچے شامل ہیر جو اپنی روئے ےک سبب کتر

۔ رومز اور سائیکاٹرک اندرون مریضاں یونٹس میر آ  نر ہیر

اس منصوئر ےک حےص ےک طور پر، اپ اسٹیٹ طنر مرکز نی حال میر  

 الوقت  
ی

اعالن کیا تھا کہ وہ ہچنگز سائیکاٹرک سنتر یک جانب ےس ق

  
ی

لیر فراہم یک جانی وایل تمام اندرون مریضاں دماغ بچوں ےک 

 اور ایک خصوض  
ی

یک فنڈ    OMHنگہداشت صحت کا نظم کریں ےک

سال یک   17تا   12رون مریضاں یونٹ ایش کردہ اور سند یافتہ اند

 جن میر نشوونما یک معذوری اور  
ی

لیر قائم کریں ےک عمر ےک بچوں یک 

۔  یہ خصوض اندرون  دماغی بیماری دونوں یک تشخیص ہوئے ہے

مریضاں یونٹ قی الوقت ریاست میر جو دستیاب ہے اس ےک مقابےل  

سطح  میر بچوں کو نگہداشت یک ایک مزید مرتکز اور خصوض 

 اور ایش کیشی پر 
ی

انتہائے عالج ےک پروگرام ےک   OLVفراہم کرے یک

 جن میر گھر واپس جانی ےس پہےل طویل  
ی

اک میر کام کرے یک ساتھ اشتر

، اپ اسٹیٹ طنر  OMHمدئر منتقیل یک رسورسی درکار ہوں۔ ہم 

مرکز، خاندانوں اور متوقع ڈسچارج رسوس فراہم کنندگان ےک ساتھ  

اکت داری میر کام  تاکہ داخےل، عالج، اور ڈسچارج ےک    رسے
ی

کریں ےک

 یک سہولت کاری کر  
ی

وع ےس معاونت اور فعال وابستگ عمل میر رسے

۔  خاندان اور رسوس فراہم کنندگان تربیت، رہنمائے اور   سکیر

 تاکہ مخصوص تکنیکوں اور دکھائے گنے  
ی

معاونت حاصل کریں ےک

ڈسچارج پر  تدابتر کا اطالق کرئی میر مہارتیر حاصل کر سکیر جو 

لیر اندرون مریضاں عالج ےک دوران   کامیائر یک سہولت کاری کرئی ےک 

۔ عالوہ ازیں، ہماری ایجنیس ڈسچارج یک منصوبہ   مدد گار ہوئر ہیر

باز ناےم اور اہل   HCBSبندی ےک عمل ےک حےص ےک طور پر تجویز کردہ 

لیر ریاسنر منصوئر یک معاونتوں یک سہولت کاری کرئی میر   بچوں ےک 

۔ م
ی

 دد کرے یک

 
 
 

 

لیر ترامیم کر سکیر کہ معذوریوں کا شکار  میر اس بات کو یقینی بنانی ےک 

بچے موزونیت ےک مطابق نگہداشنر نظم اور دیگر رسورسی حاصل کرئر 

۔   ہیر

 

 بچوں یک بحرائی رسورسی میر توسیع 

نی بچوں یک بحرائی    OMHاور  OPWDD گزشتہ کنے سالوں ےک دوران، 

۔  اکت داری یک ہے میر    2018رسورسی یک دستیائر کو توسیع دینی ےک لیر رسے

ی ) یک جانب ےس آپریٹ   رسورسی (  OLVبفیلو میر ہماری لیڈی آف وکتر

میر   2019کھوال گیا اور نومتر   RTFکیا جانی واال بچوں کا ایک خصوض 

کا   OLVمواقع یک اپنی مکمل ترین گنجائش تک توسیع اختیار کر گیا۔   12

انتہائے عالج کا پروگرام ان بچوں/کم عمر بچوں یک خدمت کرتا ہے جن  

میر سنجیدہ جذبائر خلل اور نشوونما یک معذوری ےک ساتھ دوہری  

ڈنگ اور سند فراہم  یک فن  RTF)جو  OMHتشخیص ہوئے ہوئر ہے اور 

( اور   لیر تمام حوالوں کا کلینکل جائزہ  OPWDDکرتا ہے )جو داخےل ےک 

ےک اہداف پورے ہو جانی پر کمیوننر یک ترتیبات میر  RTFفراہم کرتا اور 

( ےک   واپس ڈسچارج کرئی ےک موزوں منصوئر تیار کرئی میر اعانت کرتا ہے

۔   اک کو ظاہر کرتا ہے  درمیان ایک اشتر

،    RTFاس خصوض   پروگرام ےس وابستہ متعدد کامیاب کیس ےک نتائج ہیر

بشمول لوگوں کو منصوئر ےک تحت اپنی خاندان ےک ساتھ رہنی یا کیس  

لیر ڈسچارج کرنا جنہیر موزوں گھر   دورسی کمیوننر یک ضم کردہ ترتیب ےک 

 پر مبنی معاونتوں اور رسورسی ےک ساتھ مستحکم بنایا گیا ہو۔ 

OPWDD  اورOMH   ی یک تالش کر رہے ہیر کہ کیش اس انتہائے اس چتر

۔   عالج ےک پروگرام یک نقل ریاست ےک دورسے عالقوں میر یک جا سکنر ہے

OPWDD  اورOMH   ایک خصوض، متعدد امراض کا، اندرون مریضان

 جہاں 
ی

سائیکاٹرک یونٹ اپ اسٹیٹ طنر مرکز میر بیھ تشکیل دیں ےک

ی جذبائر خلل  اور نشوونما یک معذوری،  دوہری تشخیص )سنگیر

م ڈس آرڈر( واےل پانچ تا     ,سال یک عمر ےک بچے   21بالخصوص آٹزم، اسپیکتر

لیر منفرد انداز میر موزوں بنائے گئیر   وریات کو پورا کرئی ےک   اپنی ضی
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OPWDD  CSIDD    دینی  توسیع جیش بحرائی اور رویہ جائر معاوننر پروگرامز کو  

لیر ریاسنر  ہم کراس کام کرے گا۔   بیھ ہم عرصوں ےک ساتھےک 

اک اور اصالحات ےک ساتھ پروگرام یک ان توسیع کا ارادہ   سسٹمز اشتر

، تاکہ موزوں صحت اور رویہ جائر رسورسی تک رسائے کر   رکھنر ہیر

، اسپتال میر   وری  سکیر داخےل اور ایمرجنیس رسورسی میر کیم غتر ضی

لیر  وریات ےک حامل افراد ےک  ، اور سب ےس زیادہ پیچیدہ ضی کر سکیر

۔ مرتکز م  عاونتیر فراہم کر سکیر

 

لیر طوی مدئر معاونتوں یک اصالح  وریات ےک حامل افراد ےک   پیچیدہ ضی

ی  ی اور منتظمیر ، کلینیشیئتی   نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد، حماینر

وریات  تسلیم کرئر ہیر کہ پیچیدہ اور شدید رویہ جائر معاونت یک ضی

وریات موثر اور موزوں ط لیر  ےک حامل افراد یک ضی ور پر پوری کرئی ےک 

۔ بہت سوں کو تحفظ اور خطرے ےک   ورت ہے نیے اختیارات یک ضی

 کو خطرے میر ڈالیی واےل عمل، خود 
ی

، زندیک ، جارحانہ روئے
ً

نظم )مثال

ہ یک  ، دوہری تشخیص، وغتر ی کو نقصان پہنچانی ےک روئے ےک   ہستر

د آزما ہوئی یک موثر تدابتر بنانی ےک شعبوں میر  ( اور نتر خصوض  لیر

۔نگرائی یک فضا ےس ایک اییس فضا پر   کلینکل معاونت درکار ہوئر ہے

لیر   جاری منتقیل جو زیادہ بہتر ذائر تحفظ اور خود مختاری ےک 

ی لوگوں یک مزید موثر   مہارتیر حاصل کرئی یک ترغیب دالتا ہو یہ چتر

۔  طور پر   معاونت کرئی کا محور ہے

و  ریات ےک حامل افراد یک طویل مدئر نگہداشت ےک متقاضی پیچیدہ ضی

  ، لیر رہائیسے بہبود میر ریٹ ترتیب دینی ےک    اپنی  OPWDDمعاونت ےک 

۔ قی الوقت، ہر فراہم کنندہ ایک   طریقر میر اصالح پر غور کر ریہ ہے

، بلکہ اس  وریات پر نہیر ریٹ حاصل کرتا ہے جو خدمت کردہ فرد یک ضی

یفراہم کنندہ یک رسورسی فراہم کرئی یک  ۔  ہوتا ہے  پر مبنی   ہستر

ٹ  ری ہ  ود وج ئے    م ا ق ال ع ہ  ک ا ت ےع  ری ذ ےک  الح  ص ا یر  م قر  ری ط ےک 

م   ہ ف ےک  رد  ف ہ  رد ت ک م د خ ش  ج  ، انے ج وری یک  پ ورت  ضی س یک  ی ف

و،   ہ ا  ی ا گ ی ٹ ک س ج ڈ ی ا ق  ب ا ط م ےک  جر  ر د   پیچیدہ  OPWDDےک 

لیر غتر منافع بخش فراہم   وریات ےک حامل افراد یک خدمت ےک  ضی

۔ اش طرح، ہم نی یہ نشاندیہ  
ی

کرئی کنندگان یک بہتر معاونت کرے یک

وریات ےک حامل افراد جو ریاسنر   لیر کام کیا ہے کہ کم ادراک ضی  ےک 

 

 

 

 

 3 ہدف  
تک رسائے    CSIDDبحران کا سامنا کرئی واےل چھ یا زائد سال ےک بچے بیھ 

، جس یک مزید وضاحت اس دستاویز ےک بحرائی رسورسی ےک  کر سکیر ہیر

۔ عالوہ ازیں،   ریاست بھر میر دیگر   OPWDDسیکشن میر یک گنے ہے

وریات ےک حامل بچوں یک   مواقع یک تحقیق کر رہا ہے جو پیچیدہ ضی

لیر   ، بشمول ایک ایسا خصوض اسپتال تیار کرئی ےک 
ی

خدمت کرے یک

زیہ کرنا جو نشوونما یک معذوریوں کا شکار ایش بچوں یک  تجویز کا تج

وریات بہت   لیر گنجائش فراہم کرے گا جن یک طنر ضی معاونت ےک 

واےل طنر عارضوں ےک ساتھ ساتھ آٹزم   آنی زیادہ ہوں یا جو سامیی 

م ڈس آرڈر یک پیچیدہ اشکال کا شکار ہوں۔   اسپیکتر

 

 مقصد 

وریات  پیچیدہ ضی

لیر    پیچیدہ رویہ جائر اور  وریات ےک حامل افراد ےک  طنر ضی

۔   معاونتوں کو توسیع دیتا ہے

 

 

OPWDD   ، وریات ےک حامل افراد یک خدمت کرتا ہے متعدد ضی

، جنہیر زیادہ رویہ   وریات ہیر بشمول وہ افراد جن یک پیچیدہ طنر ضی

۔  ، اور وہ جن میر دوہری تشخیص ہوئے ہے  جائر معاونتیر درکار ہیر

قویم تحقیقر رپورٹس اور نیو یارک ےک اسٹیک ہولڈرز تصدیق کرئر ہیر 

وریات ےک حامل افراد اکتر موزوں کہ سب ےس زیادہ پیچیدہ معا  وننر ضی

رسورسی تک رسائے میر ان رکاوٹوں یک وجہ ےس مشکالت کا شکار ہو سکیر  

ی  ۔ یہ چتر ہیر جن کا وہ سامنا متعدد سسٹم پر آنی جانی ےک دوران کرئر ہیر

۔    خاص طور پر بحران ےک اوقات ےک دوران نمایاں ہوئر ہے

وریات ےک حامل افراد ےک   لیر رسائے کو بہتر بنانی یک خاطر، ہماری پیچیدہ ضی

اک ےک  ایجنیس پوری ریاست میر رسوس ےک ترسییل سسٹمز ےک ساتھ اشتر

۔
ی

 مواقع تالش کرے یک

 

 

 

 

 

 

  

 

وریات ےک حامل افراد یک خدمت ےک لیر بہتر  پیچیدہ ضی
 بنائے گنے صالحیت
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 3 ہدف  
 بحران یک رسورسی کا نفاذ 

بحران کا سامنا کرئی واےل بالغان اور چھ یا زائد سالہ بچوں  

، ہماری ایجنیس نی قویم طور پر تسلیم کردہ   لیر ےک 

START   ماڈل ےک بعدCSIDD   ۔  کا نفاذ کیا ہے

CSIDD   لیر زیادہ موثر رسورسی فراہم کرتا ہے جنہیر ایش افراد ےک 

ت ےس اسپتال میر داخلوں کا تجربہ، بحرانوں کا سامنا، موبائل   کتر

ایمرجنیس رسورسی ےک استعمال کا سامنا ہو اور جو تقرری اور/یا دیگر 

 ۔ کمیوننر رسورسی ےس محروم ہوئی ےک خطرے کا شکار ہوں

CSIDD    وریات یک بنیاد پر داخل یا زائد    18میر اپنی کلینکل ضی

نتر تک رسائے بیھ کر سکیر  یریسورس سایش عمر ےک افراد   ہسال

، دونوں طرح    جو ،  ہیر  منصوبہ یافتہ اور ہنگایم، سائٹ پر مبنی

اپیوٹک معاونت یک پیشکش کرتا ہو۔  ز فرد ی ریسورس سیک تھتر نتر

گھر واپس بھیجنی اور/یا گھر میر رکھنی ےک کو کامیائر ےک ساتھ اپنی  

ٹک معاونتیر اور رسورسی فراہم ی ما مقصد ےک ساتھ جائزے اور سسٹ 

۔ ریسورس س یک کلینکل ٹیمز ےک ساتھ   CSIDDنتر یک ٹیمز ی کرئر ہیر

، اور    مل کر  ز ےک  CSIDDکام کرئر ہیر ےک طنر اور کلینکل ڈائریکتر

۔ تجزیوں ےک ذریےع فراہم کردہ معلومات است  ہمارا عمال کرئر ہیر

 نتر موجود ہو ۔ یہدف ہے کہ ہر عالفر میر ریسورس س

 

 

 
آپریٹ کردہ رسورسی حاصل کر رہے ہیر جو غتر منافع بخش تنظیموں یک 

جانب ےس فراہم کردہ رہائیسے مواقع ےس مستفید ہو سکیر ہیر اور جو 

انہیر ایش گھر پر منتقیل ےک مواقع یک پیشکش کرئر ہیر جو ان یک  

۔  وریات اور خواہشات ےک حساب ےس زیادہ مناسب ہو سکتا ہے  ضی

OPWDD  لیر نیے ماڈلز یک تحقیق کر ایش افراد کو رسورسی فراہم کرئی ےک 

 الوقت  
ی

یک آپریٹ کردہ رہائیسے ترتیبات میر انتہائے    OPWDDرہا ہے جو ق

معاونتیر حاصل کر رہے ہیر اور جنہیر طویل مدئر رہائیسے ترتیبات میر 

۔  منتقیل  ےس پہےل منتقیل ےک حواےل ےس درمیائی رہائیسے معاونتیر درکار ہیر

سسٹم ےک "حفاظنر نیٹ" ےک حےص ےک طور پر زیر تعمتر منتقیل اور/یا  

وریات پر  طویل مدئر ریاسنر آپریٹ کردہ گروپ رہائش کیس فرد یک ضی

بہتر طور پر غور کرئی اور موزوں کلینکل عالج اور نگرائی ےک ذریےع کم  

وریات یک معاونت کرئی میر ہماری مدد کریں  تحد یدی ترتیبات میر ان ضی

۔ 
ی

 ےک

یہ رہائیسے اختیارات تیار کرئی ےک ذریےع، ہم ریاسنر آپریٹ کردہ گھروں پر  

وریات کا کمیوننر پر مبنی نظم فراہم   لوگوں ےک انتہائے رویہ یک معاوننر ضی

۔ 
ی

لیر اپنی صالحیت میر اضافہ کریں ےک   کرئی ےک 

 

 یہ جائر رسورسی میر توسیع شدید رو 

OPWDD ( شدید رویہ جائر رسورسیIB  لیر ریٹ میر اضافی کو مستقل ( ےک 

، یوں اپنی کلیدی    ARPAبنانے گا، جش اس ےک  منصوئر میر بیان کیا گیا ہے

  
ً

لیر تقریبا ی دستیاب بنانے گا۔  4$رسوس کو توسیع اور وسعت دینی ےک    IBملیر

لیر ڈیزائن کیا گیا   HCBSرسورسی  باز ناےم یک رسوس ہیر جنہیر ایش افراد ےک 

ہے جو قی الوقت خود مختار طور پر رہ رہے ہوں اور انہیر ایش بڑے  

چیلنجنگ رویوں کا سامنا ہو جو انہیر کیس تحدیدی رہائیسے ترتیب میر 

  ایک ہنگایم باز ناےم یک ترمیم ےکرکھے جانی ےک ناگزیر خطرے میر ڈالیر ہوں۔

، نتیچر پر مبنی   ذریےع الگو کردہ، مستقل ریٹ میر اضافہ اس مخترص مدئر

رسوس تک رسائے میر توسیع جاری رکھے گا جو صحت اور تحفظ اور/یا  

لیر موثر رویہ جائر تدابتر تیار    ےک بہتر بنانی کو یقینی بنانی ےک 
ی

معیار زندیک

۔   کرئی پر توجہ مرکوز کرئر ہے
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کلینکل رابطہ فراہم    24/7/365آزمائیسے ردعمل یک رسگرمیاں  

، ڈیٹا  ، اور سسٹم کو مضبوط بنانی یک    کرئی یک جمع کاری بہتر بنانی

لیر فاصالئر ٹیکنالوجر ےک   خاطر تربیتیر تخلیق کرئی ےک 

۔استعمال یک 
ی

   حوصلہ افزائے کریں یک

بچوں یک رسوس ےک آزمائیسے پراجیکٹس بحران ےک پیش آنی یک صورت  

یک معذوریوں کا شکار بچوں اور ان ےک خاندانوں یک بہتر    میر نشوونما 

لیر رسوس فراہم کنندگان اور نگہداشنر مینیجرز ےک علم  معاونت ےک 

 اور 
ی

 یک خاطر تربیتیر تیار کریں ےک
ی

انہیر ہم آہنگ بنائیر  میر اضاف

۔پراجیکٹ 
ی

، ہیلتھ ہومز، بچوں/خاندان   ،ےک
ً

رسوس ےک اداروں )مثال

، اور دیگر ریاسنر رسوس سسٹمز( ےک درمیان   ےک عالج یک رسورسی

اکت   OPWDDداریاں اور رابےط استوار کرئی میر بیھ مدد دے گا۔  رسے

ی  وں کا  ان آزمائشوں یک تجاویز اور نتائج کا جائزہ لینی اور موزوں بہتر

لیر   اکت داری کرے گا۔  OMHاطالق کرئی ےک   ےک ساتھ رسے

 

لیر تربیت اور تکنیگ اعانت   فراہم کنندگان ےک 

OPWDD   تسلیم کرتا ہے کہ جیسا کہ فراہم کنندگان کو زیادہ پیچیدہ اور
  ، وریات ےک حامل افراد یک خدمت کا کہا جاتا ہے چیلنجنگ معاونت یک ضی

تو ان پر الزم ہے کہ وہ خطروں کا تجزیہ اور ان کا نظم بہتر طور پر کرئی 
ر  اور کلینکل رسورسی کا تسلسل برقرار رکھنی ےک قابل ہوں۔یہ خاص طور پ

، ہم   لیر ۔ اس  کمیوننر یک ترتیبات میر رسورسی فراہم کرئی پر صادق آتا ہے
وریات ےک حامل افراد یک   جو پیچیدہ ضی

ی
تکنیگ معاوننر ٹیمز تیار کریں ےک

۔ تکنیگ  
ی

ی یک معاونت کریں یک خدمت کرئی وایل فراہم کنندہ ایجنستر
ا  ، اییس عوایم و نیحر رسے کت داریاں معاوننر ٹیمز کو کمیوننر میر کام کرئی

جو موزوں کلینکل معاونتوں کا تسلسل فراہم کر سکیر اور تربیت،  
لیر مقرر کیا جانے گا۔   پیدا کرئی رہنمائے اور نگرائی ےک ذریےع صالحیت  ےک 

تکنیگ معاوننر ٹیمز سسٹمز ےک اندر اور تمام سسٹمز میر موجود فراہم  
اک کریں  ، ان ےک ساتھ اشتر

ی
 اور مقایم   کنندگان کو مربوط بیھ کریں یک

ی
یک

وریات   ، اور ایش خصوض ضی
ی

بحرائی وسائل ےک بارے میر تعلیم دیں یک
ین معموالت ےک متعلق تربیتیر اور مشورے  ےک حامل افراد ےس متعلقہ بہتر

ت ےس ادارہ جائر یا زیادہ تحدیدی ترتیبات تک رسائے کرئر   جو کتر
ی

دیں یک
 ں۔ ہو 

 3 ہدف  
 

ARPA   ،فنڈز استعمال کر ےکOPWDD    میر ت  اس پوری ری لد یہ  ج اس  ےک پ

CSIDD    ون ج ا۔  و گ ورک ہ ٹ  ل نی م مک یک  ا ا ان ک دگ م کنن 2فراہ 0 2 1    ، یر م

OPWDD    ہ ق عال میر    2نی   ) ی تر ن ھ ک ارت ن / ارک و ی یط نی وس (CSIDD    ور ا

۔   جاری یک تیھ ت  درخواس ی یک  شتی کی لی پ ای ق یک  اطال نتر ےک  ورس س ریس

تاری      از یک  غ اہدے ےک آ 2خ اکتوبر  مع 0 2 ت زیر    1 لوق ا ور رسورسی قی  ، ا تیھ

۔   یر ل ہ ی ک ہ    OPWDDتش ق ال میر ع حال یہ  اور    3نی   ، ل، ٹاکونک یٹ کیپ (

یر   ( م وں ق ال ن ےک ع س ہڈ ی  د ار    CSIDDوا اک و رض م ک ی پریٹ کردہ ٹ نر آ ریاس

جاری یک   ت بیھ  درخواس ن یک  ش کی لی ایپ یر  ل ئی ےک  ر ل ک ی د تب ہ پر  د ن ن م ک فراہ

ہ   ق ال جو ع ک ریس   3ہے  ای نی  میر  ی یق مات  ا د ق ہ ا ۔ ی
ی

رے یک م ک ائ نتر ق ورس سی

ہ    ک
ی

ئیر ےک ا یر    CSIDDبن م الفر  ع ر  ونوں ہ پروگرامز د تر  ن ورس سی ور ریس ا

۔  وں اب ہ ی  دست

CSIDD    ،پروگرام ےک عالوہOPWDD OMH    شیک جانب ےس  ، کردہ  پی

، تاکہ نشوونما یک  کت کر رہا ہے اکت داری میر رسے ریاست بھر یک رسے

لیر بحرائی رسورسی تک رسائے کو یقینی  معذوریوں کا شکار ایش افراد ےک 

ی کردہ   ۔   8-8-9بنا سےک جو ننے متعیر ہاٹ الئن پر رابطہ کر سکیر ہیر

دماغی صحت اور  8-8-9میر   2022وفاقر قانون سازی نی جوالئے 

۔   خود کیسے کا  الئن کا مقصد ایش افراد  8-8-9بحرائی نمتر قائم کیا ہے

کو دستیائر ےک مطابق موزوں بحرائی رسورسی پر ریفر اور مربوط کرنا 

 کیس کو کاؤننر یک موبائل 
ً

ہے جو ہاٹ الئن ےس رابطہ کرئر ہیر )مثال

اس کام ےک حواےل ےس اضاقی اپ  بحرائی معاونتوں ےس مربوط کرنا(۔  

۔  ڈیٹس مستقبل یک 
ی

 ساالنہ رپورٹس میر فراہم یک جائیر یک

 

 موبائل بحرائی رسورسی میر وسعت 

دماغی صحت یک موبائل بحرائی ردعمل یک ٹیمز اور سسٹمز  

نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد یک معاونت، موجودہ سسٹم  

لیر حلوں یک   میر خالؤں یک شناخت، اور خالؤں کو ُپر کرئی ےک 

لیر ہم تجویز کیش دینر ہیر اس     NYS CLMHDبات یک تحقیق ےک 

اک کرئی یک خاطر اپنی  فنڈز کا ایک حصہ    ARPAےک ساتھ اشتر

 ، ی ۔ کاؤنٹتر
ی

ےک ساتھ کام کرنا مداخلتوں   CLMHDاستعمال کریں ےک

یک رہنمائے کرے گا جو موبائل بحرائی ردعمل اور بچوں یک رسورسی  

۔   کو بہتر بناتا ہے
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 3ہدف  
ہم سمجھنر ہیر کہ نشوونما یک معذوری کا شکار آبادی میر موجود 

ی پر رسمایہ کاری کرنا نشوونما یک معذوریوں کا شکار   کمزور کمیونٹتر

، ہم ایک   لیر تمام نیو یارک ےک شہریوں کو فائدہ پہنچانے گا، اور اس 

۔ عالوہ ازیں، ہم نی    DEIالگ ایگزیکٹو دفتر برائے   قائم کر رہے ہیر

 برائے تنوع کو بھرئر کیا ہے تاکہ تنظییم تبدییل کا محرک  چیف افش 

وئی صالحیت کو   DEIبن سےک اور عظیم تر   لیر اندروئی اور بتر ےک 

موجودہ اقدامات پر تعمتر    DEIایگزیکٹو دفتر برائے   شکل دے سےک۔

ہو گا اور کمیوننر پر مبنی تنظیموں، متعدد ثقافنر فراہم کنندگان،  

اکت داری کرے   اور ایش تجربوں کا  شکار رہنی واےل افراد ےک ساتھ رسے

ی میر   کو بہتر بنایا جا سےک اور    DEIگا تاکہ رسوس سسٹم آپریشتی

لیر سماجر انصاف ےک نتائج   نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ےک 

ی الئے جا سےک۔   میر بہتر

 

لیر رسائے میر اضافہ  ی ےک   کمزور کمیونٹتر

نی وفاقر فنڈ کردہ قویم کمیوننر برائے   OPWDDں ےس،  الو پانچ س

( میر ثقافنر اور لسائی اہلیت، انصاف اور شمولینر  CoPپریکٹس )

لیر سسٹ ، اور مقایم سطح  یما خدشات کو حل کرئی ےک  ٹک، عالقائے

۔  کت یک ہے لیر رسے وریات یک شناخت ےک  ابتدائے کوششیر ظاہر یک ضی

ں اور نشوونما یک  کو کمیوننر پر مبنی تنظیمو   OPWDDکرئر ہیر کہ 

معذوریوں کا شکار افراد اور ان ےک خاندانوں ےس سیکھنا اور ان ےک  

۔ کمیوننر یک   ورت ہے اکت داری کرنا جاری رکھنی یک ضی ساتھ رسے

اکت داریوں، مرتکز گروپس، تحقیق، اور گرانٹ ےک کام ےک ذریےع،   رسے

ل یر  ہم نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد اور ان ےک خاندانوں ےک 

۔  سماجر انصاف ےک لیر کام کر رہے ہیر  نتائج حاصل کرئی ےک 

یز جون نشوونما یک معذوریوں  بشمول چیف افش برائے تنوع   ریمتر

موجودہ اقدامات پر کام جاری رکھے گا، جو کہ  ، نیویگیتر   اقدام کا ےک

DDPC ،NYS   بدفتر( رائے نیے امریگONA  اور )OPWDD   ےک

۔  اک ہے یز جون اقدام نشوونما یک معذوریوں کا   درمیان اشتر ریمتر

مراکز   ONAشکار مہاجرین اور ان ےک خاندانوں کو ریاست بھر میر  

۔   پر رسوس فراہم کنندگان ےک ساتھ مربوط کرتا ہے

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

صحت ےک سماجر عوامل اور انفرادی نتائج    OPWDDاگےل پانچ سالوں ےک دوران،  

، رویہ جائر رسورسی اور حفاظنر نیٹ رسورسی   کو بہتر بنانی یک خاطر بحرائی رسورسی

وریات ےک حامل افراد ےک لیر ہدف کردہ رسورسی کو توسیع   سمیت پیچیدہ معاوننر ضی

اغ اور ثمر آور معموالت ال  نی ےک لیر  دینی اور بہتر بنانی یک غرض ےس نیو یارک میر اختر

 طریقوں کا معائنہ کرنا جاری رکھے گا۔ 
ی

    xxiiiاضاق

 کہ 
ی

،  OMH  ،DOHہماری ایجنیس اس بات کو بیھ زیر غور النے یک

کاؤننر فراہم کنندگان، اسپتالوں، اور دیگر سمیت متعدد اسٹیک  

ین طور پر لیوری    ج کیش دیں   اک کو بہتر  اشتر
ی

ہولڈرز ےک ساتھ اضاق

بہتر کوآرڈینیشن، متعدد معاونتوں ےک متعلق معلومات  تاکہ رسورسی یک  

، اور تمام سسٹمز پر وسیع کردہ مواصلت کو    رسائے
ی

ےک بارے میر اضاق

۔   یقینی بنایا جانے

 مقصد 

ی   ثقافنر اور نسیل طور پر متنوع کمیونٹتر

لیر رسورسی میر   ی ےک  ، اور نسیل طور پر متنوع کمیونٹتر پسماندہ، ثقافنر

 حل نکالنا۔ موجود خالؤں کا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ی ےس تعلق رکھنی واےل ثقافنر اور لسائی طور پر متنوع   خاندانوں اور کمیونٹتر

لیر   معذوریوں کا شکار افراد عام طور پر معاونتوں اور رسورسی تک رسائے ےک 

کچرل نسل پرسنر   ۔ موجودہ اور تارییحی استر اضاقی رکاوٹوں کا سامنا کرئر ہیر

۔  صحت ےک حواےل ےس عدم مساوات میر بہت زیادہ اضافہ کر سکنر ہے

 xxiv   OPWDD    ےک ساتھ،  گورنر ہوکلتسلیم کرتا ہے اور،  ان مسائل کو 

لیر رسورسی اور  نشوونما یک معذوریوں کا شکار نیو یارک ےک تمام شہریوں ےک 

۔     معاونتوں تک منصفانہ رسائے کو ترجیح دے رہا ہے
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اور فراہم  OPWDDمتنوع پس مناظر ےک لوگوں یک معاونت ےک لیر 
ی  ی یک صالحیت میر بہتر  کنندہ ایجنستر

 معلومات اور معاونتوں تک مزید رسائے 



 

 
 ، لیر لیڈر شپ    NCCC DDسےک۔ اور آخر میر کا شکار افراد ےک 

اور   DEIسسٹم میر   DDاکیڈیم یک آزمائش کا انعقاد کرے گا جو  

CLC    میر ان ےک اہم کردار پر زور 
ی

یک تبدییل یک کوششوں میر اضاف

۔    دیتا ہے

 

 گورننس ےک منصفانہ سسٹم میر رسمایہ کاری کرنا 

، اور  میر    CLCہماری ایجنیس تنوع ےک نظم، انصاف ےک تجزئے

۔ ہم   لیر بھرپور کوشش کر ریہ ہے ایجنیس ےک عمےل یک تربیت ےک 

تکنیگ اعانت، مشورہ، اور فیلڈ پر پیشہ ورانہ تروییحر رسگرمیاں  

لیر جارج ٹاؤن یونیورسنر ےک  ےک ساتھ کام  NCCCفراہم کرئی ےک 

۔
ی

فعیل منصوبہ تیار کریں   CLCک ےک ساتھ ای  NCCCہم  کریں ےک

ی اور معموالت ےک جائزے کا انعقاد   جیسا کہ وہ ہماری پالیستر
ی

ےک

ی کیا جا سےک جس تک وہ     DEIاور   CLCکرئر ہیر تاکہ اس حد کا تعیر

۔  ےک عمےل یک   NCCC OPWDDعالوہ ازیں،  میر اضافہ کر سکیر ہیر

وریات کا جائزہ ےل گا اور   پیشہ ورانہ تروییحر دلچسپیوں اور ضی

ورت پیشہ ورانہ تروییحر رسگرمیوں    ہمارے عمےل ےک  لیر حسب ضی

ےک سلسےل کا نفاذ کرے گا جس میر ثبوت یک بنیاد پر کوچنگ اور  

 ، ۔ آخر میر یک لیڈر شپ اکیڈیم برائے    NCCCرہنمائے شامل ہوئر ہے

ےک عمےل کو   OPWDDکو تخصیص کردہ   CLCور ثقافنر تنوع ا 

ےک ساتھ اپنی اہداف اور   OPWDD NCCCفراہم کیا جانے گا۔ 

فت کا تجزیہ کرے گا اور نگرائی   مقاصد کو پورا کرئی میر ہماری پیشے

کس بیھ قائم   لیر معیارات، بنچ مارکس اور میتر ےک ساتھ اعانت ےک 

 کرے گا۔ 

NCCC DEI   لیر   نی بڑھا میر صالحیت اور اہلیت فراہم کنندہ   DDےک 

، اور معاونتوں NCCC  DEI   ،CLCکام کرے گا۔ بیھ  نیٹ ورک ےک ساتھ  

سسٹم ےس ان یک کیا مراد ہے اس یک تعریف اور فرق   DDاور رسورسی ےک 

 CLCفراہم کنندہ نیٹ ورک کو شامل کرے گا۔ وہ  DDبیان کرئی میر  

لیر   FEIےک تنظییم جائزوں اور  لیر صالحیت کا انعقاد کرئی ےک   DDےک 

فراہم کنندہ نیٹ ورک یک اعانت یک خاطر ایک آےل یک پیشکش اور  

 اور تنظییم تبدییل کا نظم   تکنیگ
ی

اعانت اور مشورہ بیھ فراہم کریں ےک

۔ اس کام ےک اثر 
ی

لیر فعیل منصوئر بنانی میر ان یک مدد کریں ےک کرئی ےک 

 اور نتائج 

 

 3 ہدف  
میر ہم نی یقینی رسائے یک گرانٹ کا آغاز کیا تھا جو    2021عالوہ ازیں،  

 فنڈ کردہ گرانٹ ہے تاکہ انصاف اور چینی    DDPCکہ  
ر

ےک ذریےع ایک وفاق

لیر رسوس سسٹم   ی ےک  امریکیوں اور ہسپانوی زبان بولنی وایل کمیونٹتر

۔ گرانٹ کا مقصد   رسورسی ےک   OPWDDتک رسائے کو زیر بحث الیا جانے

تعلق معلومات اور معاونتوں تک ہسپانوی زبان بولنی واےل اور چینی  م 

امریگ اسٹیک ہولڈرز یک ہدف کردہ مہم ےک ذریےع رسائے میر اضافہ کرنا  

۔ ،   ہے ی دوبارہ ڈیزائن کرئی بالخصوص، ہم فرنٹ ڈور معلومائر سیشتی

 رابےط کا انعقاد  
ی

، اور ہدق قابل رسائے سوشل میڈیا مواصلت پیش کرئی

لیر کمیوننر پر مبنی تنظیموں اور نشوونما یک معذوریوں کا شکار    کرئی  ےک 

۔ 
ی

 افراد اور ان ےک خاندانوں یک مہارت ےس وابستہ ہوں ےک

، ہماری ایجنیس کمیوننر پر مبنی  کو بڑھانر ان موجودہ کوششوں   ہوئے

ی   تنظیموں، غتر منافع بخش رسوس فراہم کنندگان، مقایم حکومنر اتھارٹتر

 تاکہ  اور/یا اعیٰل  
ی

لیر فنڈز یک رسمایہ کاری کرے یک کا    DDتعلییم اداروں ےک 

لیر رسوس سسٹم میر   پر    DEIشکار تمام افراد اور ان ےک خاندانوں ےک 

۔  فت یک جانے  پیشے

OPWDD   جارج ٹاؤن یونیورسنر ےک قویم مرکز برائے ثقافنر اہلیت

(NCCC۔ اکت داری کا آغاز بیھ کر رہا ہے ی سالہ رسے اس  ( ےک ساتھ تیر

اکت داری کا مجموغ ہدف اضافہ کردہ  کا شکار افراد، ان   DDکو    DEIرسے

ی میر وہ رہنر ہیر ان میر اس ےک معاونتوں  ےک خاندانوں، اور جن کمیونٹتر

حاصل کرئی یک خاطر   DEIاور رسورسی ےک سسٹم میر توسیع کردہ 

OPWDDX  ( یک ثقافنر اور لسائی اہلیتCLC  میر اضافی اور اےس برقرار )

۔ رک  ھنی یک صالحیت کو مضبوط بنانا ہے

یز کا  NCCCاس کام ےک حےص ےک طور پر،  ایش ورچوئل فورمز یک ایک ستر

ےک شکار افراد اور ان ےک خاندانوں کو مشغول کرتا   DDانعقاد کرے گا جو  

ی میر وہ  ، جن کمیونٹتر لیر اس کا مطلب کیا ہے ہو تاکہ انصاف اور ان ےک 

کا شکار    DDیف کر سےک۔ وہ ریاست بھر میر سسٹم یک تعر DDرہنر ہیر اور  

تمام متنوع نسیل، قویم، ثقافنر اور  افراد اور ان ےک خاندانوں پر مشتمل 

لیر   لسائی گروپس     OPWDDتخلیق کرئی ےک 
ی

کو مشورہ بیھ فراہم کریں ےک

 اور سسٹم یک تبدییل ےک کام کو باختر بنایا جا   ، DEI،CLCتاکہ 
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،   OPWDDکو سمجھنی میر   لیر اپنی تجزیائر نتائج اور   NCCCیک اعانت ےک 

 سیکھے گیے اسباق یک ایک رپورٹ کا مسودہ بنانے گا۔ 

  یل مزید برآں، ہم رسورسی یک اجازت اور ان ےک ریاست بھر میر کلینک

طریقہ کار  معیاری  موزوں ہوئی کو یقینی بنانی یک خاطر فرد پر مرتکز  

لیر ایک متواتر رسوس ےک اجازئر طریقہ کار کو تشکیل   ےک نفاذ ےک 

۔اجازئر عمل کا اطالق ایش تمام افراد پر ہو گا جو   دے رہے ہیر

OPWDD  موجودہ اور جو رسورسی پر نیے ہیرOPWDD   رسورسی میر

یک باز ناےم یک    HCBS۔ہم آنی واےل سالوں میر تبدییل ےک خواہاں ہیر 

لیر متوار اور مساویانہ رسوس یک اجازت ےک طریقہ ہائے کار  رسورسی ےک 

۔ 
ی

 اور رہنما ہدایتوں  کا جائزہ لینا اور انہیر بہتر بنانا جاری رکھیر ےک

لیر مسلسل   عالوہ ازیں، ہماری ایجنیس اس بات کو یقینی بنانی ےک 

 کہ    ہماری زبان تک رسائے 
ی

ی اور طریقہ ہائے کار کا تجزیہ کرے یک یک پالیستر

ہم ایش طریقوں ےس معلومات فراہم  اور شیتے کر رہے جو ایش کیس 

بیھ شخص یک معاونت کرئر ہیر جو ہماری رسورسی میر دلچسنی رکھتا 

 ہو اور ان تک رسائے کا اہل ہو۔ 

اکت داری  پروگرام یک ں،  و وضاحت کردہ رسمایہ کاریوں، کمیوننر یک رسے

پسماندہ اور تارییحی طور پر کمزور   OPWDDےک ذریےع،  اصالحات

لیر رسورسی تک رسائے میر اضافہ کرے گا۔ رسوس کا ایک   آبادیوں ےک 

ی کو ذہن میر    ایسا فراہیم کا سسٹم جش پسماندہ اور کمزور کمیونٹتر

 

۔ 
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شکار   معذوریوں کا  نشوونما یک  وہ  ہے  ڈیزائن کیا گیا  رکھ کر 

لیر زیادہ قابل رسائے ہو گا۔   تمام افراد ےک 

اغ   OPWDDاگےل پانچ سالوں ےک دوران،   نیو یارک میر اختر

 طریقوں کا معائنہ  
ی

اور ثمر آور معموالت النی یک خاطر اضاق

، بشمول بچوں،    OPWDDکرنا جاری رکھے گا تاکہ  رسورسی

لیر اور پسماندہ   وریات ےک حامل افراد ےک  پیچیدہ معاوننر ضی

لیر رس  ی ےس تعلق رکھنی واےل افراد ےک  ورسی کو مزید  کمیونٹتر

۔ ہم   ،OHM  ،DOHتوسیع دی جانے اور انہیر بہتر بنایا جانے

OASAS ،OCFS  ،کاؤننر ےک فراہم کنندگان، اسپتالوں ،

اک    اشتر
ی

کمیوننر پر مبنی تنظیموں، اور دیگر ےک ساتھ اضاق

لیر بہتر بنائے گنے    تاکہ رسورسی ےک 
ی

یک لیوری    ج دیں ےک

معلومات تک  کوآرڈینیشن، دستیاب معاونتوں ےک متعلق 

، اور تمام رسوس سسٹم میر توسیع کردہ   اضاقی رسائے

 مواصلت کو یقینی بنایا جا سےک۔ 

 

، اور سب ےس زیادہ اہم طور پر،  اس تجرئر   OPWDDآخر میر
اک   لیر ہمارے اسٹیک ہولڈرز ےک ساتھ اشتر کو بہتر بنانی ےک 

میر کام کرنا جاری رکھے گا جو نشوو نما یک معذوری کا شکار  
د اور ان ےک خاندانوں کو ہمارے سسٹم اور اپنی زندگیوں  افرا 

۔ ہم جانیر ہیر کہ اگر ہمیر اپنی سسٹم کو   میر پیش آنر ہیر
ایک ایش سسٹم پر تبدیل کرنا ہے جو زیادہ منصفانہ،  

وریات ےک حواےل ےس ردعمل رکھتا ہو   مستحکم، اور افراد یک ضی
۔  لیر مل کر کام کرنا اہم ہے  تو اس ےک 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ضمیمہ جات 

، نقشے اور حوالہ جات۔  تعریفٹر
 



 A   ضمیمہ 

Medicaid  ےک ذریےع فنڈ کردہ رسورسی 

 ادارہ جائر رسورسی 

س یک ترتیب میر )اسپتال اور ریاسنر آپریٹ کردہ عالج ےک  ۔(SRU)اور چھوئ  رہائشے یونٹ  (DC) نشوونما ےک مراکز  پروگرامز جو کیمپ

۔ قی الوقت، یہ ترتیبات بڑے رویہ جائر چیلنجز کا   24خصوض طنر رسورسی ےک عالوہ(   ، مکمل جامع نگہداشت فراہم کرئر ہیر گھنیر

۔ رسورسی فرد کو کمیوننر   وریات ےک حامل افراد یک خدمت کرئر ہیر پر مبنی نگہداشت پر وابس شکار اور دیگر زیادہ انتہائے نگہداشنر ضی

۔  بھیجنی پر توجہ مرکوز کرئر ہیر

ےک اسپتال یک ترتیب میر )اندرون   بہبود عالج کا پروگرام جو  شدید نوعیت ےکرضاکارانہ طور پر آپریٹ کردہ   خصویص اسپتال۔ 

۔ قی الوقت، نیو   24مریضاں اسپتال اور مخصوص طنر خصوصیات ےک عالوہ(   ، مکمل جامع نگہداشت فراہم کرتا ہے گھنیر

وریات ےک حامل بچوں اور نوجوان  ۔ یہ شدید اور جاری طنر اور نرسنگ یک نگہداشنر ضی یارک شہر میر ایسا ایک مرکز ہے

۔ بالغان یک خدمت    کرتا ہے

ہ ریزیڈنشل رسورسی   سند یافت

، موافقت پذیر ICFs   ۔ (ICFs)  درمیائر نگہداشتر مراکز  ، اور/یا نگہداشت  ی بنیادی طور پر  زیادہ شدید رویہ جائر

۔  لیر گروپ گھر ہیر وریات ےک حامل افراد ےک  ، نفسیات، سماجر کام،   ICFsصحت یک ضی نرسنگ، غذائے رسورسی

۔ ورت ےک مطابق رہائشیوں کو فراہم کرئر ہیر ائی یک رسورسی ضی /گفتگو یک تھتر /جسمائی یہ اپنی رہائشیوں   پیشہ جائر

۔ زیادہ تر  کت   ICFکو طنر اور دن یک رسورسی بہم پہنچانر ہیر رہائیسے دن یک پروگرامنگ میر اپنی گھروں ےس باہر رسے

، لیکن  ۔ یہ گھر عام طور پر ادارہ جائر ترتیب س چھوئر ہوئر ہیر ےس بڑے ہوئر ہیر )ذیل میر   IRAs/CRsکرئر ہیر

(۔  وضاحت یک گنے ہے

، کمیوننر میر ضم  گروپ گھر یک رسورسی    IRAs/CRs  ۔ (CR)/کمیونت  یک رہائش گاہٹر  (IRA)انفرادی رہائشے متبادل     مزید ےک  ہوئی  ےک لیر چھوئر

ورت ہوئر ہے وہ اےس مالزم عمےل  ۔ زیادہ تر رہائیسے جنہیر جاری الئسنس یافتہ کلینکل معاونتوں یک ضی یا رہائش گاہ یک جانب    طریقر یک پیشکش کرئر ہیر

۔   ےس معاہدہ یافتہ افراد یک بجانے کمیوننر پر مبنی فراہم کنندگان اور کلینکس ےس حاصل کرئر ہیر

لیر ذمہ داری کو فریق ثالث  (۔ یہ گھر زیادہ    CCOsنگہداشنر کوآرڈینیشن ےک  ےک ساتھ شیتے کیا جاتا ہے )ذیل میر دیکھیر

لیر ہوئر ہ  14ےس زیادہ   ۔ رہائشیوں ےک  ؛ اور زیادہ تر چھوئر ہوئر ہیر کو دو بنیادی "ماڈلز" میر تقسیم کیا    CRsاور  IRAsیر

 :  جا سکتا ہے

۔  IRAs/CRs  نگرائر یافتہ    گروپ گھر میر رہائشیوں ےک موجود ہوئی پر مسلسل عمےل یک معاونت فراہم کرئر ہیر

لیر )عمےل یک   IRAs/CRs  معاونتر  ورت یک بنیاد پر رسورسی فراہم کرئر ہیر جو وقت یک مدتوں ےک  لیر ضی ایش افراد ےک 

۔ ( خود مختار ہو سکیر ہیر    رسیم نگرائی ےک بغتر
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 ضمیمہ جات
، اسپانش کرئی واال خاندان افراد کو ان ےک نیحر گھروں میر نگہداشت، معاونت  ےک گھر۔   (FC)خاندائر نگہداشت  خاندائی نگہداشت میر

 حاصل کرتا 
ی

ی عمےل یک شفٹ یک جو رواینر گروپ گھروں میر ہوئر ہے  اور نگرائی فراہم کرئی ےک عوض ایک ماہانہ ادائیگ ۔ یہ چتر اس ےک   ہے

۔   ، گھر جییس نگہداشت ےک تجرئر یک اجازت دینر ہے یا اسپانش کرئی وایل غتر منافع بخش ایجنیس خاندائی نگہداشت  OPWDDبغتر

لیر  ۔ گھر خود اور نگہداشت کنندگان دونوں صحت، تحفظ، اور معیار کو یقینی بنانی ےک  فراہم کنندگان یک اعانت اور نگرائی کرئر ہے

OPWDD  ۔  یک جانب ےس سند یافتہ ہوئر ہیر

کچرڈ   دن ےک پروگرامز   استر

لیر عام طور پر ہفیر ےک ایام میر صبح اور دن ےک اوقات ےک دوران دستیاب ہوئر    بہبود دن یک   ۔بہبود یک دن   یک رسورسی بالغان ےک 

( اس ےس قطع نظر،  ۔ لوگ کہاں رہنر ہیر )خود مختار طور پر، خاندان ےک ساتھ، یا سند یافتہ گھر میر پروگرامز یک پیشکش  انہیر  ہیر

۔ یہ پروگرامز کیس فرد ےک  کیس سند یافتہ سائٹ یا کمیوننر )یعنی کہ دیواروں یک قید ےس آزاد یک جائر ہے
ً

دن یک    گھر ےک باہر، عموما

۔ دن یک بہبود  یک رسورسی لوگوں یک مواصلت، سفر اور تعلیم بالغان ےک دیگر شعبوں سمیت اپنی ذائر    بہبود ( میر منعقد کیر جانر ہیر

لیر   مدد، سماجر میل جول، اور موافقنر مہارتوں کو حاصل ، برقرار رکھنی یا بہتر بنانی ےک  ۔ رسگرمیوں اور ماحول  اعانت  کرئی کرئر ہیر

، ذائر حمایت اور باختر انتخاب یک بڑھوتری   ، زیادہ خود مختاری، کمیوننر میر شمولیت، تعلق استوار کرئی ، موزوں روئے کو مہارتیر

۔ جب دن یک  لیر ڈیزائن کیا گیا ہے کاء کو  بہبود یک تروی    ج ےک   کمیوننر ےک   ےک رسے
ً

الئسنس یافتہ کلینکل رسورسی درکار ہوں، تو وہ عموما

۔   فراہم کنندگان اور کلینکس ےک ذریےع رسائے کرئر ہیر

لیر کم مواقع یک    دن کا عالج۔  مرکز پر مبنی دن یک رسوس کا ماڈل جو کم لچک پذیر ہو اور عام طور پر کمیوننر یک انضمام کاری ےک 

ہ( کو ماڈل میر شامل  پیشکش کرتا ہو۔  ، سماجر کام، وغتر ائی ، جسمائی اور گفتگو یک تھتر الئسنس یافتہ کلینکل رسورسی )پیشہ جائر

۔   کیا جاتا ہے اور مالزم یا معاہدہ یافتہ عمےل ےک ذریےع فراہم کیا جاتا ہے

 مالزمنر معاونتیر 

لیر دستیاب ہے جو مسابق  مالزمت کا پاتھ وے۔ یتے میر تبدییل میر دلچسنی  یہ پروگرام ایش افراد ےک  نر مالزمت یا ذائر کام یا کتر

لیر استعمال    12۔ رکھنر ہیر  یتے کا ہدف، ان یک مالزمنر معاونتوں یک رہنمائے ےک  کاء ےک پاس دستاویزی شکل میر کتر ماہ ےک اندر، رسے

لیر تیاری ہوئر  ہوئی واےل  یتے ےک منصوئر اور معاونت یافتہ مالزمنر رسورسی ےک  کاء پھر کم از کم اجرت حاصل کرئی  مفصل کتر ۔ رسے ہے

۔  لیر معاونت یافتہ مالزمت پر منتقل ہو جانر ہیر لیر کمیوننر میر مسابقنر مالزمت تالش کرئی ےک   ےک 

۔  پیشہ ورانہ رسورسر
ی

 پیشہ ورانہ رسوس جانے کار پر کامیاب ہوئی یک خاطر مہارتیر حاصل کرئی میر لوگوں یک مدد کرئر  پیشگ
ی

پیشگ

۔ یہ رسورسی پیشہ ورانہ دلچسپیوں کو زیر بحث الئر ہیر اور لوگوں یک اپنی صالحیت ےک بل بوئر پر خود کو منوائی اور مالزمت یک راہ   ہیر

۔ ان رسورسی میر مالزمت حاصل کرئی اور برقرار رکھنی ےس متعلقہ معاونت اور  میر حائل رکاوٹوں پر غالب آنی میر ان یک مدد کر سکنر ہیر

۔تربیت شامل ہوئر  ، لیکن یہ رسوس مخصوص مالزمنر ٹاسکس یک تدریس پر توجہ مرکوز نہیر کرئر   ہے
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 ضمیمہ جات
لیر کمیوننر میر  معاونت یافتہ مالزمت۔  معاونت یافتہ مالزمت وہ معاونتیر فراہم کرئر ہے جس یک فرد کو کم از کم اجرت حاصل کرئی ےک 

یتے یک منصوبہ بندی اور مالزمت یک تروی    ج یک رسورسی بیھ ۔ لوگ کتر ورت ہوئر ہے لیر ضی  ایک مسابقنر مالزمت تالش کرئی یا برقرار رکھنی ےک 

۔  حاصل کر سکیر ہیر

 ائے میر معاون رسورسی ذائر رہنم

۔
ے
 رہنمائ

ر
 گزار سےک۔ ذائر   ذائ

ی
ذائر رہنمائے فرد کو اپنی ذائر رسورسی منتخب کرئی کا موقع دینر ہے تاکہ وہ اپنی مرضی یک زندیک

، جس ےک ساتھ وہ کام کرنا چاہنر ہیر وہ عملہ منتخب کرئی  لیر درست معاونتیر اور   رہنمائے یک رسورسی ےک ساتھ فرد ےک پاس اپنی 

ین کام کرتا ہو۔ لوگ کمیوننر یک   لیر بہتر وریات ےک  لیر زیادہ لچک پذیری ہوئر ہے جو ان یک ضی ایک ایسا شیڈول تخلیق کرئی ےک 

 بیان کردہ رسورسی ذائر  بہبود 
ً

۔ ذیل میر مخترصا لیر ذائر رہنمائے کا انتخاب کر سکیر ہیر ، اور معاونت یافتہ مالزمت ےک  ، وققی

، جو لوگوں کو براہ راست عمےل کو مالزمت پر رکھنی اور کیس غتر منافع  رہنمائے ےک "بجٹ ات " ماڈل یک معاونت کرئر ہیر ھارئر

۔   بخش ایجنیس ےک ذریےع کام یک بجانے فنڈز خرچ کرئی یک اجازت دیتا ہے

 کرئر اور   فرد  FIs۔(FI)  مایل ثالث
ی

لیر ادائیگ  کا   Medicaidیک ذائر رہنمائے میر شناخت کردہ اشیاء اور رسورسی ےک 
ی

ےس باز ادائیگ

۔ اس بات کو یقینی بنانی ےک لیر اکاؤنٹنگ رسورسی بیھ فراہم کرئر ہیر کہ خرچ اور انتظایم رسورسی بالکل طریقر ےک مطابق انجام پا    FIs دعوٰی کرئر ہیر

۔   Medicaidسےک کہ    یا جا بنا ریہ ہیر تاکہ یقینی   لیر "آجر برائے ریکارڈ" کا کردار ادا کرئر    FIsتقاضی پورے ہو رہے ہیر ذائر بھرئر کردہ عمےل ےک 

۔   ہیر اور لیتر قانون ےک تقاضوں ےک پورا ہوئی کو یقینی بنانر ہیر

لیر اپنی ۔ ذائر رہنمائے ےک بجٹ ےک حامل افراد (IDGS) انفرادی رہنمائے یافتہ اشیاء اور رسورسر  ی خریدنی ےک  ، آالت یا سپالئتر اییس رسورسی

ےک ذریےع  Medicaidنڈز کا ایک حصہ استعمال کر سکیر ہیر جو ان ےک اہداف اور خود مختاری یک معاونت کرتا ہو لیکن بصورت دیگر  ف

 یافتہ پڑوش، عمےل یک معاونت، صحت   IDGSدستیاب نہ ہو۔  
ی

مدورفت، کیمپ، ادائیگ ، غتر طنر آ کلب ےک  یک مثالوں میر کمیوننر یک کالرسی

۔    اور کمیوننر یک تنظییم رکنیتیر شامل ہیر

ساتھ روم میٹ ۔رہائیسے نگہداشت کنندہ رسوس کیس غتر متعلقہ نگہداشت کنندہ ےک معاونت یافتہ فرد ےک  (LIC)  رہائشے نگہداشت کنندہ 

۔  ےک طور پر رہنی یک صورت میر اضاقی کرایہ، سہولیات اور خوراک ےک اخراجات کا احاطہ کرئر ہے

وریات کو حل   ، یا جذبائر ضی ، سماجر مفت کمرے اور جگہ ےک عوض، غتر متعلقہ نگہداشت کنندہ معاونت یافتہ فرد یک جسمائی

ی فرد کو اپنی گھر یا  ۔ یہ چتر ۔  کرئی میر مدد دیتا ہے  اپارٹمنٹ میر محفوظ اور کامیاب طور پر رہنی یک اجازت دینر ہے

۔ بروکر    معاون بروکر۔ معاون بروکرز معاونت کا دائرہ تشکیل دینی اور ذائر رہنمائے کا بجٹ مکمل کرئی میر لوگوں یک مدد کرئر ہیر

یک فرد نی ذائر بھرئر کردہ کمیوننر یک   ذائر رہنمائے یک رسورسی ےک نظم میر فرد کو تربیت دیتا اور اس یک اعانت بیھ کرتا  ۔ اگر رسے ہے

لیر عمےل ےک فعیل منصوبوں کو مکمل اور اپ    بہبود  ، تو معاون بروکر ان رسورسی ےک  یا معاونت یافتہ مالزمنر رسورسی کا انتخاب کیا ہے

 ڈیٹ کرے گا۔ 

 نگہداشت صحت یک رسورسی 

یک   ہبود ب کلینکس نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد کو غذائیت، نرسنگ، نفسیات، سماجر کام،    16آرٹیکل    کلینکس۔   16آرٹیکل 

س یافتہ کلینکل شعبوں میر تشخیص اور جاری  ، اور گفتگو اور زبان یک پتھالوجر ےک الئسن ائی ، جسمائی تھتر ائی کاؤنسلنگ، پیشہ جائر تھتر

۔ کچھ آرٹیکل   ٹل رسورسی بیھ فراہم   16عالج یک رسورسی فراہم کرئر ہیر کلینکس محدود طنر )بشمول سائیکاٹری اور فزیاٹری(، اور کچھ ڈین

۔کر  ئر ہیر

 
 

 A-4    دفتر برائے نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد                               

 



 ضمیمہ جات
پیشہ جائر  نفسیات، سماجر کام،    IPSIDD  ۔ (IPSIDD)  و نشوونما یک معذوری کا شکار افراد  خود مختار پریکٹیشیر رسورسر برائے عقل 

، اور گفتگو اور زبان یک  ائی ، جسمائی تھتر ائی ز کو نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد کو     تھتر پتھالوجر ےک خود مختار پریکٹیشتی

 
ی

۔  Medicaidرسورسی فراہم کرئر ہوئے اضاق ز ےک دفاتر، نیحر گھروں اور کمیوننر یک  رسورسی پریکٹیشتی   ادائیگیاں فراہم کرتا ہے

۔  ز کا نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ےک ساتھ کام ےک تجرئر کا حامل ہونا الزم ہے ۔ پریکٹیشتی  ترتیبات میر فراہم یک جا سکنر ہیر

وط کلینکل اور رویہ جائر عالج اور مداخلنر رسورسی فراہم   IB  ۔(IB)  انتہائے رویہ جائر رسورسر  رسورسی مرتکز، وقت یک حد ےس مشے

( اور انفرادی رویہ  FBAفنکشنل رویہ جائر جائزے )  IBلنجنگ رویوں کو بحرائی سطح تک پہنچنی ےس روکا جا سےک۔کرئر ہیر تاکہ چی

( ےک ساتھ آغاز کرئر ہے جش الئسنس یافتہ ماہر نفسیات، کلینکل سماجر کارکن، یا رویہ جائر مداخلنر  BSPجائر معاوننر منصوئر )

۔ رسوس میر  کا نفاذ کرئی واےل نگہداشت کنندگان )بشمول والدین( یک تربیت اور    BSPاسپیشلسٹ یک جانب ےس تخلیق کیا جاتا ہے

وری ترامیم  BSPمعاونت،  ۔  یک موثریت یک نگرائی اور ضی  اور اپ ڈیٹس شامل ہوئر ہیر

بحران ےس بچاؤ اور    24/7ایش افراد کو   CSIDD (۔CSIDDاور/یا نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد ) ادرایکبحرائر رسورسر برائے 

وریات دونوں کا شکار ہو  ایش افراد   ۔ںردعمل یک رسورسی فراہم کرئر  ہیر جو نشوونما یک معذوریوں اور پیچیدہ رویہ جائر ضی

ورت ہوئر ہے وہ وابستہ ریسورس س  کچرڈ ترتیب یک ضی لیر زیادہ استر ، گھر جییس ذییل  یجنہیر تجزئے اور منصوبہ بندی ےک  نتر

ورت ےس بچنی اور ایمرجنیس   میر داخل ہوئی یک ت تک رسائے کر سکیر ہیر جو لوگوں یک سائیکاٹرک اسپتال ادراک ترتیبا  ضی

۔  جائر  ہداشت فراہم کنندگان کو فراہم یک  خصوض معاونتیر اور تربیتیر بیھ خاندانوں اور نگ   رسورسی ےک استعمال میر مدد کر سکنر ہیر

۔   ی میر رہنی میر مدد یک  کا مقصد تمام رسوس سسٹم پر تع   CSIDDہیر لقات اور معاونتیر قائم کرنا ہے تاکہ لوگوں یک اپنی گھروں اور کمیونٹتر

۔   جانے اور ان یک معاونت ےک لیر کمیوننر یک صالحیت میر اضافہ کیا جانے

 دیگر معاونتیر اور رسورسی 

(۔ ی   اعانتر ٹیکنالوجے )موافقت پذیر ڈیوائسر پالئتر شی یا س ولز، اپالئن نتر اد، ک امد ییس  م یک ا قت یک قس لت یا مواف یا تو مواص

ئی یا برقرار   ہ کر اف ض ا ت میر  نی یک صالحی وظ طور پر رہ ف مح ار اور  ت مخ خود  وننر میر  ی اور کم ھر  وں یک گ جو لوگ موجود ہیر 

الوجر  ن اننر ٹیک ۔ اع وری ہیر لسےل میر ضی انی ےک س ابل بن و ق وں ک لیر لوگ نی ےک  ھ اد اور    رک لت یک امد واص اظ یک م ید الف د میر بال تح

دیگر   صورت  ل ہیر جو ب م ا اں ش یلی اڑی میر تبد ور گ یوائشی ا ڈ اد اور  یر امد قت پذ ، مواف ئر    Medicaidڈیوائشی صو نر من ےک ریاس

۔  وتیر اب نہ ہ ی طور پر دست الت ےک  نر آ ار ط  میر پائید
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 ضمیمہ جات
اکتر    CCOs HH/CCO ۔(CCOs) یک تنظیمٹر   نگہداشتر کوآرڈینیشن یر  ہ ن ا ور  ا یر  ہ ئر  ر ل ک ا م ع ت س ا ل  ڈ ا بیھ کہا جاتا    HH/CCOsم

۔  نیو یارک ےک ان شہریوں کو    نگہداشت صحت، رویہ جائر صحت اور نشوونما   CCOs ہے
ی

یک معذوریوں یک رسورسی یک ہم آہنگ

: جامع   OPWDDفراہم کرئر ہیر جو  ی ہیر ۔ گھر پر صحت یک نگہداشت ےک چھ کلیدی فنکشتی رسورسی ےک اہل ہوئر ہیر

ریضاں تا دیگر ترتیب پر منتقیل یک جامع نگہداشت،  اور صحت یک تروی    ج، اندرون م نگہداشنر کوآرڈینیشننگہداشنر نظم، 

لیر   لیر حوالہ، اور رسورسی کو لنک کرئی ےک  بشمول موزوں فالو اپ، انفرادی اور خاندائی معاونت، کمیوننر اور سماجر رسورسی ےک 

 ( کا استعمال۔  HITصحت یک انفارمیشن ٹیکنالوجر ) 

یہ رسوس ان مہارتوں یک تروی    ج میر مدد کرئر ہے جن یک ایک فرد کو محفوظ اور زیادہ خود مختار طور پر   کمیونت  یک بہبود۔

لیر   یک ہوئی اور اپنی کمیوننر کا حصہ بننی ےک  ، کمیوننر ےک ایونٹس میر رسے ، اور برقرار رکھنی ، دوست بنانی ، لوگوں ےس ملیی رہنی

۔ کمیوننر یک بہبود کو اکتر سن  ورت ہوئر ہے کچرڈ دن ےک پروگرامز میر نگہداشت ےک متبادل  ضی د یافتہ گھروں یا مرکز پر مبنی استر

۔  یک رسگرمیوں ےک حواےل ےس اعانت  معاونتوں میر موافقنر مہارت یک تروی    ج،  ےک طور پر استعمال کیا جاتا ہے
ی

روز مرہ یک زندیک

ا، سفر، آمدورفت، تعلیم بالغان یک معاونتوں، سماجر  )جہاں ہاتھوں کا استعمال ہو(، کمیوننر میر شمولیت اور تعلق قائم کرن

تروی    ج، فراغت یک مہارتوں، ذائر حمایت اور باختر انتخاب یک مہارتوں اور موزوں رویہ جائر تروی    ج میر خود مختاری    مہارتوں یک 

۔  لیر تربیت اور معاونت تاکہ لوگوں یک اپنی کمیوننر تک رسائے میر مدد یک جانے  ےک 

باز ناےم یک رسوس ہے جو باز ناےم ےک ان اندراج کنندگان ےک   HCBS۔ کمیوننر یک منتقیل یک رسوس (CTS)  قل یک رسورسر کمیونت  یک منت 

سیٹ اپ ےک بار بار وقوع پذیر نہ ہوئی واےل اخراجات کو فنڈ کرئر ہے جو ایک ادارہ جائر یا سند یافتہ رہائیسے ترتیب ےس دورسی اییس  لیر

۔ اہل قرار پائی واےل قابل باز  ترتیب پر منتقل ہو رہے ہوئر ہیر )جیسا کہ نیحر اپارٹمنٹ( جہاں وہ اپنی گزر بش 
ی

ےک اخراجات ےک ذمہ دار ہوں ےک

ے، لیمپس اور الئٹ ےک بلبس، خوراک تیار کرئی ےک آالت،  ر ی اور فرش کو ڈھانپنی ےک کتی  اخراجات میر فرنیچر، کھڑیک ےک پردے، قالیر
ی

 ادائیگ

۔  ، سہولت، اور سیکورئر ڈپازٹس اور منتقیل ےک اخراجات شامل ہیر ی  کردہ رسوس ہے جو کیس غتر سند اییس یہ لینتی
ی

 ایک ریاسنر ادائیگ

لیر اس صورت میر دستیاب ہو سکنر ہے اگر وہ اس باز ناےم   یک یافتہ ترتیب ےس اپنی پہےل اپارٹمنٹ میر منتقل ہوئی واےل ایش کچھ افراد ےک 

 رسوس ےک اہل نہ ہوں۔

یس   (E-Mods)ماحولیائر تبدیلیاں    ۔ (EMODs)  ماحولیائر تبدیلیاں  م   ک ود  خ و  ج ہے  یری  پذ ت  ق ف وا م یع  ب ط ےس  ر  ھ ھ  خ گ ت ا اری ےک س ت

  ، س فٹ ل  ، س پ ید ریم د تح بال  یر  م وں  لی ی د ب ت ئر  ا ی ول ح ا م ۔  ہے نر  ک ھ س رار رک برق اےس  ا  ی نر  ک ر س ہ ک ف ا اض یر  م ت  ی ل ہ ا رد یک  ف نی یک  پر رہ ر  ھ گ

۔  یر ہ ل  م ا ( ش ورز ا ن ش ا ہ رول  ا ک س جی اں ) ی ل ی د ب ت ھ روم یک  ت با ور  ا لز،  ڈ ری ن ی  ہ

وں )   FET ۔ (FET)  تربیت  خاندائر تعلیم اور  1بچ و    8 ج ہے  ئر  ر م ک راہ ف ل  ئ ا وس ور  ا ات  وم ل مع و  وں ک ن ا ند ا خ ےک   ) ر م ع ئد  ا زا ی ال  س

OPWDD    ےکHCBS    ہ ب مرت و  د یر  م ال  ن س ا ند ا یر قی خ م ی  تی ش ی روپ س ور گ ا ی  د را ف ان و  ۔ رسوس ک ہیر ئر  و ہ ہ ت اف ی راج  اند یر  م اےم  ن از  ب

۔  ہے ا  ت ا ج ا  ی م ک راہ  ف

، جو خاندان ےک مجموغ تناؤ کو   برائے آرام  وقفہ  ۔برائے آرام وقفہ نگہداشت یک فراہیم ےک تقاضوں ےس عارضی ریلیف فراہم کرتا ہے

و  ی خاندانوں کو معذوری کا شکار اپنی عزیز یک ضی ۔ یہ چتر ات کو بہتر طور پر پورا کرئی ےک قابل بنائر  ریکم کرئی میر مدد کر سکتا ہے

۔ وقفہ ۔نگہداشت فراہم کنندہ کو ریلیف   شام  ھر میر یا گھر ےس باہر، دن،گ  برائے آرام  ہے یا رات ےک اوقات میر فراہم کیا جا سکتا ہے

یک رسورسی اکتر نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد کو تفری    ح، سماجر میل جول، اور کمیوننر  ہ برائے آرام  فراہم کرئی ےک عالوہ، وقف 

۔   میر شمولیت ےک مواقع بیھ فراہم کرئر ہیر

 

 

6-A نشوونما یک معذوریوں کا شکار افراد تر برائے دف 



 
 

 

 ضمیمہ جات

 

میر دستیاب واحد نظم کردہ  NYS  (۔FIDA- IDD)  اور نشوونما یک معذوریاں ادرایک –مکمل طور پر انضمام کردہ دوہرے فائدے 

۔ FIDA-IDDنگہداشت یک پراڈکٹ جو نشوونما یک معذوری یک رسورسی کا احاطہ کرئر ہے وہ  یہ منصوبہ، ریاسنر اور وفاقنر طور پر ظاہر   ہے

لیر دستیاب ہے پائلٹکردہ     Medicaid  اور Medicareجنہیر   ، ایک رضاکارانہ اختیار ہے جو ایش نشوونما یک معذوریوں کا شکار بالغان ےک 

۔ شہر  دونوں ےک ذریےع کوری    ج حاصل ہے اور جو نیو یارک  ی میر رہنر ہیر میر  FIDA-IDD، نساؤ، راک لینڈ، سافک، اور ویسٹ چیستر کاؤنٹتر

، پارٹ  لیر ،   OPWDDز ہیلتھ پالن نگہداشت کا نظم کرتا ہے اور  تی اندراج یافتہ افراد ےک  یک زیر نگرائی طویل مدئر نگہداشنر   DOHرسورسی

 ذائر نگہداشت(، اور نگہداشت  
ً

۔ صحت  رسورسی )مثال  کرتا ہے
ی

لیر ادائیگ یک جانب ےس حاصل ہوئی واال    FIDA-IDDیک رسورسی ےک 

Medicaid   
ً

۔   OPWDD %90پریمیئم کا تقریبا ، ا  FIDA-IDDرسورسی کو فنڈ کرتا ہے وئی مریضاں، پریکٹیشتی ور دوا ےک صحت، اسپتال، بتر

لیر   ۔   Medicareخرچ کو فنڈ کرئی ےک     ےس الگ پریمیئم بیھ حاصل کرتا ہے

 ضف ریاسنر ڈالرز ےک ذریےع فنڈ کردہ رسورسی 

OPWDD   سبسڈی۔  اقامتر یک  OPWDD   سبسڈی، جش سابقہ طور پر انفرادی معاونتوں یک رسورسی یا   اقامنر یکISS   بیھ کہنر تھے، ایک رہائیسے

لیر استعمال کیا جا سکتا ہے جو دیگر معاونتوں، جیسا کہ کمی وننر یک سبسڈی پروگرام ہے جش ایش افراد ےک گھر ےک اخراجات کو سبسڈائز کرئی ےک 

کاء مالک مکان ےک  بہبود یا ماحولیائر تبدیلیوں ےک  ساتھ کمیوننر میر خود مختار طور پر رہ سکیر ہوں۔ رہائیسے سبسڈیز ےک عالوہ، پروگرام ےک رسے

 بنایا جا تعامالت، پڑوسیوں ےک ساتھ مسائل، اور درکار دیگر اشیاء ےک حواےل ےس اعانت حاصل کر سکیر ہیر تاکہ فرد یک کامیاب کرائے داری کو یقینی 

۔سےک۔ کچھ افراد اپنی    پہےل اپارٹمنٹ میر منتقل ہوئی پر ایک وقنر منتقیل ےک اخراجات ےک اہل بیھ ہو سکیر ہیر

ن شپس  DD  (ETP)مالزمنر تربینر پروگرام   ۔ (ETP)  مالزمتر تربیتر پروگرام   یافتہ انتر
ی

ےک حامل بالغان اور طلباء کو ایش کاروباروں میر ادائیگ

۔   جو اییس کمیوننر میر مسابقنر مالزمت یک طرف ےل جائر ہیر جہاں فرد کم ےس کم  اجرت حاصل کرتا ہے ن  ETPیک پیشکش کرتا ہے انتر

۔دیگر معیار یک بنیاد پ شپس فرد یک دلچسپیوں، صالحیتوں، اور مالزمت ےک  ن شپ ےک بعد، اگر کامیائر ہو تو،   ETPر تخلیق یک جائر ہیر انتر

، اور وہ  ۔  OPWDD SEMPکاروبار فرد کو براہ راست بھرئر کر لیتا ہے
ی

 پیشہ ورانہ   ETPےک ذریےع جاری معاونتیر حاصل کرئر رہیر ےک
ی

پیشگ

لیر بیھ ایک اخت کت کرئی واےل ان بالغان ےک  کت اور دن یک بہبود یک رسورسی میر رسے یار ہے جنہوں نی پہےل کمیوننر یا پیشہ ورانہ تجربات میر رسے

۔  ۔ ETP  DDیک ہے  ےک حامل طلباء کو ہائے اسکولز میر ٹرینی شپ یک پیشکش بیھ کرئر ہے

ئر    FSS ۔ (FSS)  خاندائر معاونتر رسورسر  ر د ک د م وں یک  ن ا د ن ا خ واےل  ئی  ر ت ک ش ا د ہ گ ن ز یک  زی ع نی  پ ا ار  ک ش ا  وری ک ذ ع م ا یک  م وون ش ن پر  ر  ھ گ

۔  یر تر    FSSہ غ یر  م رسورسی  ب  ا ی ت س د ےع  ری ذ ہ   Medicaidےک  ف م   وق را رائے آ ،  ب گ ن ل س ؤن ا ی ک د را ف ن ا ور  ا ئی  ا د ن ا خ  ، ہ ل وا ح ور  ا ت  ا وم ل ع م  ،

ل  م ا ش ت  ورف د م آ ور  ا  ، رسورسی یر  ل ےک  وں  ی ئ ا ھ ب ن  ہ ب  ، س روپ نر گ ون ا ع ۔   م یر  ہ
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 مغرئر نیو یارک اور فنگر لیکس 

  وسیط نیو یارک، بروم اور سنماؤنٹ

کٹ، ٹاکونک اور   ی ہڈسن وادکیپیٹل ڈستر

ی آئے لینڈ اور برنارڈ فائنسن  ، اسٹییر ی و، بروکلیر  میتر

 النگ آئے لینڈ  
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 اینڈ نوٹس 

i Home and Community Based Services: https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/ 

home-and-community-based-services 

ii It should be noted that our 2021 data shows a $4,000 increase. Our data for 2021 is highly 

impacted by the COVID-19 pandemic and we expect differences in trends in future years. 

iii OPWDD’s 2021 Data Children shows an increase of 4,000 children being served by OPWDD 

from 2017. 

iv https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey/ 

v https://www.thearcny.org/application/files/1216/2697/6151/NYDA_WorkforceSurvey_ 
Onesheet.pdf 

vi Dual diagnosis refers to the co-occurrence of an intellectual/developmental 
disability and a mental disorder or substance abuse disorder. 

vii National Association of Dual Diagnoses viii

 https://idd.nationalcoreindicators.org/ 

ix https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey/ 

x For additional information on state priorities related to the workforce reference: 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2022-01/2022StateoftheStateBook. pdf 

xi Trainings and certifications are made available and required for all DSPs. If they’re 

enrolled in SUNY Empire they can apply for those activities to be recognized for PLE college 
credits. Professional learning evaluation (PLE) is a college-credit for prior college-level 

learning gained through work and life experience. They can earn PLEs from Professional 
licensure, credentials, certifications, seminars, in-service training, and apprenticeships. 

xii More detailed information on OPWDD’s state workforce is provided in the the 2022 New 

York State Workforce Management Report shared by the NYS Department of Civil Service. 

xiii Medicaid data is available on the agency website at: https://opwdd.ny.gov/data. xiv

 More information on the IOCC can be viewed here: https://www.nysenate.gov/ 

legislation/laws/MHY/5.05 
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xv https://opwdd.ny.gov/data/services-funded-fee-service-medicaid-2020 , https:// 

opwdd.ny.gov/services-funded-fida-idd-managed-care-program-2020 

xvi Erickson, W., Lee, C., von Schrader, S. (2021). Disability Statistics from the 2018 American 
Community 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 5-year estimates. https://data.census.gov 

xvii In total $110 million in capital funds has been provided over the past few years to 

develop safe and accessible housing opportunities for people with developmental 

disabilities. 

xviii Centers for Disease Control and Prevention. Chronic Disease and Health Promotion. 

www.cdc.gov/chronicdisease, 2018 BRFSS Brief Disability Status.pdf 

xix For more information about Supported Decision-making in NY, visit: SDMNY – 

Supported Decision-Making New York 

xx NY LEGIS 481 (2022), 2022 Sess. Law News of N.Y. Ch. 481 (S. 7107-B) (McKinney’s) 

xxi https://health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/ 

draft_mco_qual_doc.htm 

xxii For more information on care management for children, see: 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 

xxiii For more information on social determinants of health, see the following website: 
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm 

xxiv Compounded Disparities: Health Equity at the Intersection of Disability, Race, and 
Ethnicity (dredf.org), and NCI Data Brief: Racial Equity (nationalcoreindicators.org) 
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