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בריוו פון קַאמישַאנער נייפעלד

טייערע פריינט און חברים,,ש

 צו באמת טרעפן די מיסיע פון אונדזער ַאגענטור, מיר אין די ָאפיס ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג
 דיסַאבילעטיס (א.פ.וו.ד.ד.) דערקענען די נויט צו רירן אונדזער סיסטעם פָארויס און איבערמַאכן עס
 צו איינער ווָאס איז בייגעוודיק און קען בעסער טרעפן די ענדערן באדערפענישן פון  די מענטשן מיר

דינען, בשעת ּפרייָארַאטיזירן יוישער און דערקענען די וויכטיקייט פון אויסהָאלטענקייט.ז

 אונדזער 2023-2027 סטרַאטעגיש ּפלַאן בַאשטעטיקט צילן און ָאביעקטיוון צו העלֿפן אונדז טָאן
 דָאס. זיי רעדן צו קעסיידערדיק אפשאצונג פון אונדזער פרָאגרַאם, פַארבעסערט פַארטרעטונג,

 מאכן מער וויכטיק כידעש און טוישן, און היּפש אינוועסטירונג אין די סיסטעם געבויען און נעץ פון
שטיצן ּפרָאפעסיָאנעלן צו צושטעלן פעסטקיַיט און שטיצן צוקונֿפט ווּוקס.ש

 דער ּפלַאן אנערקענט די פָאדערן און ענדערן סוויווע ַאז אונדזער סיסטעם טרעפט און די
 איבערצייגונג ַאז  צושטעלן ַאלע מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס איבער ניו יארק סטעיט,

 ניט געקוקט אויף רַאסע, עטניש גרופע, פיייקייט, סָאסיָאעקָאנָאמיש סטַאטוס, בילכער שּפרַאך,
 געשלעכט ָאריענטירונג און דזשענדער אידענטיטעט, און געָאגרַאפיש ָארט, מיט די געלעגנהייט צו

בליען און הָאבן ַא ריַיך לעבן, איז אויסערגעוויינלאך וויכטיקייט. עס אויך איידענטיפירט ַאז זיך-
 ַאדווָאקַאטעס, משפחות, זָארגגעבערס און פערסָאנעל שּפילן ַא עיקערדיק רָאלע אין אונדזער

סטרַאטיגיש ּפלַאנירונג ּפרָאצעס און העלפן צו מַאכן אונדזער סיסטעם שטארקער.ש

 דעריבער, איך גלויב ַאז די א.פ.וו.ד.ד. סטרַאטעגיש ּפלַאן פון 2023-2027 געהערט צו אונדז ַאלע, און
 איך הָאף ַאלעמען וואס האבן אנטייל גענומען אין אונדזער ּפלַאנירונג ּפרָאצעס פילט שטָאלץ און

 הָאפענונג ֿפַאר די ברייט ַאגענדַא עס לייגט ארויס און ַאז איר זענט גרייט צו ַארבעטן זיַיט ביי זייט מיט
אונדז צו נָאכגיין דעם צוזָאג.ש

איך וויס ַאז דָאס איז ַאן ַאמביציעז ּפלַאן, ווָאס וועט נעמען צייט, און עס איז ַא סַאך ַארבעט
צו טָאן צו ברענגען אונדזער סיסטעם צו ַא ּפלַאץ ווָאס פַארבעסערט די דערפַארונג פון מענטשן מיט

 ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס, זייער פַאמיליעס, און זייער קרייזן פון שטיצן. פונדעסטוועגן, איך בין
 זיכער ַאז  מיט די שטיצן פון אונדזער שותפים, די גענעראל ָאפיס און די לעגיסלַאטורע, די א.פ.וו.ד.ד.

וועט מצליח זיין אין דערגרייכן אונדזער שותפותדיק צילן.ש

 א.פ.וו.ד.ד. קוקט פָארויס צו די שטענדיק, שווער ַארבעט אין פרָאנט פון אונדז און מיטַארבעט צו
 מַאכן אונדזער ּפלַאן, און מער וויכטיק אונדזער סיסטעם, דער בעסטער וואס קען זיין ֿפַאר קרַאנט

און צוקונֿפט דורות פון ניו יארקערס מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס.ש



 עס בלייבט מיין אמת ּפריווילעגיע צו דינען אלץ די קַאמישַאנער פון א.פ.וו.ד.ד., און עס איז מיט
 שטָאלץ ֿפַאר ווי מיר הָאבן געארבעט צוזַאמען צו פַארלייגן אונדזער וועג וויטער און מיט

 ענערגיע און א שטארקע וועלן ֿפַאר די וויכטיק ַארבעט פָארויס, ַאז, אין נָאמען פון די גאנצע
 ַאגענטור, איך לַאדן ַאלעמען אין די ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס קהל צו לייענען דעם

 סטרַאטעגיש ּפלַאן. איך הָאף איר וועט דערקענען דיין  קול אין עס, און אז איר וועט משתתף
 זיין מיט מיר צו נוצן עס צו קוקן אף די ּפרָאגרעס פון  א.פ.וו.ד.ד., איר ריכטונג און פארזיכערן
 אז מיר האלטן צו די התחייבותן עס מאכט ווי איר טוט דאס איך לַאדן איר  צו טיילן מיט אונדז

 דיין איבערלעבונגען און געדאנקען וועגן קומענדיק פראגעס בייטען ּפרייָארַאטעטען און העלפן
פארזיכערן ַאז דעם ּפלַאן ווערט ַא פרַאקטיש מציאות

בברכה,ש

 

קערי אי. נייפעלד
קַאמישַאנער





א.פ.וו.ד.ד. איז איבערגעגעבן צו צושטעלן
א  יושרדיק, מענטש-צענטערד, 

ארייננעמענדיק און אויסהָאלטענקייט 
סיסטעם.ז

ּפלַאן
איבערבליק
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צושטַאנד פון  א.פ.וו.ד.ד.ש

$431M

 קהל
הַאביליטַאציע

טָאג און
ארבעט

רעסּפיט

$4.9B

$643M

$1.3B

$207M $272M

זָארגן
קָאוָארדַאציע

די ָאפיס ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס (א.פ.וו.ד.ד.)  איז פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר
קָאָארדַאנירן שטיצן ֿפַאר בעערעך 130,000 ניו יארקערס מיט ַאנטוויקלונג

 דיסַאבילעטיס, ַאריַינגערעכנט אינטעלעקטוַאל דיסַאבילעטיס, סערעברַאל ּפַאלסי, דַאון סינדרָאום,
ָאטיזַאם, ּפרַאדער-ווילי סינדרָאום און אנדערע נורַאלַאדזשיקַאל ּפרָאבלעמען.ש

ציעס, מיר צושטעלן אין מיטַארבעט מיט בעערעך 500 פרייוויליק נישט-פאר-פרַאפיט ָארגַאניזַא
ערטער און שטיצונג פון וווינָארט, קהל לעבען, טָאג און בַאשעפטיקונג פרָאגרַאם, משּפחה שטיצן 

בַאדינונגס, און רעסּפיט. שטיצונג פָאקוסן אויף מַאקסַאמייזען געלעגענהייטן ֿפַאר זעלבסטשטענדיקייט, 
כשיוועס, און ארייננעמענדיק און העלפן יענע מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס צו לעבן, ַארבעטן, און גָאר 

 (HCBS) ָאנטייל נעמען אין די ברייטערער קהל, צוגעפַאסט מיט די היים און ציבור בַאזירט בַאדינונגס
א סוויווע תקנות.

קס אונדזער יערלעך, א.פ.וו.ד.ד. מעדיקַאיד הוצאות קומען צו איבער $8 ביליָאן. ענלעך צו דער ווּו
רגרעסערן אין די ַאגענטור האט געזען אין די נומער פון מענטשן מיר דינען, מיר הָאבן געזען ַא פַא

סכום פון מעדיקַאיד הוצאות אין די לעצטע פינף יָאר. הוצאות זענען געוואקסן פון בעערעך $7 ביליָאן 
אין 2016 צו $8 ביליָאן אין 2021. ּפונקט ַאזוי, די דורכשניטלעך סומע פון  געלט ווָאס גייט צו שטיצן יעדער 

מענטש איז געוואקסן פון $62,557 אין 2016 צו ַא ביסל אונטער $65,000 אין 2021. די דַאטן ווייסט ַא 
ענדערונג אין אונדזער הוצאות אין די לעצטע יָארן אין שיַיכות צו קינדער. מיר האבן געזען ַא $5,000 
פַארגרעסערן, איידער COVID-19, אין וויפיל אונדזער ַאגענטור גיט ארויס דורכשניטלעך צו שטיצן ַא 

קינד.ב די וווקסן טענדענצן וויזען די ענדערן באדערפענישן פון די וואס מיר דינען, ַאריַינגערעכנט ַא היּפש 
פַארגרעסערן אין די נומער פון קינדער זוכן און צוגעשטעלט בַאדינונגס דורך א.פ.וו.ד.ד.ג

מעדיקַאיד ָאּפצָאל ֿפַאר
 באדינונגס אויסגעבונג לויט

בַאדינונגס קַאטעגָאריע
אין 2021

אנדערע
שטיצט

 צערטַיפירט
רעזידענטשַאל
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עלטער

 קינדער (0-20) 
33%

        עלטערע
 (65+)

7%

 דערווַאקסענער
(21-64)

60%

4%

19%

7%

1%

63%

1%

4%

ַאסיַאן

שווַארץ

היסּפַאניק

אינדיַאניש

וויַיס

אנדערע

24%אומבַאקַאנט

4%

1%

55%

4%

3%

9%

ָאטיזַאם סּפעקטרום
פעלערן

סערעברַאל ּפַאלסי

עּפילעּפסי / סיזשערז
פעלערן

אינטעלעקטוַאל דיסַאביליטי

  אנדערע ַאנטוויקלונג
 פעלערן

 אנדערע מוח פַארשעדיקן

                         אומבַאקַאנט /
ניט איידענטיפיצירט

מין

נקבה
36%

זכר
64%

מענטשן באדינט דורך א.פ.וו.ד.ד. אין 2021

123,953

121,914

119,843

117,934

115,574

2021

2020

2019

2018

2017

People Served by OPWDD (2021)

112,723

36,425

37,694

55,196

17,820

46,993

 זָארגן קָאָארדינַאציע

 צערטיפירט רעזידענטשַאל

 קהל הַאביליטַאציע

 טָאג און בַאשעפטיקונג

רעסּפיט

אנדערע שטיצן און בַאדינונגס

People Served by Service Type (2021)

*מעדיקעיד דַאטן
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צושטַאנד פון  א.פ.וו.ד.ד.ש

$15.79

36%17%

12% 
ַאמעריקע

44%
ַאמעריקע

$13.61
ַאמעריקע

דספ אויסקער
ראטע אין ניו יָארק

דורכשניטלעך
דסּפ לוין אין ניו

יָארק

פריַי ָארט ֿפַאר
 פול-צייט דספ
אין ניו יארק

ענדערונגען און פָאדערן

דירעקט שטיצן ּפרָאפעסיָאלען אין 2020דירעקט שטיצן ּפרָאפעסיָאלען אין 2020

קוביד-19 האט א השפעה געהאט אף די בַאדינונגס פון א.פ.וו.ד.ד. אין עטלעכע וועגן און האט 
לעסָאף געביטן די צוקונֿפט פון אונדזער סיסטעם. מיר הָאבן געזען ַא רעדוקציע אין די שטיצן 
גענוצט אין 2021, ווי פראגראמען זענען ּפלוצלינג אפגעהאלטן צוליב דער נויטפאל פון ציבור 

געזונט. פילע פרָאגרַאמען האנדעלן  איצטער מיט שוועריקייטן אן פרווון צו נאכאמאל אפענן. 
פַאר-ּפַאנדעמיק, יערלעך הוצאות האבען פארגרעסערט מיט ַא קורס פון 4.6% ּפער יָאר, אבער 

אין 2021 די ּפַאנדעמיק האט געבראכט אין ַא פַארקלענערונג אין גַאנץ יערלעך הוצאות פון 5.7%, 
ָאדער $480 מיליָאן, און ַא 7.2% פַארקלענערונג אין די סומע פון דורכשניטלעך אויסגעבונג צו 

שטיצן מענטשן.

אין צוגָאב, א.פ.וו.ד.ד. און פילע אנדערע מענטש באדינונגס סעקטָארן הַאנדעלן מיט ַא 
ווערקפָארס אויספעל ווָאס איז געווען פַארערגערט דורך קוביד-19. די ּפַאנדעמיק האט ַא 

בַאטייטיק ּפרַאל אויף ווָאס איז געווען ַא שוין איינשרומפן פעלד פון דירעקט שטיצן דערגרייכענט, 
נעל.                                                                                                         נורסעס, און  קליניש פערסָא

לויט נאציאנאלע קָאר אינדיקַאטָארס (נ.ק.איי.) סטַאף סטַאביליטי דַאטן ֿפַאר 2020, די 
דורכשניטלעך ניו יָארק שטַאט (נ.י.ס.) אויסקער ראטע ֿפַאר די פרייוויליק דירעקט שטיצן 

ּפרַאפעשַאנַאל (ד.ס.פ.) ווערקפָארס איז געווען 36%, און פריַי ָארט רַאטעס איז געווען פון 17% 
ֿפַאר פול-צייט שטעלעס צו 21%  ֿפַאר טייל-צייט שטעלעס אין די א.פ.וו.ד.ד. סיסטעם.ד די מער 
פריש דַאטן טענדענצן געטיילט דורך דיסַאביליטי ָארגַאנַאזַאציעס און פַארזארגערס ַאריבער די 

שטַאט בַאוויַיזן ַא פַארגרעסערן אין די פראצענטן איבער די לעצטע צוויי יאר.ה

די קרַאנט פערסאנעל קריזיס רירט אן די פייעקייט פון א.פ.וו.ד.ד. צו צושטעלן די נויטיק און 
מיליעס. קווַאליטעט בַאדינונגס צו שטיצן מענטשן און זייערע פַא
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סטרַאטעגיש ּפלַאנירונג ּפרָאצעס

צושטַאנד פון  א.פ.וו.ד.ד.ש

 א.פ.וו.ד.ד. איז באגאנגען צו ווערן ַא מער מענטש-צענטערד און ארייננעמענדיק סיסטעם. מען זעט דאס
 אין אין די נאל אמאל איינשטעלן אונדזער ּפלַאנירונג ּפרָאצעס ווָאס, צוזאמען מיט דַאטן, נעמט אריין די

 .קולות פון אונדזער פַארשידע שותפים

 אין די זומער פון 2021, א.פ.וו.ד.ד. האט אנגעהייבען זיין ּפלַאנירונג ּפרָאצעס דורך הערן פון שותפים
 ַאריבער די שטַאט צו זַאמלען ַאריַינשריַיב אויף די זַאכן זיי גלויבן זענען מערסט וויכטיק ֿפַאר די ַאגענטור

 צו ווענדן זיך צו. דָאס האט אנגעהויבן מיט הַאלטן פינף רעגיָאנַאל ָאנליין גרוּפעס, האלטן באגעגענישן
 און זַאמלען ַאריַינשריַיב פון 33 שותפים גרוּפעס פָארשטעלן זיך-ַאדווַאקַאטן, משפחות, זָארג געבערס,

 קהילות וואס באקומען וויניקער באדינונגס, און אנדערע, און איבערקוקן געשריבן בַאמערקונגען פון
.איבער 150 שותפים

סטרַאטעגיש ּפלַאנירונג ּפרָאצעס

אונדזער סיסטעם, און אנדערע אין ניו יארק סטעיט, הָאבן לעצטנס געזען ַא פַארגרעסערן אין די נומער 
פון קינדער און דערווַאקסענער ווָאס אידענטיפיצירן ווי צווייענדיק דיַאגנָאזירט, דַארפן נָאך קליניש 

שטיצן, און הָאבן מער קָאמּפליצירט אויפפירונג און מעדיציניש באדערפענישן.ו מענטשן מיט ַא 
אינטעלעקטוַאל / דעוועליפמענטאל (ַאנטוויקלונג) דיסַאביליטי (אדד) ווָאס אין די זעלבע צייט 

איבערלעבן ַא מענטאל אילנעס (גייַסטיק געזונט) (מי) מצב זענען גערעכנט צו הָאבן ַא צווייענדיק 
דיַאגנָאז (אדד/מי). בשעת די ּפינטלעך פארשפרייטקייט פון אדד/מי צווייענדיק דיַאגנאזן זענען 

אומבַאקַאנט, רוֿב ּפרָאפעסיָאנעלן ָאננעמען ַאז בעערעך 35% פון מענטשן מיט אדד אויך איבערלעבן 
גיַיסטיק געזונט פָאדערן.ז ווי דָאס האט געֿפירט צו ַא פַארגרעסערן אין די נומער פון קינדער און 

דינונגען.  פַאמיליעס ווָאס דַארֿפן צו נַאוויגירן קייפל סיסטעמען צו בַאקומען נויטיק שטיצן און בַא

ענלעך, ניו יארק סטעיט האט געזען ַא דעמָאגרַאפיש איבעררוק פון זיַין בַאפעלקערונג. די טענדענצן 
ָאנוויַיזן ַא ווואקסען נויט צו ווענדן זיך צון אומגלייכקייט, סטרוקטוריש און סיסטעמיש ראסע פָארורטל, 

און בַאזיַיטיקן לַאנגסטיק בַאריערן צו באדינונגס צוטריט ֿפַאר קהילות וואס באקומען וויניקער 
עס.                                       באדינונגס, ַאריַינגערעכנט די פון קולטורעלע און עטנישע פארשיידענע גרוּפ

און דערצו, עס זענען געווען פילע פַאראויבגאנגן אין טעכנָאלָאגיע און דַאטן סיסטעמען וואס א.פ.וו.ד.ד. 
האט פריער נישט געהאט די געלעגנהייט צו נוצן. קרַאנט סיסטעמען און טעכנָאלָאגיע ווָאס צושטעלן 
ווערטפול דַאטן און אינֿפָארמַאציע אין די ַאגענטור זענען צו אלט. ָאן דערהיַינטיקט סיסטעמען און ַא 

דיגיטַאל טרַאנספָארמַאציע, אונדזער סיסטעם וועט כסדר האנדלן שוועריקייטן אין דינען מענטשן אין די 
לטענדיק און עפעקטיוו וועגן מעגלעך.  מערסט גליַיך, אויסהָא

די 2023-2027 סטרַאטעגיש ּפלַאן, ַאנטווינקעלט דורך די א.פ.וו.ד.ד. אין מיטַארבעט מיט אונדזער 
שותפים, צייכענט די הויּפט צילן און ָאביעקטיוון ווָאס וועט פירן די ַארבעט פון די ַאגענטור איבער די 

נעקסט פינף יָאר צו ַאריבערפירן די סיסטעם צו איינער ווָאס איז ביכולת צו ַארבעטן אין ַא מער עפעקטיוו  
וועג אין דעם ענדערן סוויווע.
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ּפלַאנירונג ּפרָאצעס

ּפלַאטסבורג

בינגהַאמטָאן

לאנג אילאנד

וועסטשעסטער
סטאטן אילאנד  ברוקלין

קווינס

בראנקס
סטשענעקטַאדי

רָאטשעסטער
סירַאקיוס

בַאפרַאלו

 מאנהעטן

רעגיָאנַאל פָארום פלעצער

ָאנליין בַאשטעלונג

 בַאזירט אויף באקומען ַאריַינשריַיב און שטַאט און נאציאנאלע דַאטן, א.פ.וו.ד.ד. האט ַאנטווינקעלט זיין
 2023-2027 קונצעפט סטרַאטעגיש ּפלַאן. די ַאגענטור הָאט ארויסגעגעבן דעם קונצעפט ּפלַאן אין
 פרילינג פון 2022, ַאריַינגערעכנט ַא קלָאר-שּפרַאך קיצער און איבערגעזעצט ווערסיעס, צו זַאמלען

 בַאמערקונגען צו מַאכן זיכער ַאגענטור צילן און ָאביעקטיוון פַארטרַאכטן די ּפרייָארַאטעטן פון
שותפים.ש

 די פאלגענדע סעקציעס צושטעלן ַאן איבערבליק פון שותפים בַאשטעלונג ַאקטיוויטעטן און ַאריַינשריַיב
געזאמלט אויף דעם קונצעפט ּפלַאן.ש

בַאטייליקונג און ַאריַינשריַיב פון שותפים
 צו פארזיכערן אז אלע קולות זענען געהערט געווארן, נאכדעם וואס דער קונצעפט ּפלַאן איז

 ארויסגעגעבן געווארן, האט א.פ.וו.ד.ד. פארבעטן שותפים צו צושטעלן בַאמערקונגען דורך ָאנליין
 זיצונגען, אין-מענטש גרוּפעס, באגעגענישן מיט סּפעציפיש בַאפעלקערונג און גרוּפעס צו וואס דאס איז
נוגע, עדות דורך בליצפאסט, און די אריינגעבען פון ענטפערן צו ַאן ָאנליין בַאמערקונגען איבערבליק.ש

 אין גַאנצן, א.פ.וו.ד.ד. האט געהאט איבער 30 געלעגענהייטן ֿפַאר מענטשן צו טיילן מינדלעך
 בַאמערקונגען און מיר הָאבן באקומען געשריבן ַאריַינשריַיב און פול איבערבליקן פון איבער 500 מענטשן.

 שותפים האבן צוגעשטעלט בַאמערקונגען אין קייפל וועגן, מיט פילע איַינטיילונג זייער בַאמערקונגען
 עטלעכע מָאל. דעם ברייט בַאשטעלונג און די ווערטפול ַאריַינשריַיב באקומען האט וויַיטער באשטעטיקט

אונדזער ּפרייָארַאטעטן און ריכטונג.ש

זעצונגען סטעיטווידע ווירטוַאל 

 וויַיט באגעגענעשן מיט 15 
ספעציפיש גרוּפעס צו וואס 

דאס איז נוגע
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פלַאנירונג ּפרָאצעסּ

ּפרייָארַאטעטן פון שותפים

ָאפט טעמע 
 עטלעכע טעמעס זענען שטענדיק דערמאנט אין די בַאמערקונגען באקומען פון שותפים. די הויּפט
ּפרייָארַאטעטן איידענטיציפירט ַאריַיננעמען ווענדן זיך צו די ווערקפָארס קריזיס, ֿפַארבעסערן זיך-

 דירעקציע, בעסער שטיצן מענטשן מיט קָאמּפליצירט בַאדערפענישן, ֿפַארשטַארקונג אונדזער ערטער
 פון וווינָארט בַאדינונגס, און דערקענען די נויט ֿפַאר לַאנג-טערמין ּפלַאנירונג ווי משפחות און

זָארגגעבערס ווערן עלטער.ש

 דערצו, מענטשן האבען באמערקט די וויכטיקייט פון א.פ.וו.ד.ד. ֿפַארבעסערן צוטריט צו בַאדינונגס ֿפַאר
 קהילות וואס באקומען וויניקער באדינונגס. דָאס איז כולל ֿפַארשטַארקונג די קולטור און שפרַאך

קַאמּפַאטינס (קלק) פון פערסָאנעל, פַארזארגערס און פרָאגרַאמען.ש

 אן אנדער ָאפט טעמע אויסגעדריקט איז די נויט צו נוצן דַאטן צו מעסטן די הצלחה פון די ַאגענטור אויף
טרעפן סטרַאטיגיש צילן און ָאביעקטיוון, און אויכעט צו זיין מער דורזעיק מיט דַאטן און אינֿפָארמַאציע.ש

 דַאטַא געפירט ּפלַאנירונג

פַארווַאלטן זָארג

דעי

ווערקפָארס

בַאהָאוזונג

 זעלבסט-דירעקציע

 קָאמּפלעצירט בָאדערפינישן 

 משּפחה / קינדער  בַאדינונגס

זָארגן קָאוָארדַאנַאציע

בַאשעפטיגונג

טָאג בַאדינונג

 קריזיס בַאדינונגס /קליניש

עזונט יוישער

קאס / קאנס 

 דַאטַא / טעכנָאלָאגיע

אין קָאמבינַאציע מיט שותפים ַאריַינשריַיב, א.פ.וו.ד.ד. האט איבערגעקוקט פינף יָאר פון שטַאט 
און קָאונטי-מדרגה מעדיקַאיד דַאטן צו העלפן אידענטיפיצירן צילן, ָאביעקטיוון און 

ַאקטיוויטעטן. מיר האבן אויכעט גענוצט נקי סטַאף סטַאביליטי דַאטן וועגן די דירעקט שטיצן 
ווערקפָארס און נקי אינטעלעקטוַאל און ַאנטוויקלונג דיסַאבילַאטיס דַאטן ווָאס רעדט צו די 

פָארשטעלונג פון אדד באדינונגס סיסטעמען און איבערלעבונגען און די רעזולטאטן פון מענטשן 
וואס ווערטן באדינט.ח אויך, האבן מיר רעפערענירט אנדערע נאציאנאלע דיסַאביליטי דַאטן, 

ווָאס מען קען געפינען אין די ּפלַאן.
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ּפלַאנירונג ּפרָאצעס 
 ענלעך, א.פ.וו.ד.ד.האט בַאטרַאכט קַאונטי ּפלַאנירונג אינֿפָארמַאציע און היגע רעגירונגס ַאּפַארַאט דַאטן

 און בַאמערקונגען. אויף ַא יערלעך עיקער, א.פ.וו.ד.ד. גיט קָאונטי-מדרגה מעדיקַאיד נוצן דַאטן ֿפַאר
 מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילַאטיס צו לאקאלע רעגירונגס יוניץ (לגיו). דערנָאך מיר זוכן זייער

 ַאריַינשריַיב אין אונדזער סטעיטווידע ּפלַאנירונג, ַאריַינגערעכנט ווָאס זיי אידענטיפיצירן ווי די הויּפט
 שווערעקייטן וואס קַאונטיס האנדלן מיט. ֿפַאר דעם קרַאנט ּפלַאנירונג ציקל, ַא סּפעציפיש  קוביד-19
 איבערבליק איז געווען באשאפן, געגעבן די ּפרַאל די ּפַאנדעמיק האט איבער די שטַאט. די איבערבליק

 האט געזאמלט וויכטיק אינֿפָארמַאציע פון די לגיו'ן וועגן די מניעות זיי האבן געהאט ווען פרווון צו
צושטעלן גיַיסטיק היגיענע (מענטַאל געזונט, ַאלקָאהָאל און נארקאטיק נוצן, און ַאנטוויקלונג

 דיסַאביליטי) בַאדינונגס בעשַאס די ּפַאנדעמיק. אין דער איבערבליק, די לגיו'ן אנערקענען די ווערקפָארס
 קריזיס, ניט גענוגקייט פון ערטער פון וווינָארט און נויטפַאל ענטפער / קריזיס בַאדינונגס, וואקלאנישן

 ַארום קוביד-19 ווַאקצינען צווישן דספ און באגרעניצט צוטריט צו טרַאנסּפערטַאציע ווי מניעות. די לגיו'ן
 אויך דערמאנט פארגרעסערן אין קָאס צו צושטעלן בַאדינונגס, געוואקסן ווַארטן צייט צו צוטריט שטיצן,

פערסאנעל זַאכן און נידעריק צוריק-צאל רַאטעס ווי שווערעקייטן.ז

 בשעת איבערקוקן דַאטן ווָאס א.פ.וו.ד.ד. דערוויַיל האט צוטריט צו, מיר הָאבן אויך איידענטיציפירט
 אנדערע דַאטן באדערפענישן און ריסן אין אינֿפָארמַאציע ווי ַא טייל פון אונדזער שטענדיק מי צו שַאֿפן

 סטַאנדַארן ֿפַאר מעסטן אונדזער סטרַאטיגיש ּפלַאן ּפרָאגרעס אין צוקונֿפט יָארן. מער אינֿפָארמַאציע וועגן
 אונדזער ּפלענער צו בַאפרישן און ֿפַארבעסערן אונדזער טעכנָאלָאגיע געבויען צו ווענדן זיך צו די ריסן איז

ַאריַינגערעכנט אין שּפעטער סעקציעס פון דעם דָאקומענט.ש

סטרַאטיגיש צילן און ָאביעקטיוון
 די צילן און ָאביעקטיוון אין די סטרַאטעגיש ּפלַאן 2023-2027 צושטעלן ַא וועג ווייזער ֿפַאר ענטפערען

 צו די שווערעקייטן ווָאס די באדינונגס סיסטעם האנדעלט מיט אין די קורץ-טערמין און לייגן אויס
 וויכטיק פָארשונג, אפשאצונג און כידעש ַאקטיוויטעטן ווָאס וועט מיטטיילן די שטענדיק סיסטעם

ֿפַארבעסערונג אין די לַאנג-טערמין.ש

 די סטרַאטיגיש צילן, ָאביעקטיוון און ֿפַארבונדן ַאקטיוויטעטן וועט ַארוישעלפן א.פ.וו.ד.ד. און שותפים צו
 ַארבעטן צוזַאמען צו דערגרייכן קלָאר און בכיוונדיק ּפרָאגרעס צו ַא מער מענטש-צענטערד,

 אויסהָאלטענדיק, גלייך, ארייננעמענדיק און קָאוָארדַאנַאצירט סיסטעם פון שטיצן און בַאדינונגס פאר
ניו יארקער מיט אנטוויקלונג דיסעביליטיס.ז

מעדיקַאיד דַאטַא
 נקי ַאדַאלט סערווייס

נקי פערסאנעל סערוויי
רעזידענטשַאל אינֿפָארמַאציע סיסטעמען

 ּפרָאיעקט- ריסּפ
סטעיט אוו דא סטעיטס אין

דעוועלָאּפמענטַאל דיסַאביליטיז

א.פ.וו.ד.ד. דַאטן
איַינטיילונג און מקורים



1
 פארשטארקן אונדזער ווערקפָארס, טעכנָאלָאגיע און

מיטַארבעט
 שטיַיגן די געבויען פון די בַא דינונגס סיסטעם דורך אינוועסטירונג אין די

 ווערקפָארס, דערהיינטיקן דַאטן טעכנָאלָאגיע און ַפארבעסערן בַאשלוס-מאכן
דורך מיטַארבעט.ט

 דירעקט שטיצן ווָארקפָארס
 ֿפַארבעסערן די רעקרוטירן, האלטונג און קווַאליטעט פון די דירעקט שטיצן

ווערקפָארס.ס

 דַאטַא צוטריט און טעכנָאלָאגיע
 אינוועסטירן אין טעכנָאלָאגיע ווָאס גיט מער בַאצייטיק אינֿפָארמַאציע און

פַארגרעסערט די פַארַאנענקייט פון דַאטן.ן

שותפים בַאשטעלונג און מיטַארבעט
ּפראטעזשירן שותפים בַאשטעלונג און מיטַארבעט צו מיטטיילן בַאשלוס-מאכן.ן

ָאביעקטיוון

2
איבערמַאכן אונדזער סיסטעם דורך כידעש און ענדערונג

 אויסברייטערן די פייעקייט פון די סיסטעם צו פולמַאכטיקן מענטשן דורך
 ֿפַארשטַארקונג שטיצן, פַארפשוטערן ּפַאליטיקן און אויספָארשן ניַיע וועגן צו

צושטעלן בַאדינונגען.ן

שטיצט און בַאדינונגס
 פארשטארקן די קווַאליטעט, עפעקטיווקייט און אויסהָאלטענקייט פון שטיצן און

בַאדינונגען.ן

רעגולירונג און ּפָאליטיק ענדערונגען
 ענדערן ּפַאליטיקן צו שַאֿפן גרעסערע בייגיקיַיט, פַארגרעסערן געלעגנהייט ֿפַאר

קהל אינטערגרַאציע, און געבן שכר פאר פַארבעסערט פערזענלעכע רעולטַאטן.ן

פָארשונג און כידעש
 ָאנפירן פָארשונג, ָאּפשַאצן פרָאגרַאמען און ּפרובירן ניַיע מעטָאדן ֿפַאר

פַארזָארגן בַאדינונגס.סס

ָאביעקטיוון

3
ֿפַארבעסערן אונדזער מענטש-צענטערד שטיצונג און בַאדינונגס

 ֿפַארבעסערן בַאדינונגס איבער די לעבן דורך מַאכן זיכער שטיצן זענען
הָאליסטיש, באדערפענישן-באזירט, גלייך און מענטש-סענטערד.דד

קינדער, יוגנט און יונגע דערווַאקסענער
 פַארזיכערן קינדער, יוגנט און יונגע דערווַאקסענער בַאקומען צונעמען און

קָאוָארדַענַאצירט בַאדינונגען.ן

קָאמּפליצירט באדערפענישן
 אויסברייטערן שטיצן ֿפַאר מענטשן מיט קָאמּפליצירט הנהגה און מעדיציניש

באדערפענישן.ן

קולטור און עטיניש פארשיינדיק קהילות
 ווענדן זיך צו ריסן אין בַאדינונגס ֿפַאר קהילות וואס באקומען וויניקער

באדינונגס, קולטור און עטניש פארשיינדיק קהילות.ת

ָאביעקטיוון
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סטרַאטעגיש ּפלַאן אף ַא בליק

ציל 1
פארשטארקן אונדזער ווערקפָארס, טעכנָאלָאגיע און מיטַארבעט 

 שטיַיגן די געבויען פון די בַאדינונגס סיסטעם דורך אינוועסטירונג אין די  ווערקפָארס, 
דערהיינטיקן דַאטן טעכנָאלָאגיע און ַפארבעסערן בַאשלוס-מאכן דורך מיטַארבעט.ט

 א.פ.וו.ד.ד. באדינונגס סיסטעם, מיט נָאך ַא בָאנוס 
 אויב דער ַארבעטער איז אין גאנצן ווַאקסענירט קעגן

קוביד-1.19

 אין צוגאב צו די קורץ-טערמין אינוועסטירונג, די
 א.פ.וו.ד.ד. אויסגעבונג ּפלַאן פאר א.ר.פ.א. באשטייט

פון קייפל איניציַאטיוון צו ֿפַארבעסערן רעקרוטירן
און האלטונג פון דסּפ, ַאריַינגערעכנט ּפרַאיעקטן

 וואס שטיצן ווערקפָארס כידעש געמאכט צו
ֿפַארבעסערן די קַאמּפעטענטקייט און געניטשאפט פון

 די דספ ווערקפָארס, און ּפראטעזשירן רעקרוטירן און
 האלטונג דורך גרינדן באציונגען מיט היי סקולס,

 דירעקטאריומס פון קָאָאּפערַאטיווע בילדונגקרייז
 בַאדינונגס (ב.או.ק.ע.ס.) די ניו יארק סטעיט בילדונג
 דעּפַארטמענט, שטַאט אוניווערסיטעט פון ניו יארק

 (סוני) בילדונגקרייז געלעגנהייט סענטערס (ק.או.צ.),
 סוני עמפיער סטעיט קַאלידזש, רעגיָאנַאל סענטערס
 ֿפַאר ווערקפָארס טרַאנספָארמַאציע, און די ניו יארק

 סטעיט דעּפַארטמענט פון ַארבעט. די מיטַארבעטן וועט
 פירן צו דספ אויסבילדונג און קרַאדענטשַאל

 געלעגענהייטן, די ַאנטוויקלונג פון רעקרוטירן וועגען
 און קַאריערע שטעגן אין העכער דערציונג

 אינסטיטוציעס, ַא סטעיטווידע דסּפ ֿפַארקויפן
 קאמפאניע, ניַי אינַאווייטיוו אנשטעלן און האלטונג

 פירן, און ַאדווַאקַאסי ֿפַאר ַא פעדעראלע סטַאנדַארד
 ַאקיַאּפיישַאנַאל קלַאסעפיקַאציע (ַאקַאּפיישַאנַאל קָאד)

ֿפַאר דספ.ד

 א.פ.וו.ד.ד. אנערקענט די וויכטיקייט פון האבן ַא הויך  
קווַא ליטעט, סטַא ביל ווערקפָארס און ַא פַארבעסערט  

אר בעסער ַאנַאליסיס, ּפלַאנירונג,  געבוי וואס לָאזט ֿפַ
אימּפלעמענטַאציע און אפשאצונג פון בַא דינונגס. צו  

דעם ציל, מיר וועט פָא רזעצן צו ּפרייָארַאטיעזירן  
אפשאצונג פון אונדזער קרַא נט ּפ רַא צעסן און געבויען  

ארבעסערן אונדזער   צו פארזיכערן ַאז מיר ֿפַ
אפרופיקייט צו שותפים, און מערסט וויכטיק, צו 

סס מענטשן מיט ַא נטוויקלונג דיסַאבילעטיס. 

 פעדעראלע געלט דורך די אמעריקאנער רעסקיו פלַאן 
אקט (א.ר.פ.א.) דערמעגליכט א.פ.וו.ד.ד. צו מַאכן 

בַאלדיק און בַאטיַיטיק ניַי אינוועסטירונג אין די  דירעקט 
שטיצן ווערקפָארס. צו שטיצן ַא מער אויסהַאלטענדיק 

ווערקפָארס, די א.ר.פ.א. אויסגעבונג ּפלַאן פון די 
ַאגענטור איז כולל ווערקפָארס לאנג-באדינונג און 

אר ַא דספ  גלייכווערטיק צו 20% פון  האלטונג בָאנוסן ֿפַ
געמאלדן ּפיירָאול אויסגעבונג, און די לעצטע שטַאט 

בודזשעט האט ַאריַינגערעכנט נָא ך בָא נוסן ֿפ ַאר דעם 
ווערקפָארס. ביז איצט, די א.ר.פ.א. ּפלַאן פון ניו יארק 

האט אלָאקירט $1.5 ביליָאן צו שטיצן רעקרוטירן ֿ
ַפארבעסערן האלטונג, און ווַאקסןלוין פון דספ דעם 

געלט איז אויך כולל ַא סַאפלַאמענַאל,  איין-מאל צָאלונג 
צו שטיצן קרַאנט דסּפ און משּפחה  זארג פַארזארגערס 

ווָאס געארבעט בעשַאס די ַּפאנדעמיק און בליַיבן ָא 
נגעשטעלט אין די
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ציל 1
אין צוגָאב, א.פ.וו.ד.ד. גיט ווייטער מיט

 ּפלענער צו איבערמַאנכן די טעכנָאלָאגיע פון די
 ַאגענטור צו מער כידעשדיק און אינטוַאטיוו

 פרָאגרַאמען, פַאראיינציקען סיסטעמען ווי צונעמען,
 עפעקטיווירן די שטראם פון ארבעט, און פַארבעסערן
 קַאּפַאציטעט און פערסָאנעל פייעקייטן. פַארבעסערט
 טעכנָאלָאגיע וועט העלֿפן א.פ.וו.ד.ד. ֿפַארבעסערן זיַין
 דַאטן סיסטעמען, דערמיט פַארגעסערן די א.פ.וו.ד.ד.
 פייעקייט צו ענטפערן צו דַאטן בקשות און ֿפַארשטיין

 דַאטן טענדענצן. די מאדערנַאזירען וועט העלֿפן
א.פ.וו.ד.ד. ֿפַארבעסערן זיין פייעקייט צו זַאמלען

און פונַאנדערקליַיבן דַאטן, בויען ַא אויסהָאלטענדיק
יסוד ֿפַאר דַאטן ווָאס קען מיטטיילן צוקונֿפט
ּפלַאנירונג און פָארשטעלונג סטַאנדַארן און

 ווערן גענוצט צו ָאּפשַאצן רעזולטאטן פאר די וואס
זענען באדינט.ז

 די פינַאנציעל יָאר 2023 שטַאט בודזשעט האט
 צוגעשטעלט איבער $450 מיליָאן צו די א.פ.וו.ד.ד. נעץ

פון נישט-פאר-פרַאפיט שּפיַיזער ַאגענטורן דורך די
אנווענדונגען פון ַא צופַאסונג פון 5.4% פאר קָאס-פון-

 לעבן. די טניַי פון געזעץ פארלאנגט ַאז פַארזארגערס
 ערשט נוצן די רעסורסן צו ווענדן זיך צו קריטיש ארבעטען

 קָאס, ַאריַינגערעכנט ריקרוטירן און האלטען דירעקט
 זָארגן, קליניש און שטיצן פערסָאנעל. דער בודזשעט האט

 אויך ארײנגעטראגן א באדייטנדיקע אינוועסטיציע פון
 ּכמעט $170 מיליָאן אין די שטַאט ווערקפָארס ֿפַאר

 דירעקט געצָאלט ַאקציעס און פארבעסערן בַאצָאלן ֿפַאר
 איבער-צייט שעות געארבעט דורך ערשטיק דירעקט זָארג

פערסָאנעל.ז

דציל 1 ָאביעקטיווןן 

פַארבעסערט הַאלטונג און רעקרוטירן

פַארבעסערט קָאמפעטענס און פייעקייטן

מער קַאריערע מיגלעכקייטן פאר דספ
דירעקט זָארג ווָארקפָארס

דערהיַינטיקט דיגיטַאל טעכנָאלָאגיע

בעסער צוטריט צו דַאטן

גרינגער ּפרָאצעסן

דַאטַא צוטריט און
טעכנָאלָאגיע

בַאשטעלונג ווָאס איז מער עפעקטיוו, ארייננעמענדיק
און דעמָאגרַאפיש רעּפריזענַאטיוו

בעסער דורכזעיקיַיט

שטארקער מיטַארבעט ַאריבער סיסטעמען

שותפים בַאשטעלונג און
מיטַארבעט

דערווארטן רעזולטַאטן 
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 קריזיס, און מַאקסַאמייזען צערטיפירט רעזידענטשַאל
 קַאּפַאציטעט ֿפַאר מענטשן מיט די מערסט קָאמּפליצירט
 באדערפענישן. אזוי אויך, די ַאגענטור קוקט ַאפ ָאּפציעס

 ווָאס פארברייטערט ברירה אין ערטער פון וווינָארט שטיצט
 און רעפָארם די קרַאנט רעזידענטשַאל צוריק-צאל

 מעטָאדָאלַאגיע צו בַאצָאלן רעזידענטשַאל הַאביליטַאטָאציע
 פַארזארגערס באזירט אויף די שוועריקייטן פון די מענטשן

 געדינט. רעפָארמן וועט שטיצן ַאלטערנַאטיווען צו 24/7
 איבערגעקוקט איינציק רעזידענטשַאל ַאלטערנַאטיוועס

 (ארא),  ַאריַינגערעכנט שטיצן ארא'ס און משּפחה זָארגן.
 אזוי אויך, א.פ.וו.ד.ד. וועט ָאּפשַאצן די קרייטיריַא געניצט צו

 פארזיכערן שיין צוטריט צו רעזידענטשַאל בַאדינונגס
 ַאריַינגערעכנט ֿפַאר מענטשן וואס הָאבן זענען ַאלטער פון

די פרָאגרַאם.ש

 צו פַארגרעסערן רעגולַאטָארי בייגיקיַיט, א.פ.וו.ד.ד. בויעט
 איבער זיַין פַארזע ַאקטיוויטעטן צו איַינרייען מיט ַא

פַארזארגערס געשיכטע פון קווַאליטעט און אויספאלגען
אויף פריערדיק יָאר איבערבליקן, געבען רעליף צו הויך

פונקציאנירן פַארזארגערס און פארזיכערן ַאז נידעריקער
 פונקציאנירן פַארזארגערס בַאקומען די צונעמען פַארזע
וואס זיי דארף צו פַארריכטן קיין זַאכן אין שיַיכות צו ניט-

 אויספאלגען. אין דערצו, א.פ.וו.ד.ד. האט אנגענומען
בייגעוודיקייטן ֿפַאר געוויסע בַאדינונגס ווָאס זענען געווען

 אויסגעפרוווט בעשַאס די קוביד-19 ּפַאנדעמיק,
ַאריַינגערעכנט די נוצן פון וויַיט טעכנָאלָאגיע און געבען

קהל הַאביליטַאטָאציע בַאדינונגס אין ַא צערטיפירט
וווינָארט באזירט אויף די באדערפענישן און ברירה פון

דער מענטש. א.פ.וו.ד.ד. וועט זוכן צו פָארזעצן די
בייגיקייט און צושטעלן אנדערע ווָאס לָאזן ֿפַאר

מער אינַאווייטיוו און ָאּפרופיק באדינונגס ָאּפציעס
דורך נָאך ווייווער רעפארמען..ש

א.פ.וו.ד.ד. בַאטרַאכט וועגן צו פַארּפָאשעטערן ּפרַאצעסן
 און ֿפַארבעסערן די סיסטעם פייעקייט צו פָארשלָאגן

מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס געלעגענהייטן ֿפַאר
 קהל אינטַאגרַאציע און ָאנטייל נעמען. דאס ַארבעט וועט
ּפרייָארַאטירן שטיצן ווָאס פארלייכטערן זיך-אנפירונגען

 און ֿפַארבעסערן געזעלשַאפטלעך סיבות פון געזונט. מיר
 וועלן אויך פרוווען צו צושטעלן מער צוטריט צו

בַאשעפטיקונג פרָאגרַאמען, ֿפַארבעסערן ערטער פון .ש

א.פ.וו.ד.ד. קוקט ַאפ די ּפָאטענציעל צו ארייננעמען
רעזולטַאט-באזירט צָאלונג מָאדעלן אין בַאשעפטיקונג
בַאדינונגס און צו שענקן טָאג ּפרָאגרַאם זָארג געבערס

 צו צושטעלן ַא המשך פון טָאג דינסט ָאּפציעס
ַאריַינגערעכנט ּפרי-ווָאקַאטיָאנַאל און קַאריערע ּפלַאנירונג

 בַאדינונגען. א.פ.וו.ד.ד. וועט אויספָארשן קורס ענדערונגען
 צו אונטערשיידן צווישן ּפלַאץ-באזירט און וויַיט  דינסט,
 פַארגרעסערן אויסבילדונג ֿפַאר טָאג הַאביליטַאטַאציע

פערסָאנעל צו העלפן מענטשן דערגרייכן גרעסער
זעלבסטשטענדיקייט, און פָארזעצן צו אויבשולן זָארגן

פארוואלטערס וועגן בַאשעפטיקונג און ווָאוקיישַאנַאל
בַאדינונגס ַאזוי ַאז זיי קענען בַאטרַאכטן בַאשעפטיקונג ווי

 דער ערשטער ָאּפציע ֿפַאר בַאדינונגס ֿפַאר מענטשן ווָאס
.ווילן ַארבעטן

 די א.פ.וו.ד.ד. ַאדמיניסטרַאטיווע רעפארמען פָאקוסן אויך
 אויף די המשך פון צוטריטלעך, ניט טייער ערטער פון
וווינָארט שטיצט און רעזידענטשַאל בַאדינונגס ֿפַאר

 מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס. די מיטלען
ַאריַיננעמען ֿפַארשטַארקונג אינערלעך ָאּפשַאצונג

 ּפרַאצעסן, פארבעסערן שטיצט ֿפַאר מענטשן אין קריזיס,
און מַאקסַאמייזען צערטיפירט רעזידענטשַאל

ציל 2
איבערמַאכן אונדזער סיסטעם דורך כידעש און ענדערונג

 אויסברייטערן די פייעקייט פון די סיסטעם צו פַארשטַארקען מענטשן דורך ַֿפארשטַארקונג 
שטיצן, פַארגרינגערען פאליטיקן און אויספָארשן ניַיע וועגן צו צושטעלן בַאדינונגס.ז
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ציל 2

אויסברייטערן ברירה און זעלבסטשטענדיקיַי ט

מאדעל פַא רבעסערט זיך-פירן 

בעסער צוטריט צו זינענדיק באשעפטיקונג און 
טָא ג ַא קטוויטעטן

פַא רבעסערט המשך פון וווינָא רט שטיצט און 
רעזידענטשַאל בַאדינונגען

שטיצט און 
בַאדינונגען 

מָאדַאפיצירט און מער פשוט ּפראצעסן 

בייגיקייט  מער רעגולאטָארי 

פַארבעסערט קווַאליטעט פַארווַאלטונג 

פַארבעסערט געזונט יוישער און צוטריט

רעגולַאטָארי און ּפָאליטיק
ענדערונגען

 מער לערנען און וויסן פון הנהגות און באדינונגס וואס
 האבן שטארק פוטענציאל

פַארבעסערט יחיד און סיסטעם רעזולטַאטן 

געשטארקט און מער כידעשדיק שטיצן

פָארשונג און כידעש

ציל  2 ָאביעקטיוון דערווארטן רעזולטַאטן 

אויכעט, א.פ.וו.ד.ד. וועט פירן עטלעכע
 ָאּפשַאצונגען פון עטלעכע פון אונדזער מערסט גענוצט

באדינונגס מָאדעלן ווי זָארגן קָאוָארדַאנַאציע און זיך-
ָאנפירן צו טרעפן די בקשות פון שותפים, אידענטיפיצירן

געלעגענהייטן ֿפַאר ֿפַארבעסערונג, פארגרינגערן
ּפרַאצעסן, און בעסער ֿפַארשטיין די לַאנג-טערמין

אויסהָאלטענקייט פון די מָאדעלן. צום סוף, א.פ.וו.ד.ד.ז
ּפלַאנירט צו אידענטיפיצירן און נוצן רעסורסן ווָאס וועט

לָאזן אונדזער ַאגענטור און נישט-פאר-פרַאפיט 
פַארזארגערס צו אנפאנגען ניַי דינסט צוגָאנגען וויַיטער 

פון ווָאס אונדזער קרַאנט איין-מָאל ארפא פינַאנצירט 
פראיעקטן שטיצן. דעם סָארט פון אינוועסטירן אין 

כידעש וועט מיטטיילן שטענדיק ּפָאליטיק, פינַאנצין און 
ווייווער באשלאסען, געבן אונדזער סיסטעם צו פָארזעצן 

צו אנווענדען צו די  אומבייטן באדערפענישן פון די 
ר צענדליקער יארן  צו קומען. מענטשן מיר דינען ֿפַא
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 צו העלפן ווענדן זיך צו דעם בַאדכרפעניש, א.פ.וו.ד.ד.
איבערארבעט זיַין רעזידענטשַאל הַאביליטַאטָאציע קורס-
 בַאשטעטיקן מעטַאדַאלַאגיע. דורך רעפָארמען די קרַאנט

 קורס מעטַאדַאלַאגיע צו צושטעלן ַא רעגיָאנַאל ָאּפצָאל,
 צוגעּפַאסט דורך די שוועריקייט מדרגה פון דער מענטש

געדינט, א.פ.וו.ד.ד. וועט בעסער שטיצן ניט-פאר-
 ּפרַאפַאט פַארזארגערס צו דינען מענטשן מיט

 קָאמּפליצירט באדערפענישן. ּפונקט ַאזוי, א.פ.וו.ד.ד.
 שטַאט ָאּפערַאטיָאנס (ָאּפערירונג) זוכט ניַיע וועגן צו
 דינען מענטשן ווָאס דערוויַיל בַאקומען אינטענסיווע

שטיצן און דַארפן מיטנדיק איבערגַאנג רעזידענטשַאל
שטיצט איידער רוקן צו ַא לַאנג-טערמין רעזידענטשַאל

 סוויווע. דורך בויען די ניַיע מָאדעלן, א.פ.וו.ד.ד. וועט זיין
 בעסער טרעפן די אינטענסיווע פירונג שטיצן וואס
מענטשן דַארף ביי סטעיט-געפירט גרוּפע היימען.ז

דערצו, צו ווענדן זיך צו די מיט קָאמּפליצירט
באדערפענישן ווָאס הָאבן ַא קריזיס, א.פ.וו.ד.ד. האט

אנגעהייבן קריזיס בַאדינונגס ֿפַאר מענטשן מיט
אינטעלעקטוַאל און / ָאדער ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס

 י(קסידד) נָאך די נאציאנאלע דערקענט סיסטעמיק,
טערַאּפיוטיש, ַאססעססמענט, רעסורסן

און בַאהַאנדלונג (סטארט) מָאדעל. די ַאגענטור
 אויכעט בויען טעכניש שטיצן קאלעקטיוון ווָאס וועט

ַארוישעלפן פַארזארגערס ַאגענטורן ווען זיי דינען
מענטשן מיט קָאמּפליצירט באדערפענישן.ז

לעסָאף, א.פ.וו.ד.ד. אנערקענט ַאז מענטשן מיט
 דיסַאבילעטיס פון קולטור און שפראך פארשיינדיק

 משפחות און קהילות ָאפט האבן נָאך מניעות צו צוטריט
 צו שטיצן און בַאדינונגען. דעריבער, די ַאגענטור

ּפרייָארַאטירט אינישַאטיוון ווָאס וועט רוקן די סיסטעם
 צו מער גלייך צוטריט צו בַאדינונגס און געבען

א.פ.וו.ד.ד. וועט פָארזעצן צו ווענדן זיך צו די ריסן אין
בַאדינונגס און פארזיכערן ַאז שטיצן זענען פַאראיינציקט

 הָאליסטיש, מענטש-צענטערד און פָאקוסן אויף די
באדערפענישן פון די יחיד.ז

 לעצטע דַאטע ווייזט ַא ווּוקס אין די נומער פון קינדער
 זוכן ַאנטוויקלונג דיסַאביליטי און ווייווער בַאדינונגס אין

 ניו יארק סטעיט. צו אנווענדען צו דעם גַאנג, די
  סטרַאטעגיש ּפלַאן פון א.פ.וו.ד.ד. איז מדגיש

ַאקטיוויטעטן די ַאגענטור פירט צו אונטערזוכן די סָארטן
פון הקסב ווייווער בַאדינונגס וואס קינדער און יוגנט

 נוצן. דָאס איז כולל ַאן אפשאצונג צו העלפן פארזיכערן
 ַאז בַאדינונגס זענען ווירקעוודיק קָאוָארדַאנירט מיט

 אנדערע רעסורסן, געמַאכט און איבערגעגעבן אין ַא וועג
 ווָאס טרעפן די באדערפענישן פון יוגנט און משפחות, און

 נעמט אין חשבון די לַאנג טערמין באדערפענישן און
 אויסהָאלטענקייט פון אונדזער סיסטעם. דערצו,

 א.פ.וו.ד.ד. ַארבעט מיט די ָאפיס פון מענטַאל געזונט
 (אמה), דער ָאפיס פון קינדער און פאמעליע  סערוויסיס

 (בַאדינונגס) (אקפס), די דעּפַארטמענט פון געזונט (דאה)
 און היגע קַאונטיס צו פארברייטערט די פַארַאנענקייט פון

קריזיס בַאדינונגען, סּפעציעל מולטי-דיסַאּפלַאנערי אינ-
 ּפַאציענט יוניץ, און איבערגַאנג ּפרָאגרַאמען ֿפַאר

קינדער .ש

 א.פ.וו.ד.ד. באדינט אויך דערווַאקסענער מיט פַארשידן
 בַאדערפענישן ,ַאריַינגערעכנט די וואס הָאבן

 קָאמּפליצירט מעדיציניש פָאדערונגען, דַארפן מער
 הנהגה שטיצט, און ווָאס קען הָאבן ַא צווייענדיק
ַאדווַאקַאטן, קליניסיַאנס און ַאדמיניסטרַאטָארן
דערקענען ַאז מיר דַארֿפן ניַיע און בעסער וועגן

 צו קָאוָארדַאנַאטירן זָארגן ֿפַאר מענטשן מיט
קָאמּפליצירט און שווערע פירונג שטיצן באדערפענישן.ז

ציל 3
ֿפַארבעסערן אונדזער מענטש-צענטערעד שטיצן און בַאדינונגס

ֿפַארבעסערן בַאדינונגס איבער די לעבן דורך מַאכן זיכער ַאז שטיצונג זענען
הָאליסטיש, באדערפענישן-באזירט, גלייך און מענטש-צענטערד.ז
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 מענטש-צענטערד, שפראך און קולטור קָאמּפעטענט
 שטיצט אין די קומענדיק פינף יאר. צו טָאן דָאס,

 א.פ.וו.ד.ד. האט געגרינדעט ַא בַאזונדער ָאפיס פון
 פארשינדיקייט, יוישער און ארייננעמענדיק (דעי) און האט

 לעצטנס ריקרוטירד ַא בויפט פארשינדיקייט ָאפיציר צו
 פירן ָארגַאנַאזַאציע ענדערונגען דורך ַא דורכקוק פון

 קרַאנט א.פ.וו.ד.ד. ּפָאליטיק  ,ווערקפָארס, און יוישער
פירונגען.ז

די ַאגענטור גייט אויך ממשיך זיין ַאקטיוויטעטן ווי
אנטייל נעמען אין די פעדעראלע פינַאנצירט נַאשַאנַאל
 קאמיוניטי אוו ּפראקטיס (קהילה פון פירונגען) (קאפ)

אויף קולטור און שפראך קַאמּפַאטינס, שטיצן די רַאמירעז
דשזון ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס נַאוויגַאטָאר

איניציאטיוו, און אריינפירען ַא פעדעראלע פינַאנצירט,ז

דערווארטן רעזולטַאטן

גרעסער וויסן פון דינסט באדערפענישן פון יוגנט

 פַארבעסערט דינסט קָאוָארדַאנַאציע און ּפלַאן ֿפַאר
קינדער

פארברייטערט קינדער קריזיס בַאדינונגס

קינדער, יוגנט און יונג
דערווַאקסענער

פַארבעסערט קַאּפַאציטעט צו דינען מענטשן מיט
קָאמּפליצירט באדערפענישן

פארבעסערט אינטענסיווע פירונג בַאדינונגס

גרעסער צוטריט צו קריזיס בַאדינונגען

קָאמּפליצירט באדערפענישן

גרעסער צוטריט צו א.פ.וו.ד.ד. בַאדינונגס ֿפַאר
מַארגַאנַאל קהילות

פַארבעסערט קַאּפַאציטעט פון א.פ.וו.ד.ד. און שּפיַיזער
ַאגענטורן צו שטיצן מענטשן פון פַארשידן

הינטערגרונטן
מער צוטריט צו אינֿפָארמַאציע און שטיצט

קולטור און עטניש
פַארשידן קהילות

ציל 3
 איניציאטיוו, און אריינפירען ַא פעדעראלע

פינַאנצירט,זצוויי-יָאר שענקען פון די ַאנטוויקלונג
 דיסַאבילעטיס ּפלַאנירונג קָאונסיל (דדפק) ווָאס

 קאמצענטרירט אויף ֿפַארבעסערן יוישער און צוטריט צו
 די באדינונגס סיסטעם ֿפַאר כינעזיש אמעריקאנער און

 שּפַאניש רעדן קהילות. ענלעך, א.פ.וו.ד.ד. וועט
 אינוועסטירן געלט ֿפַאר נישט-פאר-פרַאפיט באדינונגס

 זָארג געבערס, לאקאלע רעגירונג אויטאריטעטן, און
 אינסטיטוציעס פון העכערע בילדונג צו העכערן יוישער,
 פארשינדיקייט, און ארייננעמענדיקייט אין די באדינונגס
 סיסטעם. מיר מיינען ֿפַאר די ּפרָאגרַאם רעפארמען און
 ינישַאטיוון צו פַארגרעסערן צוטריט צו בַאדינונגס ֿפַאר

קהילות וואס באקומען וויניקער באדינונגס און
היסטָאריש מַארגַינַאל בַאפעלקערונג.ז

ציל  2 ָאביעקטיוון 
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ַֿפארבעסערען דורכזעיקיַיט

ָ ַ ַ

סטרַאטעגיע. די אינוועסטירונג וועט לָאזן א.פ.וו.ד.ד., אין שּפעטער יָארן פון דעם ּפלַאן, צו זַאמלען און

 פונַאנדערקליַיבן דַאטן שיַיכות צו ּפערזענלעך רעזולטאטן, געזעלשַאפטלעך סיבות פון געזונט און
קווַאליטעט פון לעבן מיטלען, און צו בַאוויַיזן ווי בַאדינונגס קען זיין פַארבעסערט ווען זיי זענען באזירט

.מער אויף ַא מענטש'ס אמתע באדערפענישן

א.פ.וו.ד.ד. וועט נוצן אונדזער ּפלַאנירונג ּפרָאצעס צו פָארזעצן צו איבערגעבן צו שותפים, פירן ּפָאליטיק און 
ַאלַאקירונג באשלאסען. ווי מיר אריינפירן דעם סטראטיגיש ּפלַאן, מיר וועלן צושטעלן ּפרָאגרעס 

דערהיַינטיקונגען צו שותפים, ַאריַינגערעכנט די ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס ַאדוויסָארי (עצה) קָאונסיל 
טורע. (דדאק), גָאווערנָארס ָאפיס און ניו יארק סטעיט לעגיסלַא

אפשאצונג און איבערגעבען

טל, דערהיַינטיקונגען וועט זיין צוגעשטעלט קעסיידער דורך פונדרויסנדיק קָאמוניקַאציע (וועבזיַי
ריכט. א.פ.וו.ד.ד. וועט אויך שותפים באגעגענישן, אאז"וו), און אין ַא עפנטלעך שותפותדיק יערלעך בַא

איַינטיילן אינֿפָארמַאציע וועגן הויּפט ַאקטיוויטעטן, פראיעקטן און ינישַאטיוון ווָאס העלֿפן די ַאגענטור צו 
דערגרייכן זיַין גרעסערע צילן און ָאביעקטיוון. אין דערצו, מיר וועלן ָאּפשַאצן די צילן און ָאביעקטיוון פון 

דעם ּפלַאן יערלעך צו מַאכן זיכער ַאז זיי איַינרייען זיך מיט די ּפרייָארַאטעטן פון שותפים און די 
באדערפענישן פון די סיסטעם. מיר קוקן אין דעם ּפלַאן ווי ַא לעבעדיק דָאקומענט ווָאס קען זיין ַאמענדירט 

ווי ּפרייָארַאטעטן רוק און ניַיע באדערפענישן אויפשטיין.

אפשאצונג און איבערגעבען

רבעסערן אונדזער סיסטעם. מיר וועלן קוקן א.פ.וו.ד.ד. איז באגאנגען צו נוצן דַאטן צו מעסטן און ֿפַא
גענטור און קעסיידער ָאּפשַאצן ּפרָאגרעס אויף די אינישַאטיוון און ַאקטיוויטעטן ַאריַינגערעכנט אין די ַא

2023-2027 סטרַאטעגיש ּפלַאן צו בַאשליסן אויב צילן און ָאביעקטיוון זענען דערגרייכט. ֿפַאר די ערשטע 
יָארן פון דעם ּפלַאן, מיר וועלן נוצן די איצטעגער דַאטן (למשל, נקי, מעדיקַאיד נוצן, ערטער פון וווינָארט און 

בַאשעפטיקונג טענדענצן, און אנדערע) צו מעסטן ּפרָאגרעס.ז 

פילע פראיעקטן און אינישַאטיוון וואס טרעפן בעשַאס די סטרַאטיגיש ּפלַאן ציַיט, ַאריַיננעמען יענע ווָאס 
זענען ַאדמינַאסטירט ווי ַא טייל פון פארבעסערט געלט אונטער ארפא און דורך אנדערע כידעשדיק 
אויסגעבונג. צו ָאּפשַאצן די ּפרַאל פון די סּפעציפיש געלעגענהייטן אויף אונדזער סטרַאטיגיש צילן, 

א.פ.וו.ד.ד. קָאנטרַאקטָארס וועט מעסטן און רעּפָארטירן ּפרָאגרעס אויף צי די שענקען רעזולטאטן און 
הויּפט מיילשטיינר הָאבן שוין דערגרייכט. א.פ.וו.ד.ד. וועט אויך בעטן זיין קָאנטרַאקטָארס צו אידענטיפיצירן 

מניעות צו דערגרייכן איידענטיציפירט צילן און פירונגען מיט גוט פוטעציאל. אין עטלעכע קַאסעס, 
א.פ.וו.ד.ד. וועט קָאנטרַאקטן מיט דרויסנדיק ָאפשַאצערס צו אונטערזוכן די ּפרַאל ווָאס פַארשידענע 

פראיעקטן און פרָאגרַאמען הָאבן ֿפַאר די געדינט.

ָאפ דער זעלביקער צייט, מיר וועלן שַאֿפן ניַיע מכשירים צו אידענטיפיצירן ּפרויעקט-סּפעציפיש רעזולטאטן, 
פארבעסערן אונדזער סיסטעמען, שטיצן פעדעראלע קווַאליטעט ווארטונגען און פארשטארקן אונדזער 

טעכנָאלָאגיע געבויען. דָאס איז כולל פארברייטערטינג אונדזער נוצן פון נקי דַאטן און ארייננעמען די נייע 
באפרייט צענטערן ֿפַאר מעדיקער און מעדיקַאיד בַאדינונגס (צמס) פָארשטעלונג מיטלען אין אונדזער 

קווַאליטעט פַארווַאלטונג ּפרַאצעסן דורך בויען ַאן א.פ.וו.ד.ד. קווַאליטעט סטרַאטעגיע. די אינוועסטירונג 
וועט לָאזן א.פ.וו.ד.ד., אין שּפעטער יָארן פון דעם ּפלַאן, צו זַאמלען און פונַאנדערקליַיבן דַאטן שיַיכות צו 

ּפערזענלעך רעזולטאטן, געזעלשַאפטלעך סיבות פון געזונט און קווַאליטעט פון לעבן מיטלען, און צו 
בַאוויַיזן ווי בַאדינונגס קען זיין פַארבעסערט ווען זיי זענען באזירט מער אויף ַא מענטש'ס אמתע 

באדערפענישן.
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 פערטליאריק
 דערהיַינטיקונגען

שותפים באגעגענישן

טריט 2

טריט 1
סטרַאטעגיש ּפלַאן

געדרוקט

טריט 3
פרילינג דַאטַא
ארויסגעבען

טריט 5
יערלעך באריכט
ארויסגעגעבען

טריט 4
זומער שותף 

איבערבליק

ַפארבעסערן דורכזעיקייטֿ
 אונדזער לעצטגילטעק ציל איז צו הָאבן ביידע קווַאנטיטַאטיווע און קווַאליטַאטיווע דַאטן מעסטונגען ביי
 די בַאניצער, ּפרָאגרַאם, ּפרויעקט און סיסטעם מדריגות צו קעסיידער מעסטן די קווַאליטעט פון שטיצן,

מענטשן'ס צוֿפרידנקייט מיט אונדזער בַאדינונגס, און פָארויסזָאגן צוקונֿפט טענדענצן.ז

 אין דער דערווייל, א.פ.וו.ד.ד. וועט פָארזעצן צו נוצן איצטעקער מעדיקַאיד נוצן דַאטן, פאראן שטַאט און
 פעדעראלע דַאטן סכומען, קָאונטי דַאטן, קווַאליטַאטיווע אינֿפָארמַאציע געזאמלט גליַיך פון די מענטשן
 מיר דינען, משפחות, פַארזארגערס און אנדערע, און ַא יערלעך שופף איבערבליק צו צושטעלן שטענדיק

בַאמערקונגען אויף אונדזער ּפרָאגרעס און לערנען וועגען נויטיק ענדערן פון אונדז.ז

אפשאצונג און איבערגעבען

שטענדיק שותפים בַאשטעלונג
א.פ.וו.ד.ד. איז אינוועסטירט אין די שטענדיק בַאשטעלונג פון אונדזער שותפים אין אונדזער ּפלַאנירונג

 ּפרָאצעס. מיר ווילן מַאכן זיכער ַאז די אינֿפָארמַאציע ווָאס מיר טיילן איז וויכטיק און ַאז אונדזער
 ַאגענטור האלט צו זיין פַארטרַאכט און כוונידיק ווען הערן פון שותפים אין אידענטיפיצירן בילכערקיַיט

 דַאטן פונקטן, הצלחות און געביטן וואו מיר דַארֿפן ֿפַארבעסערן . דעריבער, א.פ.וו.ד.ד. פירערשַאפט
 וועט פָארזעצן צו מאכן ווערקגרוּפס, בַאלעבָאס קאמיטעטן ווָאס לָאזן שותפים צו מיטטיילן אונדז וועגן

אונדזער ּפרָאגרעס און ָאנטייל נעמען אין שותפים ָארגַאניזירט שמועסן.ז





סטרַאטעגיש
ּפלַאן

 בַאזירט אויף די געצייכנט צילן און ָאביעקטיוון,
 א.פ.וו.ד.ד. לייגט די פאלגענדע ַאקטיוויטעטן און

אינישיַאטיוון ווי ַא טייל פון אונדזער סטרַאטעגיש
ּפלַאן ֿפַאר 2023-2027.ז
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2023-2025

פארשטיין די געבויען

 קאפ מיט שותפים

 אינטערַאקטיווע
 וועבזייטל און דַאטַא
 דַאשבָאַארדס

 בויען באדינונגס צוטריט
 און דערלויבעניש
  געבויען
 איַינטיילן דַאטן בַאסליינז
 (מינימומס) און מעסטען
 איבערקוקן געשעפט
ּפרַאצעסן און ּפָאליטיק

 בויען קליענט יחס
  פַארווַאלטונג ּפלַאטפָארם
 מעסטן ּפרָאגרעס אויף
  צילן און ָאביעקטיוון
 אידענטיפיצירן און טיילן
 5-יָאר דַאטן טענדענצן און
ֿפָארויסזָאגן

אי.ט. און דַאטן
ֿפַארבעסערן

 צמס ראטע רעפָארם
 טעכניש הילף און
פַארהַאנדלונגען

 שותף בילדונג אויף ראטע
רעפארם

 ָאנהייב פון פָארשונג און
 כידעש פראיעקטן

 צמס הַאסקָאמע פון
ראטע רעפארם
 ָאנהייבן איבערגַאנג צו ניַי
  ראטע סטרוקטור
 פירן פָארשונג און כידעש
 פראיעקטן

 ממשיך זיין ראטע רעפארם
  איבערגַאנג
 שותף בַאשטעלונג אויף
ווייווער באנייונג

 אננעמען פון פירונגען מיט
 גוט פוטעציאל  אין ווייווער
איבערמאכן

ווייווער
ַאקטיוויטעטן

דעי
השתדלות

2024-2026 2025-2027

 ָאנפירן ַא פירערשַאפט
ַאקַאדעמיע
 בויען שּפיַיזער נעץ
 קַאּפַאציטעט און
קַאמּפַעטענטקייט

 ָאּפשַאצן דעי השתדלות,
 דערגייונגען, און זאמלען
אפלערנען

 שַאֿפן ַא שטַאט
 א.פ.וו.ד.ד. דעי
פירערשַאפט גרופע

  מַאכן קלק קַאמף ּפלַאן
 צושטעלן טעכניש הילך
און פַאכמַאן ַאנטוויקלונג

 גרינדען פון עקסעקוטיווע
  ָאפיס פון דעי
 שותפים פארומס און
 אינערלעך ַאגענטור דעי
אפשאצונג

 איבערמאכן פרָאנט טיר
 סעסיעס און אנדערע
א.פ.וו.ד.ד. אינֿפָארמַאציע

2023-2025 2024-2026

2023-2025 2024-2026

2025-2027

2025-2027

 די ּפלַאן פון א.פ.וו.ד.ד. שטרעבט צו ווענדען צו די אומבייטן באדערפענישן פון די ווָאס מיר דינען און
 ֿפַארבעסערן די דערפַארונג ווָאס מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילַאטיס און זייער פַאמיליעס הָאבן

 אין אונדזער סיסטעם און זייער לעבן. צו זיין גערָאטן, מיר ּפרייָארַאטירן ֿפַארשטַארקונג אונדזער
 ווערקפָארס, טעכנָאלָאגיע און איבער-סיסטעמן מיטַארבעט ווי ציל 1, צוזאמען מיט אפשאצונג און

 מָאדיפיקירן אונדזער ּפָאליטיק און בַאדינונגס אין ציל 2. מיר גלויבן ַאז די השתדלות זענען הויפט בנין
 יסודות צו אונדזער מערסט וויכטיק ציל פון איבערמַאכן אונדזער סיסטעם צו מַאכן זיכער ַאז שטיצען

זענען הָאליסטיש, דַארף-באזירט, גלייך און מענטש-צענטערד אין ציל 3.ז

 סטראטיגיש ּפלַאן וועג ויַיזער
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ציל 1
 פארשטארקן אונדזער ווערקפָארס, טעכנָאלָאגיע און מיטַארבעט

 שטיַיגן די געבויען פון די בַאדינונגס סיסטעם דורך אינוועסטירונג אין די  ווערקפָארס, 
דערהיינטיקן דַאטן טעכנָאלָאגיע און ַפארבעסערן בַא שלוס-מאכן דורך מיטַארבעט.ט

 צו טַאקע טרעפן די מיסיע פון העלפן מענטשן פירן ַא
 רייכער לעבן, מיר וועלן שטארקן און פַארהיַינטיקן די

 ווערקפָארס פון די באדינונגס סיסטעם, טעכנָאלָאגיע,
ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרַאצעסן און דַאטן געבויען.ז

ָאביעקטיוו

דירעקט שטיצן ווָארקפָארס
 ֿפַארבעסערן די רַאקרוטירן, האלטונג און קווַאליטעט

פון די דירעקט שטיצן ווערקפָארס.ז

דערווארטן רעזולטַאטן

ַפארבעסערט האלטונג און רַאקרוטירן

ַפארבעסערט קאמפעטענקייט און פייעקייטן

מער  קַאריערע וועגן 

מערסט קריטיש טעמא צו ווענדן זיך צו צו בעסער שטיצן 
מענטשן  מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס און זייער 

משפחות.

דירעקט שטיצן און זארג מיר בַאשטעטיקן ַאז 
זענען די רוקנביין פון אונדזער דינסט ּפרָאפעסיָאנעלן 

סיסטעם, און אונדזער פייעקייט צו דערגרייכן אונדזער 5-יָאר 
סטרַאטיגיש ּפלַאן צילן און ָאביעקטיוון איז אפהענגיק אויף ַא 

שטַארק ווערקפָארס. מיר אויך וויסן פַארזארגערס דַארֿפן 
גענוג פערסָאנעל צו זיין געראָטן אין שטיצן מענטשן, ווָאס 

איז אפהענגיק אויף זיי האבן די ריכטיק מדרגה פון געלט און
רעסורסן.

אינוועסטירונג אין די דירעקט שטיצן ווערקפָארס

א.פ.וו.ד.ד. האט געגיבן איבער 76% פון אונדזער
ארפא געלט צו סטַאבַאליזירן אונדזער ווערקפָארס,

לאזן אונדז צו מַאכן בַאלדיק און בַאטיַיטיק אינוועסטירונג 
. פון $1.5 ביליָאן אין אונדזער דירעקט זָארג ווערקפָארס

ט בודזשעט האט צוגעשטעלט בעערעך די נייע שטַא
$466 מיליָאן אין מעדיקַאיד און שטַאט געלט צו העלֿפן 
רזארגערס ווענדן זיך צו קריטיש אונדזער פרייוויליק פַא

ס צושטעלן די נויט ֿפַאר דירעקט זָארג ארבעטערס ווָא
היים און קהל-באזירט בַאדינונגס האט דערגרייכענט ַא 
קריזיס הויכקייט ַאריבער די פָאלק. אין ניו יָארק, שטַאט 

און פרייוויליק פַארזארגערס פָארזעצן צו האנדלן 
בַאטיַיטיק פערסָאנעל אויספעלן פארךאנגען פילע צו 

פַארמַאכן פרָאגרַאם ָאדער רעדוצירן ַארבעט. דַאטַא פון 
די נקי פערסָאנעל סטַאביליטי איבערבליק געוויזן ַא 

35.6% אויסקער ראטע אין די פרייוויליק דסּפ 
ר פול צייט ווערקפָארס, ַא פריַי ָארט ראטע פון 17.2% ֿפַא

שטעלעס, און ַא פריַי ָארט ראטע פון 21.3% ֿפַאר טייל-
צייט שטעלעס אין 2020.ט קוביד-19 פארערגערט דעם 

שוין שווערע גַאנג, מיט באדינונגס פַארזארגערס 
איבערגעבען ַא כרָאניש שוועריקייט צו רעקרוטירן און 

האלטן דירעקט שטיצן פערסָאנעל. דאס איז 
אויסגעהאלטן מיט שותפים בַאמערקונגען, 

לטונג ַאריַינגערעכנט קָאמוניקַאציע מיט ַארבעט פַארווַא
פירער און ארבעטערס, ווָאס הָאבן איידענטיציפירט 

האלטונג פון די דירעקט זָארג ווערקפָארס ווי די 

דעריבער, אין מיטַארבעט מיט די הוקל ַאדמיניסטרַאציע 
און ארבעטן נאענט מיטפַארזארגערס און ָאנגעשטעלטער 

פארשטייערס, א.פ.וו.ד.ד. פירט אריין ַא מולטי-צווייג
מי צו בויען און אאונטערהַאלטן ַא געזונט און 

פארשיינדיק ווערקפָארס. אין די קורץ-טערמין, מיר הָאבן 
געמאכט בַאטיַיטיק ניַי אינוועסטירונג צו ּפרובירן צו 

סטַאבַאליזירן ווערקפָארס.י איבער די לַאנג-טערמין, מיר 
רקן די וועלן אריינפירן נָאך סטרַאטעגיעס צו פַארשטַא

רַאקרוטירן און האלטונג פון דספ אין די שטַאט און 
פרייוויליק סיסטעמען. 
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 אזוי אויך מיט שטיצע פון גאווערנאר הוקל, סוני און
א.פ.וו.ד.ד. מיטַארבעטן מיט עטלעכע פירלייגן

סטעיטווידע רעקרוטירן און ֿפַארקויפן
קאמפאניע

נאדספ קרַאדענטשַאלן
הויך שולע דסּפ בילדומג און צרטיפיקַאציע

סוני שענקן
כידעש שענקן

 אפשאצונג דורך די אוניווערסיטעט פון
מיננעסָאטַא

 פון די דספ ווערקפָארס און העכערן רעקרוטירונג און
 האלטונג דורך גרינדן אויסבילדונג און בילדונגקרייז

 פרָאגרַאם מיט הויך שולן, העכער בילדונג אינסטיטוציעס,
 אנדערע שטַאט ַאגענטורן, און רעגיָאנַאל ווערקפָארס

 אורגאנאזאציעס. די מיטַארבעטן וועט פירן צו דספ
 אויסבילדונג און קרַאדענטשַאל געלעגענהייטן, דער

 ַאנטוויקלונג פון רעקרוטירונג און קַאריערע וועגן, ניַי
 ֿפַארקויפן קַאמּפיינען, פַארבעסערט אננעמען און

 האלטונג פירונגען, און געוואקסן שטַאט און פעדעראלע
ַאדווַאקַאסי .ז

ווערקפָארס ּפראיעקטן און ּפרָאגרַאמען
רעקרוטירן און האלטן אינישַאטיוון

 ַארבעטן דריקונגען, ַאריַינגערעכנט ריקרוטירן און האלטן
 ארבעטערס, דורך צושטעלן ַא 5.4% קָאס-אוו (פון)-לעבן
 אויסגלייכן (קאלא) צו פַארגרעסערן צוריק-צאל מדריגות

פון נישט-פאר-פרַאפיט שפייזערן.ז

 היּפש אינוועסטירונג הָאבן אויך געווען געמאכט אין די
 שטַאט ווערקפָארס צו שטיצן אינטערעס אין שטעלעס אין

 א.פ.וו.ד.ד. זינט סעפטעמבער 2021, די שטַאט האט
 אינוועסטירט איבער $30 מיליָאן צו פַארגרעסערן לוין

 ֿפַאר אונדזער דירעקט זָארגן ארבעטערס, נורסעס,
 פסיכָאלָאגן און מעדיציניש דאקטוירים, און ממשיך זיין צו

 צושטעלן פַארבעסערט איבערשעהען ֿפַאר קריטיש
 דירעקט זָארג און קליניש פערסָאנעל, ווָאס איז

אפגעשאצט צו זיין קימַאט $ 140 מיליָאן. .ז

 ווערקפָארס געלט אין די אפרא אויסגעבונג ּפלַאן איז אויך
 כולל ַא הוספה, איין-ציַיט צָאלונג צו שטיצן קרַאנט דספ

 און משּפחה זארג פַארזארגערס ווָאס געארבעט בעשַאס
 די ּפַאנדעמיק און בלייבן ָאנגעשטעלט אין אונדזער דינסט
 סיסטעם, מיט נָאך ַא בָאנוס אויב דער ַארבעטער איז גָאר

 ווַאקסַאניירט קעגן קוביד-19. באקאנט ווי די "הערָאעס
 בַאצָאלן" בָאנוס און ווַאקצין סטימולן באצאלונג, די

 אינוועסטיציעס זענען געמאכט פאר ארבעטער,
 ַאריַינגערעכנט משּפחה זָארג געבערס, ווָאס זענען גליַיך

 אנגענומען דורך א.פ.וו.ד.ד. הקבס ווייווער פַארזארגערס
און די ווָאס צושטעלן בַאדינונגס אין אונדזער זעלבסט-

ָאנפירן ּפרָאגרַאם. .ז

 די איצטיקער בודזשעט גיט בָאנוסעס געלט אויך ביז צו
 $3,000 ֿפַאר דירעקט שטיצן און קליניש ּפרָאפעסיָאנעלן

 אין אונדזער שטַאט-אגעפירט פרָאגרַאם און די פרייוויליק
 פַארזארגערס דורך די ניט יארק סטעיט געזונט זָארגן און

גיַיסטיק היגיענע ַארבעטער בָאנוס ּפרָאגרַאם .ז

באשאפן רעקרויטירונג און האלטונג פארענטפערונג
 אין צוגאב צו קורץ-טערמין אינוועסטירונג, אונדזער

 ארפא און שטַאט אויסגעבונג ּפלענער ַאריַיננעמען קייפל
 אינישַאטיוון צו פארברייטערט רעקרוטירונג און האלטונג

 פון דספ אין די לַאנג-טערמין. די פראיעקטן זענען
 געמַאכט צו ֿפַארבעסערן די קַאמּפַאטענקייט און

 פייעקייטן

ציל1 

א.פ.וו.ד.ד. דערוויַיל ארבעט מיט הויך שולן, באקעס, 
די ניו יָארק סטעיט בילדונג דעּפַארטמענט, און 

ּפרַאוויידער ָארגַאניזַאציעס ַאריבער די שטַאט צו 
שטיצן ַא ליניע פון ּפָאטענציעל דסּפ אין די הויך שול 
מדרגה. שולע ַאדמיניסטרַאטָארן וועט זיין שותפים 
מיט אונדז און אנדערע אונטערטעניק מומחים צו 

ַאנטוויקלען ראטע אינהַאלט און רעסורסן ווָאס קוקן 
אויף עיקר קַאמּפַאטענסן און מענטש-צענטערד 

פירונגען. ַאמָאל געגרינדעט, באקעס פרָאגרַאמען און 
הויך שולן וועלן קענען אנווענדען צו ָאנטייל נעמען 
אין די אריינציי פון די קעריקיַאלַאם אין פרי 2023.ז 
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ציל 1
 מיר דערווַארטן ַאז די פארגרעסערן פון די סטַאנדערט

 קרַאדענטשַאל וועט שטיצן האלטונג ראטעס, די
 קווַאליטעט פון בַאדינונגס איבערגעגעבן, און די

קַאמּפַאטינס-באזירט פייעקייטען פון די ווערקפָארס .ז

 דערצו, צו צוציען ַא שטַארק דסּפ קַאנדידַאט בעקן, מיר
 וועלן ויספָארשן אנדערע וועגן צו העלפן פַארזארגערסאון
 פַארזארגערס ַאסָאוסיַאציעס  צו אריינפירן דַאטן-געטריבן
 סטרַאטעגיעס ֿפַאר רַאקרוטירונג. איינער ַאזַא געלעגנהייט

איז שטיצן זיי צו אריינפירן אינַאווייטיוו סטרַאטעגיעס וואס
 וועט רעזולטַאטן אין פאסעטיווע, לַאנג-טערמין פראלן

ֿפַאר די ווערקפָארס.ז

 די כללותדיק ציל פון די פראיעקטן איז צו צושטעלן ַא
 סטעיטווידע סטַאדארד אין דערצו צו אנדערע פַאכמַאן

 ַאנטוויקלונג געלעגענהייטן און העכערן רַאקרוטירונג און
 האלטונג פון דספ. א.פ.וו.ד.ד. וועט ָאנשטעלן ַא פריַי

ָאפשאצער צו קוקן און ָאפשאצן די עיפעקטיווקייט פון די
 אינישַאטיוון. מיר וועלן ָאּפשַאצן די הצלחה פון די

פרָאגרַאם דורך מעסטן ּתלמיד ענדיקן ראטעס, וויסן-
 דערגרייך מדריגות, אנשטעלונגענדערונגען, געפינען

 ַארבעט ּפערצענטן, און רַאקרוטירונג און האלטונג
 ראטעס, צווישן אנדערע דַאטן ווייזט. די אינֿפָארמַאציע און

 דַאטן געזאמלט דורך דעם אפשאצונג וועט דעמָאלט זיין
 גענוצט צו מיטטיילן צוקונֿפט השתדלות אין די

רַאקרוטירונג פון ַא קווַאליטעט ווערקפָארס.ז

שטענדיק ווערקפָארס ַאנטוויקלונג סטרַאטעגיעס

 פאסיק מיט די ּפרייָארַאטעטן פון גאווענאר הוקל און די
 ּפרייָארַאטעטן פון שותפים, מיר פָארזעצן שטענדיק

 השתדלות און מיטַארבעט מיט סוני, די ניו יָארק סטעיט
 דיוויזשַאן פון וועטערַאן בַאדינונגס (דווס), די ניו יָארק
 סטעיט דעּפַארטמענט פון לייבער (דאל), די רסווט, און

 אנדערע צו פארשטארקן די דירעקטע שטיצע ווערקפָארס
 און פארברייטערט ווערקפָארס ַאנטוויקלונג פשותפות

ווָאס פַארגרעסערן די טַאלַאנט רערן-ליניע.ז

 געמַאכט צו רעקרוטן, פארשטארקן, און ַאנטוויקלען
 קַאריערע וועגען ֿפַאר דספ. אין ּפרויעקט איז

 איבערגעגעבען צו שַאֿפן ַא רַאקרוטירונג שעטעך ֿפַאר
 ניַיע דספ דורך פָארשלָאגן יינציק דספ אויסבילדונג

 געלעגענהייטן דורך די סוני עאס. דער ּפרויעקט וועט
 פַארבינדן סטודענטן און שּפיַיזער ָארגַאנַאזַאציעס מיט

 בַאלדיק ַארבעט און פַאכמַאן ַאנטוויקלונג
 געלעגענהייטן. צו וויַיטער העכערן קַאריערע אין
 דירעקט שטיצן, מיר בויען פרָאגרַאמען ֿפַאר דספ

בילדונג אין קהל קַאלידזשן.ז

 מיר בויען און אריינפירען מכשירים און רעסורסן צו
 שטיצן ַא סטעיטווידע איניציאטיוו וואס העלפט

 פַארזארגערס ַאגענטורן מיט רַאקרוטירונג און האלטונג
 פון דספ. דעם איניציאטיוו וועט ַאריַיננעמען

 ָארגַאנַאזַאציע און זיך-ָאּפשַאצונג ֿפַאר פַארזארגערס און
 טעכניש שטיצן אויף ווי צו אנהעבען און אאונטערהַאלטן

 דספ רַאקרוטירונג און האלטונג אינישַאטיוון. ביי די ענד
 פון די שענקען, די רעגיָאנַאל סענטערס ֿפַאר ווערקפָארס

 טרַאנספָארמַאציע (רסווט) וועט אונטערהַאלטן די
 מכשירים און רעסורסן וואס זיינען אנטוויינקלט.ז

 דעם אונטערנעמונגען וועט זיין אין שותפות מיט ַא
 שטַאטווידע דספ ֿפַארקויפן קאמפאניע צו שטיצן

 רַאקרוטירונג אין די א.פ.וו.ד.ד. שטַאט ארבעטן און
 פרייוויליק זָארג געבערס. די קאמפאניע וועט ניצן מַארק

 פָארשונג און אויבגעּפרָאווט מעטהָאדן צו געפינען
קַאנדידַאטן און בכלל ֿפַארבעסערן רַאקרוטירונג.ז

 אן אנדער אונטערנעמונגען איז פאראן צו
 ּפרַאפעשַאנַאליזירן און ֿפַארבעסערן די קַאּפַאציטעט פון

 די דספ ווערקפָארס וועט מוטיקן באדינונגס
 פַארזארגערס סטעיטווידע צו ָאנטייל נעמען אין די

 צערטיפעקַאציע ּפרָאגרַאם פון די נַאשַאנַאל ַאלליַאנסע
 ֿפַאר דירעקט שטיצן ּפרָאפעסיָאנעלן נאדספ. א.פ.וו.ד.ד.
 קַאנטרַאקט מיט נאדספ צו צושטעלן איבער 2,000 דסּפ

צוטריט צו זייער קרַאדענטשַאל ּפרָאגרַאם באקאנט ווי די
 עי-בַאדגע ַאקַאדעמי. די ווָאס ָאנטייל נעמען אין  דער

ּפרָאגרַאם וועט זיין פאסיק ֿפַאר רייען בָאנוסן ֿפַאר
יעדער צערטיפיקעט געענדיקט .ז
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ֿפַארשטַארקן ַא אויסהָאלטענדיק שטַאט ווערקפָארס

אין 2021, מיר באנייט אונדזער שוטפעס העסקעם מיט 
רבעסערן סוני עמפייר סטעיט קאלעדזש צו ֿפַא

רַאקרוטירונג געלעגענהייטן, פארשטארקן ַא קַאריערע 
נגעשטעלטער האלטונג. די וועג, און העכערן ָא

שוטפעס גיט די א.פ.וו.ד.ד. ווערקפָארס מיט צוטריט צו 
ַא וויסנשַאפט און איז מוחל די ָאריענטירונג ָאּפצָאל. עס 

אויך גיט צוטריט צו פריערדיק לערנען פון סוני עמפייר 
סטעיט קאלעדזש ַאססעססמענט ּפרָאגרַאם, ווָאס 

שענקט קָאלעגע קרעדיט ֿפַאר פַארגַאנגענהייט 
אויסבילדונג און איבערלעבן. אין דערצו, מיר 

מיטַארבעטן מיט סוני עמפייר סטעיט קאלעדזש צו 
צוטריט פַאכמַאן לערנען ָאּפשַאצונגען (פלא) קרעדיט, 

באזירט אויף די ענד פון שטַאט-פארלאנגט ווערקפָארס 
בילדונגען און ָאּפשַאצונגען און אנדערע 

צערטפיקַאציעס ווָאס וועט זיין צוטריטלעך צו אלעדספ 
אין ניו יָארק סטעיט.יא

מיר בלייבן ַאקטיוו אין ַא שוטפעס מיט די רסווט צו 
שטיצן ֿפַארשטַארקונג ּפרַאפעשַאנַאליזַאם בשעת בויען 

די קַאּפַאציטעט פון די דירעקט שטיצן ווערקפָארס. 
הערן פון מיט מער ווי 96% פון דסּפ באשעפטיקערס 

אין ניו יָארק, די רסווט האט געהאלטען מער ווי 100 
פאסירונגען אין 2021, פריי ֿפַאר ניו יָארק סטעיט 

פַארזארגערס און ָאנגעשטעלטע. אין דעם זעלבן יָאר, 
זייער וועבזייטל באזוכערס איז געווען מער ווי 98,500, 

מיט איבער 1,200 קוקן פון רסווט ווידיאס. שטענדיק 
פראיעקטן, ווי ַא טייל פון דעם שטענדיק איניציאטיוו, 

ַאריַיננעמען סטעיטווידע ווַארשטַאטן, זיך-ַאדווַאקַאסי 
באגעגענישן, דסּפ און פרָאנט-ליניע סוּפערווייזער 

(פלס) קַאנפערענצן, רעגולער אויסבילדונג, 
אויסבילדונג ָאּפשַאצונגען דורך סוני ַאלבַאני און 

שּפיַיזער טעכניש הילף. די הצלחה פון דעם מָאדעל איז 
געווען דערקענט אין 2021, מיט די רסווט באקומען די 

נאציאנאלע אנערקענט "רוקן בערג" ַאווַארד ֿפאר זייער 
מצליח ווערקפָארס ַאנטוויקלונג אינישַאטיוון און 
סטעיטווידע השתדלות ברענגען צו פַארבעסערט 

קווַאליטעט פון שטיצט ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג 
דיסַאבילעטיס.ז

א.פ.וו.ד.ד. אינוועסטירן היּפש מי אין ֿפַארשטַארקונג 
אונדזער דירעקט שטיצן ווערקפָארס.יב אין דערצו צו די 

פריער באמערקט בָאנוס און העכיר געצָאלט, מיר זענען 
געבען רעסורסן צו רַאקרוטירונג קַאמּפיינן, דערהיַינטיקן 

טעכנָאלָאגיע און מאכן ּפרַאצעסן גרינגער צו נוצן.

א.פ.וו.ד.ד. איז אויך ממשיך זיין אונדזער שוטפעס מיט די 
ניו יָארק סטעיט דווס צו בַאקומען הַאסקָאמע פון 

סּפעציפיש אויסבילדונג טיטלען ַאזַא ווי דירעקט שטיצן 
ַאססיסטַאנט און ַאנטוויקלונג ַאססיסטַאנט טרייני ֿפַאר 

די ג'.אי. ביל וועטערַאנס טרַאינינג און ַאּפרענטיסשיּפ 
ּפרָאגרַאם. וועטערַאנס ווָאס פַארבינדן אונדזער 

ווערקפָארס אין איינער פון די טיטלען, און וואס טרעפן 
ראוידיקייט פָאדערונגען, קענען בַאקומען ַא שטייער-פריי 

כוידעשלעך ּפענסיע פון די פעדעראלע רעגירונג ֿפַאר די 
געדויער פון זייער טריינישיּפ. דערצו, א.פ.וו.ד.ד. און די 

דווס ויספָארשן אנדערע טיטלען ווָאס קען זיין 
עס איניציאטיוו. ַאריַינגערעכנט אין די הירינג הערָא

ענלעך, מיר הָאבן ַא שטענדיק שייכות מיט די דאל און 
רעגיָאנַאל איין סטָאּפ קַאריערע סענטערס צו 

פַארגרעסערן די דירעקט שטיצן קַאנדידַאט בעקן. צו 
ֿפַארבעסערן רַאקרוטירונג, מיר וועלן פָארזעצן אונדזער 

מיטַארבעט מיט דאל צו זיין ַא שותף מיט אנדערע 
נטוויקלונג מענטש דינסט ַאגענטורן אויף דער ַא

פון ַא איבער-סיסטעמס, מענטש בַאדינונגס 
ראקרוטירונג קאמפיין.

דערפאר, מיר פָארזעצן צו ַאדווָאקַאט ֿפַאר ַא בַאזונדער 
ל פעדעראלע סטַאנדַארד ַאקיַאּפיישַאנַא

קלַאסַאפַאקיישַאן (ַאקַאּפיישַאנַאל קָאד) ֿפַאר דסּפ דורך 
טיסטיקס די פעדעראלע ביורָאו פון לייבער סטַא

(בלס), מיט די גיידַאנס און שטיצן פון דאל, און אין 
מיטַארבעט מיט נאציאנאלע און שטַאט שותפים. 

אריינציי פון ַא דספ ַאקיַאּפיישַאנַאל קָאד ווָאלט לָאזן ֿפַאר 
פַארבעסערט דַאטן זַאמלונג, פָארשונג און ּפָאליטיק 
באשלאסען ביחס צו די דירעקט שטיצן ווערקפָארס.
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ציל 1
 ענלעך צו די סטעיטווידע ֿפַארקויף קאמפאניע ווָאס

 וועט ּפַאסירן, א.פ.וו.ד.ד. גיט געלט צו רעקלַאמעריי ֿפַאר
 שטַאט שטעלעס דורך היגע רעקלַאמעריי,

 פארברייטערטינג אונדזער נוצן פון דיגיטַאל און
 געזעלשַאפטלעך מידיַא, און האאלטן און גיין צו

פַארשידן רַאקרוטירונג געשעענישן ַאריבער די שטַאט.ז

 לעסָאף, עס איז וויכטיק צו דערקענען ַאז רוֿב פון
 אונדזער שטַאט (און פרייוויליק) ווערקפָארס קומט פון

 דעמָאגרַאפיש פארשיינדיק קהילות, מיט די גרעסטע
 מערהיַיט זיַיענדיק פרויען פון קָאליר. אונדזער דעי

 ַארבעט און דריַי-יָאר איניציאטיוו מיט געָארגעטָאוון
 אוניווערסיטעט וועט העלֿפן צו פארזיכערן אונדזער

 קולטורעלן און לינגוויסטיש פארשיידענע ווערקפָארס
 פילט זיך געשטיצט. בעסער שטיצן ֿפַאר פערסָאנעל וועט

 געבן בעסער רַאקרוטירונג און האלטונג רעזולטאטן.
 וויסן פארדינט דורך אונדזער דעי ַארבעט און

 אינוועסטירונג וועט לָאזן אונדז צו ָאנשטעלן ניַי
 פערסָאנעל, אריינגערעכנט נייע אמעריקאנער אלס טייל

 פון די השתדלות פון גאווערנאר הוקל צו רעקרוטן און די
 בילדונג פון די ניַי און איצטעקער אימיגרַאנט ארבעטערס

 אין דעם באלוינינדיק שורה פון ַארבעט און שטיצן זיי צו
זיין גערָאטן אין זייער ַארבעט.ז

 א.פ.וו.ד.ד. און די הוקל ַאדמיניסטרַאציע וויל אז די
 אינוועסטירונג און פַארשידן ַאקטיוויטעטן צו

 פַארגרעסערן האלטונג פון דספ און פַארמינערן די פריַי
 ָארט ראטע אין ביידע די פרייוויליק און שטַאט

 ווערקפָארס. מיר וועלן קליַיבן רעזולטַאטן דַאטן דורך
 ּפרויעקט סּפעציפיש ָאּפשַאצונגען, די נקי פערסָאנעל
 סטַאביליטי איבערבליק גענומען יערלעך צו אונדזער

 זָארג געבערס, און נָאך צוקונֿפט דַאטן סיסטעמען צו זיין
 געגרינדעט, צו קוקן און בַאשליסן אויב די צילן זענען

 באגעגנט. אינפארמאציע געזאמלט און ּפרָאגרעס ווָאס
 איז געמאכט וועט דעמָאלט זיין ארויסגעגעבען אין

צוקונֿפט סטרַאטיגיש ּפלַאן יערלעך ריּפָארטן.ז

 ַא הויּפט בילכערקיַיט ֿפַאר א.פ.וו.ד.ד. אין די וויַיטער
 פינף יָאר איז בַאגעגעניש די בקשה פון אונדזער שותפים
 צו פַארגרעסערן די דורכזעיקיַיט פון אונדזער ַאגענטור.ז

 צו טָאן דָאס, אין די ערשטע יָארן פון דעם ּפלַאן, מיר
 איבערגעבען צייט און רעסורסן צו רוקן ווייטער אונדזער

 טעכנָאלָאגיע און ֿפַארבעסערן אונדזער דַאטן זַאמלונג
 מעטהָאדן. די פארבעסערונג צו אונדזער געבויען וועט

געבן אונדז צו מעסטן און איַינטיילן ַאגענטור ּפרָאגרעס.ז

 אינטערגַאציע פון דיגיטַאל טעכנָאלָאגיע

ָאביעקטיוו

דַאטַא צוטריט און טעכנָאלָאגיע
 ינוועסטירן אין טעכנָאלָאגיע ווָאס גיט מער באצייטיק

 אינֿפָארמַאציע און פארגרעסערט פַארַאנענקייט פון
דַאטן.זדערווַארטן  רעזולטַאטן

 דערהיַינטיקט דיגיטַאל טעכנָאלָאגיע
בעסער צוטריט צו דַאטן

גרינגער ּפרָאצעסן

רעזולטַאטן דערווַארטן

ניצן ביידע ארפא געלט און $20 מיליָאן אין קריטישע 
אינוועסטיציעס דורך גאווערנאר הוקל דעם פינַאנציעל 

יָאר, מיר וועלן אונטערנעמען ַא דיגיטַאל 
טרַאנספָארמַאציע. א הויּפט פָאקוס פון דעם איניציאטיוו 

וועט זיין ַאן איבערגַאנג פון מַאנוַאל און ּפַאּפיר באזירט 
ארבעט צו מער אויטאטַאמציע סיסטעמען. ווי ַא טייל פון 
דעם ַארבעט, מיר וועלן ֿפַארבעסערן אונדזער ראוידיקייט 
און ּפרָאגרַאם פַארווַאלטונג אי.ט. ַאּפלַאקַאציעס, שטיַיגן 

אונדזער געזונט אינֿפָארמַאציע טעכנָאלָאגיע געבויען, 
רַאפינירן די סיסטעמען געניצט ֿפַאר דינסט דערלויבעניש, 

און ַאנטוויקלען
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 גלַײכצַײטיק, הָאבן מיר ָאנגעהױבן יסודותדיקע
 טעטיקײטן ֿפַאר ַא מַאלטי-יָאר ּפרויעקט אין שיַיכות צו

 קליענט בַאציונגען פַארווַאלטונג און געזונט
 אינֿפָארמַאציע טעכנָאלָאגיע סיסטעמען. א.פ.וו.ד.ד.

דערווארט
 ארבעטן מיט דאה און ניו יארק סטעיט טעכנָאלָאגיע

ענטערּפרייז קַאנעקשַאן (ניסטעק) צו
 פארגרינגערן געשעפט ּפרַאצעסן און ווָארקפלָאווס.

איבערארבעטונג צו די ּפרַאצעסן וועט פירן
 צו מער אינֿפָארמַאציע אין איין ָארט, מיט דַאטן

 דערהיַינטיק קעסיידער, און פַארבעסערט
 איבערלעבונגען ֿפַאר מענטשן מיר דינען און זייער

 משּפחה מיטגלידער. פַארבעסערט ּפלַאטפָארמס געבן
 מענטשן צוטריט אין פַאקטיש צייט אינֿפָארמַאציע, למשל

 זעען זייער סטַאטוס אין די אריינשרייב ּפרָאצעס, ווָאס
 בַאדינונגען זיי איצט הָאבן צוטריט צו, און וויפיל געלט זיי

 הָאבן ֿפַאר זיך-ריכטונג בַאדינונגס געבליבן  אין זייער
 בַאדזשיץ. די ענדערונגען ווָאלט לעסָאף צושטעלן מער

 צוטריט צו אינֿפָארמַאציע, פַארּפָאשעטערן און רעדוצירן
דוּפליקַאטיווע ּפרַאצעסן, און פַארגרעסערן

דורכזעיקיַיט.ז

 מָאדערניזירן פַארענטפערן ֿפַאר אונדזער זיך-ריכטונג
מָאדעל. מיר וועלן אויך פָארזעצן מיט טעכנָאלָאגיע

 ַאנטוויקלונג אין שיַיכות צו די אריינציי פון די
 קָאָארדינַאטעד ַאססעססמענט סיסטעם (קאס) און קינד

 ַאדָאולעסַאנץ נידז און סטרענגקטס פון (קאנס) מכשירים
 און מַאכן ּפרָאגרעס צו גרינדען פון זיך-דינסט ּפָארטַאלס

 ֿפַאר מענטשן מיר דינען, זייער משפחות, און זָארג
 געבערס. אין דער זעלביקער צייט, מיר וועלן דערהיַינטיקן

 און פַארּפָאשעטערן אונדזער אינערלעך און
פונדרויסנדיק ּפרַאצעסן און ּפרָאצידערן.ז

 דערלויבעניש ווי דער ערשטער שריט צו דערהיַינטיקן
 אונדזער באדינונגס דערלויבעניש סיסטעם. מיר וועלן
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בַאטייליקונג פון שותפים
בויען בַאזע אי.ט. געבויען

איבערקוקן געשעפט ּפרַאצעסן
בויען באדינונגס צוטריט און
אטורעאעאן אי.ט. סיסטעמן

דערהיַינטיקן ביזנעס ּפָאליטיק
בויען קליענט יחס
פַארווַאלטונג ּפלַאטפָארמען

2025
&

2026

דערהיַינטיקן טעכנָאלָאגיע

ציל 1

ביז היַינט, מיר הָאבן שוין געמאכט ּפרָאגרעס צו 
ֿפַארבעסערן אונדזער פעסטקיַיט און קַאּפַאציטעט 

פַארווַאלטונג סיסטעמען. דאס איז כולל פארבעסערן 
אונדזער דַאטן זַאמלונג און נאכקוקן ּפרַאצעסן אין 

שיַיכות צו די נוצן פון ערטער פון וווינָארט און 
רעזידענטשַאל בַאדינונגס און פריַי ָארטרַאטעס. אין 

דערצו, מיר איבערקוקן אונדזער אינערלעך געשעפט 
כות צו דינסט ּפרַאצעסן אין שיַי



272023-2027 Strategic Plan

ציל 1
 שטַאט ריּפָארטן באדערפענישן הָאבן צום לעצטנס

 געווען פארברייטערט דורך איגזעקיַאטיוו ָארדערס און
 געזעץ - געבונג צו מוטיקן ַאגענטורן צו ַאריַיננעמען

 מער דעמָאגרַאפיש אינֿפָארמַאציע אין זייער דַאטן
 זַאמלונג השתדלות. מיר וועלן טיילן דעם ניַיע דַאטן אין

 יערלעך סטרַאטיגיש ּפלַאן דערהיַינטיקונגען און
 יערלעך ארויבגעבונג פון מעדיקַאיד דַאטן אין צוקונֿפט

יָארן. די דַאטן וועט זיין אינפָארמַאטיוו און נוציק
מיט צוקונֿפט ּפלַאנירונג ַאקטיוויטעטן.ז

 א.פ.וו.ד.ד. אויך באטייליקן זיך אין גרויס נאציאנאלע
 דַאטן זַאמלונג השתדלות, ַאריַינגערעכנט די מצב פון די

 שטַאטן, די רעזידענטשַאל אינֿפָארמַאציע סיסטעמען
 ּפרָאיעקט (ריסּפ), און ציבור ארייננעמענונג

 איבערבליקן. די דַאטן זענען עפנטלעך צו די ציבור און
 צושטעלן אינֿפָארמַאציע אויף פַארשידענע עלעמענטן

 פון די נאציאנאלע ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס
 באדינונגס סיסטעמען. זיי טיילן בילגער פון שטַאט

 ּפרָאופיילן און ַאריַיננעמען אינֿפָארמַאציע אויף ערטער
 פון וווינָארט בַאדינונגס, פערזענלעכע רעזולטאטן,

 אויסגעבונג און אריינשרייב ראטעס, צווישן אנדערע
 הויּפט דַאטן פונקטן. אונדזער ַאגענטור אויך שטיצט די

 זַאמלונג פון נקי דערווַאקסענער און פערסָאנעל
 פעסטקיַיט דַאטן ֿפַאר ניו יָארק סטעיט.ז

 אונטער דעם סטרַאטיגיש ּפלַאן ָאביעקטיוו, מיר
אונטערזוכן אי.ט. פארענטפערען ֿפַאר אונדזער זיך-

 פירונג דינסט מָאדעל. מיר הָאבן אנגעפאנגען צייכענען
 און דַאקיומענטן די ערשטיק געשעפט גאנג. ווייטער, מיר

 וועלן אויספָארשן ּפָאטענציעל אי.ט. פארענטפערען צו
 מָאניטָארן די זיך-ָאנפירן מָאדעל, מער געשווינד מסכים

 זיין אויף בַאדזשיץ און בודזשעט ענדערונגען, פירן
 קַאּפַאציטעט, און העלפן פערסָאנעל און שותפים צו

 בַאקומען בעסער צוטריט צו בַאדינונגס. די רעזולטַאטן
 און אינֿפָארמַאציע געזאמלט אלץ טייל פון די ארפא

 פינַאנצירט זיך-פירונג אפשאצונג וועט וויַיטער מיטטיילן
די שטענדיק השתדלות.ז

 א.פ.וו.ד.ד. שטיצט די פארבליבן אריינציי פון קאס,
 ַאריַינגערעכנט זַאמלען דַאטן און פאראיינציקן עס אין

 אנדערע דַאטן סיסטעמען. ּפונקט ַאזוי, מיר אינוועסטירן
 אין טעכנָאלָאגיע ווָאס לאזט ַא מער בַאניצער-פריַינדלעך

 צובינד ֿפַאר אונדזער עפנטלעך מעלדונג פון מעדיקַאיד
נוצן דַאטן.ז

 פארברייטערטן און איַינטיילן איצטעקער דַאטן

2023 2024 2025 2026 2027

אינטערַאקטיווע
וועבזייטל און

דַאשבָארדז

ארבעט און ּפרָאצעס
דַאטן בַאסעלינע

ּפרָאגרַאם און
רעזולטַאט

דַאטן מעסטען

 פינף-יָאר דַאטן
טענדענצן און
ֿפָארויסזָאגן

דַאטן געבוי

        שותפים דַאטן
קהילה פון פירן
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אונדזער ַאגענטור צום לעצטנס באפרייט איבער פינף יָאר 
פון מעדיקַאיד דַאטן און וועט פָארזעצן צו ארויסגעבען 
נָאך דַאטן אין די קומענדיק יָארן. די אינֿפָארמַאציע איז 

כולל נוצן רַאטעס, די דעמָאגרַאפיק ֿפון מענטשן געדינט, 
און מעדיקַאיד הוצאות דַאטן.יג
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 א.פ.וו.ד.ד. אנערקענט ַאז גערָאטן אריינציי פון ַא
 סיסטעם ענדערונגען וועט דַארפן שוטפעס צווישן

 אונדזער ַאגענטור, מענטשן מיט ַאנטוויקלונג
 דיסַאבילעטיס, עלטערן, זָארג געבערס, ַאדווַאקַאטן,

 ארבעטערס, ָאנגעשטעלטער ָארגַאניזַאציעס, און אנדערע
 שטַאט דינסט סיסטעמען. דעריבער, מיר זענען באגאנגען

 צו פָארזעצן צו דינגען שותפים און אנדערע שטַאט
 ַאגענטורן (למשל, אין שותפים באגעגענישן, ּפרויעקט

 סּפעציפיש עצה גרוּפעס, ַארבעט פַארווַאלטונג
 באגעגענישן, ַאגענטור ּפרעזענטירונג און פארעמן)

 איבער דער געדויער פון די פינף יָאר צייט ארויבגעלייגט
אין דעם סטרַאטיגיש ּפלַאן.ז

בַאשטעלן מיט שותפים
 איצטער, אונדזער ַאגענטור העלפט עטלעכע שותפים

 ווערקגרוּפס, קאמיטעטן און קָאונסילס. די ַאריַיננעמען
 קעסיידערדיק באשטימטע שמועסן מיט זיך-ַאדווָאקַאטן,

 עלטערן, פַארזארגערס ַאגענטורן, ַאסָאוסיַאציעס  און
 קער קָאָארדינַאטיָאן ָארגַאנַאזַאציעס (קקָא).ז

 איינער פון אונדזער הויּפט שותפים גרוּפעס איז די דדאק.
 דדאק איז געגרינדעט אין די ניו יָארק סטעיט מענטַאל

 היגיענע געזעץ און האט די אחריות צו רעקַאמענדירן אויף
 סטעיטווידע ּפרייָארַאטעטן, ּפלַאנירונג און ּפרָאצעס

ָאּפשַאצונגען.ז

 זייער מיטגלידערשַאפט איז כולל זיך-ַאדווַאקַאטן, משּפחה
 מיטגלידער, פַארזארגערס און עטלעכע אנדערע שותפים

 גרוּפע פארשטייערס. א.פ.וו.ד.ד. פירער ָאנטייל נעמען אין
 דדאק באגעגענישן פיר מאל ַא יאר. א.פ.וו.ד.ד. און דדאק

 גרינדן נָאך געלעגענהייטן צו פארשטארקן די קשר און
 מיטַארבעט צווישן די צוויי גרופעס און אויספָארשן ווי מיר
 קענען ַארבעטן צוזַאמען קליַיבן און טיילן ַאריַינשריַיב פון

און צו אונדזער פַארשידן שותפים.ז

 א.פ.וו.ד.ד. פירער טרעפן אויך כוידעשלעך מיט מענטשן
פון ַאריבער די שטַאט ווָאס זענען ַא טייל פון זיך-

 ַאדווַאקַאסי ָארגַאניזַאציעס און פַארשידן משּפחה
 ַאדווַאקַאסי גרוּפעס. ּפונקט ַאזוי, מיר טרעפן כוידעשלעך

 צו פארזיכערן ַאז די דַאטן מיר נוצן און איַינטיילונג זענען
 פַארלָאזלעך און וויכטיק, מיר וועלן פַארלייגן ַא קהילה

 פון פירונגען (קאפ) אויף דַאטן צו זַאמלען וויַיטער
 שותפים ַאריַינשריַיב אויף ווָאס דַאטן פונקטן ווָאלט זיין

 מערסט נוציק אינערלעך, און אויסווייניק, ֿפַאר ּפלַאנירונג
 צוועקן. א.פ.וו.ד.ד. וועט אויך אידענטיפיצירן נָאך

 אינֿפָארמַאציע פאר דעם ציבור ווי ַא טייל פון אונדזער
 יערלעך ּפלַאנירונג ּפרָאצעס פאסיק מיט אונדזער ציל פון

גרעסער דורכזעיקיַיט.ז

 מיר זענען איבערגעגעבען צו שַאֿפן מעסטונגן ֿפַאר
 אונדזער סטרַאטיגיש ּפלַאן און ריּפָארטן עפנטלעך
 אונדזער ּפרָאגרעס אויף טרעפן אונדזער צילן און

 ָאביעקטיוון. א.פ.וו.ד.ד. וועט פָארזעצן צו ַארבעטן
 אינעווייניק און אויסווייניק מיט שותפים און אנדערע

 שטַאט ַאגענטורן, די ָאפיס פון די גאווענאר, און די
 לעגיסלַאטורע, צו בויען ַא דַאטן געבויען, פארברייטערט

באציונגען, ּפרובירן כידעש, און ָאּפשַאצן אונדזער.ז

די ברייט סיסטעמען פאבעסערונג וועט דַארפן מיטל-
 צייט פארענטפערען. עס וועט נעמען צייט ַאנטוויקלען
 און אריינפירן די נויטיק לַאנג-טערמין אי.ט. סיסטעמען.

 ָאבער, ווען גַאנץ, אונדזער פַארבעסערט טעכנָאלָאגיע
 וועט פארשטארקן אונדזער פייעקייט צו זַאמלען און

 פונַאנדערקליַיבן דַאטן, ווָאס וועט זייער ֿפַארבעסערן ווי
 מיר נוצן דַאטן צו מיטטיילן צוקונֿפט ּפלַאנירונג, שַאֿפן

 פָארשטעלונג מעסטען, און ָאּפשַאצן רעזולטַאטן ֿפַאר די
געדינט.ז

ָאביעקטיוו
 בַאשטעלונג און מיטַארבעט מיט

שותפים
 פארשטארקען שותף בַאשטעלונג און מיטַארבעט צו

פארבעסערען באשלוס מאכן.ז

דערווַארטן רעזולטאטן

 בַאשטעלונג ווָאס איז מער עפעקטיוו,
ארייננעמענדיק און דעמָאגרַאפיש רעּפריזענַאטיוו

בעסער דורכזעיקיַיט

שטארקער מיטַארבעט ַאריבער סיסטעמען

ציל 1
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 זיין געהאלטן פיר מאל א יאר צו מיטטיילן אונדזער  

לַאנג-טערמין ּפלַאנירונג און סטרַאטיגיש אינישַאטיוון.ז

 לעסָאף, פירערשַאפט פון אונדזער ַאגענטור איז ָאפט
 געבעטן צו ָאנטייל נעמען אין סּפעציפיש פַארזארגערס

 געשעענישן, קָאנֿפערענצן, און באגעגענישן איבער די
 יָאר. א.פ.וו.ד.ד. פירער ָאנטייל נעמען אין פילע פון די

 געשעענישן און בַאזוכן ספעציפיש זייטלעך און
 פרָאגרַאם איבער די יָאר צו לערנען מער וועגן ניַי

 ּפרָאגרַאמען און פירונגען וואס האבען גוט פוטענציאל
 ַאריבער די שטַאט און צו הערן גליַיך פון אונדזער

שותפים.ז

 אונדזער ַאגענטור וועט שטיצען נָאך געלעגענהייטן
 איבער דעם פינף-יָאר צייט וואס פַארגרעסערן

 דורכזעיקיַיט און צוטריט צו אינֿפָארמַאציע. איצט מיר
 אויספארשן ַא פַארשיידנקיַיט פון ָאּפציעס צו ָארגַאניזירן

 און פַארלייגן ַא מער עפעקטיוו און ארייננעמענדיק,
 ַאגענטור-ווידע שותפים בַאשטעלונג ּפלַאן. דער ּפלַאן

וועט אידענטיפיצירן און צייכענן וועגן מיר

 מיט אונדזער שּפיַיזער נעץ ווָאס איז כולל פארשטייערס
 פון אונדזער שּפיַיזער ַאסָאוסיַאציעס און יחיד פרייוויליק
 ָארגַאניזַאציעס. אזוי אויך, מיר טרעפן זיך קעסיידער מיט

 פארשטייערס פון די משּפחה שטיצן בַאדינונגס (פסס)
 סטעיטווידע קַאמיטי, קקא פירער, און ָאנגעשטעלטער

 פארשטײער און ארבעטער־פארװאלטונג
ָארגַאניזַאציעס.ז

 אויכעט, מיר פַארלייגן ניַי צייט שּפירעוודיק און טעמע
 סּפעציפיש גרוּפעס ווען מען דארף. ֿפַאר ביַישּפיל,

 בעשַאס די ָאנהייב פון די קוביד-19 ּפַאנדעמיק מיר האבן
 גערעדט מיט פארשטייערס פון קייפל שותפים גרוּפעס

 און ָארגַאנַאזַאציעס צו צושטעלן דערהיַינטיקונגען וועגן
 דעם סטַאטוס פון קוביד-19 אין אונדזער דינסט סיסטעם.

 אין די באגעגענישן מיר האבן ארויבגעגעבען דַאטן אויף
 קַאסעס, פטירות און ווַאקסַאנַאציע ראטעס ֿפַאר מענטשן
 מיר דינען און פערסָאנעל. מיר האבן אויך ארויבגעגעבען

 אינֿפָארמַאציע אויף ּפָאליטיק ענדערונגען ווען עס איז
 געווארן צוטריטלעך. דאס בַאגעגעניש האט אנטווינקעלט

אין ַא שטייענדיק מולטי-שותפים זיצונג ווָאס וועט

משפחות

שּפיַיזערס

דדאקפסס

 ַארבעט
פַארווַאלטונג

זיך-
שטיצערס

קָאונטיס

Dקקא פירערשַאפט

 שותפים בַאשטעלונג
ַאקטיוויטעטן

א.פ.וו.ד.ד
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 האבן און אנטייל נעמען אין די ערשט דריעם סימּפָאסיום
 אויף בַאשעפטיקונג ֿפַאר מענטשן מיט דיסַאבילעטיס.

 מיר וועלן פָארזעצן צו אויספָארשן אנדערע פָארמַאל און
 נישט פָארמַאל ַאדווַאקַאסי און בַאשטעלונג

 געלעגענהייטן.ז

 מיר וועלן פָארזעצן צו ַארבעטן מיט אונדזער חברים אין
 אנדערע דיסַאביליטי נעצן און שטַאט ַאגענטורן ווי

 אאסאס, אמה, די אקפס, שטַאט בילדונג, און די דאל, צו
 שַאֿפן מיטארבעט צווישן סיסטעמען, טיילן

 אינֿפָארמַאציע און דַאטן, נוצן רעסורסן, און צושטעלן
 צונעמען בַאדינונגס צו ניו יארקער צוטריט צו קייפל

סיסטעמען.ז

 וועט ָאנטייל נעמען מיט ַא ברייטערער און פארשיינדיק
 גַאנג פון שותפים. אונדזער ציל איז צו פארזיכערן ַאז מיר

 הערען פון ַא דעמָאגרַאפיש רעּפריזענַאטיוו גרוּפע,
 ַאריַינגערעכנט ָאבער ניט באגרעניצט צו מער רַאסיש,

 קולטורעל, עטניק, עקָאנָאמיש, און געָאגרַאֿפיש
 פארשיינדיק שותפים.ז

דערגרייכן אריבער-סיסטעמס מיטארבעטן

 אויסער פון הערן פון מענטשן מיט דיסַאבילעטיס,
 משפחות, און זָארג געבערס, א.פ.וו.ד.ד. פערסָאנעל

ָאנטייל נעמען אויך אין ַא פַארשיידנקיַיט פון אריבער-
 סיסטעמן און אינטער-ַאגענטור גרוּפעס. עטלעכע פון די

 ַאריַיננעמען די קַאמישַאנער'ס אריבער-סיסטעם
 באגעגענישן, די פרי קינדשַאפט עצה קָאונסיל, די פרי

 אינטערווענציע קָאָארדינַאטינג קָאונסיל, די
 קַאמישַאנער'ס עצה ּפַאנעל ֿפַאר סּפעציעלע בילדונג, די

 ריטאטס (רעגיָאנַאל אינטער-ַאגענטור טעכניש הילף
 קאלעקטיוון), סיסטעמען פון זָארגן, קאמיוניטי

 באדינונגס בָארדז, איין ּפָאינץ אוו אקסעס, ניו יָארק
 קַאנעקץ, די רעסטריינץ און סיקלוזשַאן ווָארקגרוּפ, די

 מענטשן מיט קָאמּפליצירט באדַארפענישן גרוּפע, די
 מערסט פַאראיינציקט בַאשטעטיקן קָאָארדינַאטינג
 קָאונסיל, און די ָאטיזַאם סּפעקטרום דיסָארדערס

אדוויסורי בָארד.ז

 מיר אויךזענען אויף די דדפק, ווו מיר צושטעלן
 ַאריַינשריַיב און הילף צו מאכן כידעש שענקען וואס רוקן

 אונדזער סיסטעם פָארויס. ענלעך, מיר זענען אין די
 ּפרָאצעס פון גרינדן ַא שטענדיק געלעגנהייט צו ָאנטייל
 נעמען מיט די ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס פון ניו יָארק

 סטעיט נעץ, ווָאס איז כולל די דדפק, די דריי פון ניו יָארק
 סטעיט אוניווערסיטעט סענטערס ֿפַאר עקסַאלַאנס

 (אקעדד), און די שטַאט שוץ און ַאדווַאקַאסי גרוּפע. מיר
 ּפלַאנירן זיך צו טרעפן פיר מאל א יאר צו טיילן לערנען

 און נוצן געלעגענהייטן צו מיטַארבעטן.ז

 א.פ.וו.ד.ד. איז אויפגעטראגן וועגן מיטַארבעט מיט די ניי
 געגרינדעט טשיף דיסַאביליטי ָאפיציר פון גאווערנאר

 הוקל. מיר הָאבן שוין געארבעט אין עטלעכע וועגן,
 למשל דורך איַינטיילונג אינֿפָארמַאציע פון שותפים אויף

 מניעות זיי
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ניו יָארק סטעיט מענטַאל היגיענע געזעץ דארך אז 
קַאונטיז זאל יערלעך פָארלייגן היגע דינסט ּפלענער צו 

יעדער שטַאט מענטַאל היגיענע ַאגענטור (ד"ה, 
א.פ.וו.ד.ד., אפיס פון ַאדיקשַאן בַאדינונגס און שטיצונג 

(אאסאס), און אמה). א.פ.וו.ד.ד. איבערקוקן און 
ַאנַאלאזירט די ּפלעננר צו ווירקעוודיק קָאוָארדַאנַאטען 

היגע און שטַאט אינישַאטיוון און אידענטיפיצירן געביטן 
ֿפַאר אריבער סיסטעמען מיטַארבעט. ווי טייל פון די היגע 

דינסט ּפלַאנירונג ּפרָאצעס, מיר ָאנטייל נעמען אין 
באשטימט ַאגענטור טעג און ּפלַאנירונג באגעגענישן 

געהעלפען דורך די קָאנֿפערענץ פון לאקאלע גיַיסטיק 
היגיענע דירעקטָארס (קלמהד). די פארזאמלונגען 

צושטעלן געלעגענהייטן ֿפַאר אונדז צו טיילן, לערנען און 
הערן וועגן פַארשידענע באדערפענישן און ּפרייָארַאטעטן 

ט און היגע מדריגות.ז ַאריבער די שטַא

ענלעך, א.פ.וו.ד.ד. האט צום לעצטנס באגאנגען צו 
ארבעטן מיט אמה און אאסאס צו באנייען די ינטער-ָאפיס 

קָאָארדינַאטינג קָאונסיל. די ציל פון די קָאונסיל איז צו 
פארזיכערן ַאז אינֿפָארמַאציע וועגען ּפלַאנירונג און 

סיסטעמען ענדערונג השתדלות זענען ארויבגעגעבען 
צווישן די דריי ַאגענטורן צו העלפן רעדוצירן ריסן אין 

שטיצט ֿפַאר די וואס קען צוטריט בַאדינונגס ֿפון קייפל 
סעקטָארס און צו מַאקסַאמאיזן די הצלחה און 

עיפעקטיווקייט פון כידעש השתדלות דורך נוצען מומחית 
און רעסורסן ַאריבער ַאלע דריי סיסטעמען.יד
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ַאקטיוויטעטן ווָא ס מיר וועט ּפרייָא רַא טירן ווען מיר 
זוכן  צו ֿפ ַארבעסערן די קווַא ליטעט, יוישער און 

עיפעקטיווקייט פון אונדזער בַא דינונגס.ז

 ַֿפארבעסערן די זיך-ָאנפירן מָאדעל

Improving the Self-Direction Model
The option to self-direct services has seen 
significant growth over the past five years, 

P
chosen a fle

self-direction affords much flexibility, it is 
administratively comple

the program’

and stakeholders to mak

program concerns raised by stakeholders. 

איבערמַאכן אונדזער סיסטעם דורך כידעש און ענדערונג
ֿ אויסברייטערן די פייעקייט פון די סיסטעם צו פַארשטַארקען מענטשן דורך 

 ַפארשטַארקונג שטיצן, פַארגרינגערען פאליטיקן און אויספָארשן ניַיע וועגן צו צושטעלן
בַאדינונגס

People Self-Directing

א.פ.וו.ד.ד. וועט ָאּפשַאצן נאך אמאל אונדזער קרַאנט 
ציע געזאמלט דינסט געבוי און נוצן די אינֿפָארמַא

פון אונדזער שותפים און פארבעסערט אי.ט. סיסטעמען, 
טן פון ינערלעך אין קָאמבינַאציע מיט די רעזולטַא

און פונדרויסנדיק אפשאצונג ַאקטיוויטעטן, צו 
פארשטארקן ּפרָאגרַאם רעפארמען, פַארגרעסערן 

בייגיקיַיט אין דינסט געבען, און אונטערזוכן ניַיע 
באדינונגס צוגָאנגען ווָאס פירן צו אינטַאגרַאציע און 

ז ָאנטייל פון מענטשן מיט דיסַאבילעטיס אין זייער קהילות.

ָאביעקטיוו

 שטיצט און בַאדינונגס
 פארשטארקן די קווַאליטעט, עיפעקטיווקייט, און 

אויסהָאלטענקייט פון שטיצן און בַאדינונגס.ז

בעהעסקעם מיט הקבס ּפרינסַאּפַאלן צו ּפרייָארַאטירן
געלעגענהייטן ֿפַאר מענטשן צו בַאקומען בַאדינונגס

 אין זייערע אייגענע היימען ָאדער אין דער קהילה,
א.פ.וו.ד.ד. וועט פארשטארקן זיין מענגע פון שטיצט

דורך פארברייטערטינג יחיד ברירה און מַאקסַאמייזען
געלעגענהייטן ֿפַאר זעלבסטשטענדיקיַיט. דאס

קומענדיגע צייכענט באדינונגס געביטן און

 אויסברייטערן ברירה און זעלבסטשטענדיקיַיט
פַארבעסערט זיך-דירעקציע מָאדעל

 בעסער צוטריט צו זינענדיק בַאשעפטיקונג און
טָאג ַאקטיוויטעטן

 פַארבעסערט המשך פון וווינָארט שטיצט און
רעזידענטשַאל בַאדינונגען

2017 2018 2019 2020 2021

11,734
14,422

18,091

22,130

24,727

 דערווארטן רעזולטַאטן

די ָאּ פציע צו זיך-אנפירן בַא דינונגס האט געזען בַא 
טייטיק ווּוקס אין די לעצטע פינף יָא ר, סּפ עציעל ווען 
אין פארגלייך מיט ווי פילע מענטשן זענען אויסקלייבן 
צו אנטייל נעמען אין געווינלעך בַא דינונגס. מענטשן 
וואס זענען זיך-אנפירן הָא בן בעקיוון אויסדערוויילט 

ַא בייגעוודיק דינסט מָא דעל לגבי ַא גענטור קָא וָא רדַא 
נידירט דינסט. בשעת זיך-פירן גיט פיל בייגיקיַי ט, עס 

אר די מענטשן  איז ַא דמיניסטרַא טיווע קאמּפליצירט ֿפַ
מיר שטיצן, זייער משפחות און זָארג געבערס, ווָאס 
קענען בַאגרענעצן צוטריט צו די דינסט מָאדעל און 

סטרַאשען די אויסהָאלטענקייט פון די ּפרָאגרַאם. 
א.פ.וו.ד.ד. טראכט צו ניצן ַא קליין טייל פון אונדזער 

ארפא געלט צו דינגען ַא קָאנסולטַאנט צו ַארבעטן מיט 
אר  אונדז און שותפים צו מַא כן רעקַאמַאנדַאציעס ֿפַ

ווענדן צו די פראבלעמען און אנדערע ּפרָאגרַאם 
דאגות באמערקט דורך שותפים.ז
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 עס איז אויך וויכטיק צו באמערקען ַאז מיר פָארזעצן צו
 נעמען טריט צו ֿפַארבעסערן אונדזער זיך-אנפירן
 מָאדעל אין דער דערווייל, באזירט אויף שותפים

 ַאריַינשריַיב שוין באקומען. עטלעכע פון די
 ַאקטיוויטעטן ווָאס זענען אין זינען ָאדער שוין טרעפען

ַאריַיננעמען:ז

 פארבעסערט שטיצן ברָאקער פַארזע צו הַאלטן די
בייגיקייט פון ַאן פריַי מעקלער ָאּפציע.ז

 רידוסירן שטיצן ברָאקער ּפנים-צו-ּפנים באגעגענישן
באדערפענישן.ז

אומבייטן סוּפּפָארט מעקלער בילדונג צו ַא וועב-
באזירט ֿפָארמַאט.ז

גרינדן ַא שטיצן מעקלער מענטָארשיּפ ּפרָאגרַאם.ז

 לאזן טעלעהעלט סארט בַאדינונגען, ַאריַינגערעכנט
ֿפַאר פארלאנגט שטיצן מעקלער באגעגענישן.ז

פארגרעסערן וווינָארט צָאלונג סטַאנדַארדן.ז

 ריכטעווען פינַאנציעל אינטערמידיערי (פארמיטלער)
(פ.א.) ַאדמיניסטרַאטיווע צאל.ז

 דערהיַינטיקן ּפָאליטיק און ַאדמיניסטרַאטיווע
מעמָארַאנדַא (ַאדמ).ז

 וויַיטער קוקן אויף אונדזער איינערלעך ַאנַאליסיס אויף
נוצן.ז

 אין דער זעלביקער ציַיט אז די זיך-ָאנפירן
 קָאנסולטַאנט ארבעט, א.פ.וו.ד.ד. וועט ֿפַארבעסערן

 אויסבילדונג ֿפַאר זָארגן פארוואלטערס אין שיַיכות צו
 זיך-ָאנפירן בַאדינונגען. מיר וועלן אויך אויספָארשן

 ָאּפציעס צו ֿפַארבעסערן צוטריט צו זיך-ָאנפירן
 בַאדינונגס ֿפַאר בַאפעלקערונג וואס דערוויַיל

 באקומען וויניקער באדינונגס דורך איידענטיפיצירן
און הערן פון די גרוּפעס און בויען קַאּפַאציטעט

 ֿפַאר שטיצן ברָאקערס און פ.אי. מענטשן אין קהילות
 ואס דערוויַיל באקומען וויניקער באדינונגס. מיר וועט

 צושטעלן בילדונג און אויסבילדונג צו פ.אי.'ס און
 שטיצן ברָאקערס ַאזוי זיי קענען העלפן גרינגער מַאכן
 ַאדמיניסטרַאטיווע ארבעט ֿפַאר מענטשן ווָאס זענען

זיך-ָאנפירן און זייער משפחות.ז

Furthermore
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ציל 2
דערצו, מיר וועלן פָארזעצן צו ַארבעטן מיט דער 

קָאנסולטַאנט און שותפים צו אונטערזוכן ּפָאטענציעל 
הבקס ווייווער רעפארמען ווָאס וועט העלפן צו 

נגערעכנט ֿפַארבעסערן די זיך-ָאנפירן מָאדעל, ַאריַי
ָאּפשַאצן די פערזענלעכע ריסָארס ַאקַאונט (פרא) 

נט בילינג בנין מדריגות, פארפשוטירן די קרַא
ֿפַאר יחיד ָאנפירן סכוירע און בַאדינונגס (ינגס), און 

אפשר באשאפן ַאן ארבעטן פאר זיך, פערסָאנעל 
סּפעציפיש באדינונגס ֿפַאר קהל-באזירט שטיצן צו 

דינונגען. צושטעלן גרינגער צוטריט צו זיך-ָאנפירן בַא

לעסָאף, א.פ.וו.ד.ד. וועט ָאנטייל נעמען אין ַא 
נאציאנאלע לערנען קַאלַאבערייטיוו פָאקוסן אויף זיך-

ָאנפירן. די נאציאנאלע צענטער אויף ַאדווַאנסינג מענטש 
צענטערד פירונגען און סיסטעמען (נסאפפס)

זיך-ָאנפירן לערנען קָאללַאבָארַאטיווע וועט טיילן 
פירונגען אין שיַיכות צו דערציונג מענטשן מיט 

נפירן. דיסַאבילעטיס און משּפחה מיטגלידער וועגן זיך-ָא

פארגרעסערן בַאשעפטיקונג און טָאג ּפרָאגרַאם 
בַאדינונגס 

א.פ.וו.ד.ד. דַאטן פון 2020 וויַיזן ַאז נָאענט צו 50,000 
מענטשן וואס זענען געדינט דורך אונדזער ַאגענטור 

האבן אנטייל אין טָאג הַאביליטַאטָאציע פרָאגרַאם און 
בַאדינונגס איידער קוביד-19טו. נאציאנאלע דַאטן פון ַא 

ענלעך צייט ווייזט די ראטע פון בַאשעפטיקונג ֿפַאר 
מענטשן מיט דיסַאבילעטיס איז געווען 34.4% ֿפַאר די 

ַאלט 18-64. מענטשן ָאן דיסַאבילעטיס אין ניו יָארק האט 
ַא בַאשעפטיקונג ראטע פון 76.4%.טז די דַאטן רעדן צו ַא 

אונטערשייד צווישן יענע מיט און ָאן דיסַאבילעטיס הָאבן 
בַאשעפטיקונג. די ריסע און אנדערע זײנען געװען 

װײטער פַארערגערט דורך די אנפאנג פון די קוביד-19 
ּפַאנדעמיק אין מַארץ פון 2020, ווען אונדזער ַאגענטור 

האט געזאגט ַא ציַיטוויַיליק אויפהערן פון ּפלַאץ-באזירט 
טָאג פרָאגרַאם, בריינגען צו ַא פארקליינערן אין די נוצן 
פון טָאג פרָאגרַאם און בַאשעפטיקונג שטיצט, און אין 

בַאשעפטיקונג ראטעס.
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ציל 2

 די השתדלות וועט אויך ֿפַארבעסערן שּפיַיזער
קווַאליטעט און קַאּפַאציטעט, ווָאס איז ַא פונדַאמענטַאל

 שריט צו א.פ.וו.ד.ד. פארבעסערן ווָאוקיישַאנַאל,
 בילדונגקרייז, בַאשעפטיקונג און אויסבילדונג

 פרָאגרַאמען ווי געצייכנט אין גאווערנור הוקל'ס 2022
 מצב פון די שטַאט רעדע. ווי ַא טייל פון דער מצב

 פון די שטַאט השתדלות, אונדזער ַאגענטור
 קָאנצענטרירט אויף שטיצן ַא קולטור און געשעפט

 מָאדעל ענדערונג, ווייל קַאריערע-סּפעציפיש
 ווָאוקיישַאנַאל אויסבילדונג ֿפַאר מענטשן מיט

 ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס, אומבייטן ּפָאליטיק און
 רעגולאציעס צו ַארוישעלפן מיט פארגרעסערן

 בַאשעפטיקונג און קהל בַאשטעלונג, און אויכעט בויען
 דסּפ טרַאינינגס. ַאנטוויקלונג פון בילדונג ֿפַאר דספ,

 פָאקוסן אויף טָאג הַאביליטאציע, אין מענטש-צענטערד
 בַאדינונגען, קהל בַאשטעלונג און בילדונג אויף

 א.פ.וו.ד.ד. בַאדינונגס וועט פארזיכערן ַאז פערסָאנעל
 קען בעסער ַארוישעלפן מענטשן צו איבערגַאנג צו

 אנדערע בַאדינונגס צו דערגרייכן זייער צילן. אזוי אויך,
 מיט ערשט איבערמאכן פון ּפָאליטיק און רעגולירן קוקן

 אפ גלייך פייעקייט ֿפַאר בַאדינונגס צו זיין מער
 פערזענליכען, צוזאמען מיט בריינגען ַא קולטור און

 געשעפט מָאדעל ענדערונג וועט שטיצן ַאן איבעררוק צו
 פָארשלָאגן ַא פול המשך און מענגע פון בַאדינונגס צו

 צושטעלן די פייעקייט ֿפַאר מענטשן צו אויספָארשן
ַארבעט ַאנטוויקלונג פייעקייטען און אויפדעקונג. .ז

 כָאטש פילע פרָאגרַאמען הָאבן געעפינט נאך אמאל,
 שטענדיק זיכערקיַיט אפגעהיטקייט, פערסָאנעל

 אויברלייבן און ּפערזענלעך ברירה הָאבן געהאלטן נוצן
 פון ּפלַאץ-באזירט טָאג הַאביליטַאטָאציע בַאדינונגס
 אונטן פַאר-ּפַאנדעמיק מדריגות. אין דער זעלביקער

 ציַיט, די עקָאנָאמיש ּפרַאל פון די ּפַאנדעמיק האט שארף
 רידוסירט די בַאשעפטיקונג פון מענטשן מיט

 ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס ווָאס בַאקומען א.פ.וו.ד.ד.
פינַאנצירט בַאשעפטיקונג שטיצט.ז

 צו ַארוישעלפן מענטשן בעשַאס די ּפַאנדעמיק,
א.פ.וו.ד.ד. האט געמוצט וויַיט דינסט ָאּפציעס ֿפַאר

 טָאג, ווָאוקיישַאנַאל און בַאשעפטיקונג בַאדינונגס. א
,ווייווער ענדערונג אנגענומען אויף 1 יולי 2021

געמאכט די בייגיקייט שטענדיק ֿפַאר טָאג און ּפרי-
 ווָאקַאטיָאנַאל בַאדינונגס. אין 2021, מיר האבן אויך

 ַאנטווינקעלט און צוגעשטעלט אויסבילדונג אויף
בַאשעפטיקונג און ווָאוקיישַאנַאל בַאדינונגס ֿפַאר

 זָארגן פארוואלטערס, שאפן לערנען-דעם-לירערס
געלעגענהייטן ֿפַאר קקא ַאזוי ַאז זָארגן פארוואלטערס
 ֿפַארשטיין די ָאּפציעס ֿפַאר בַאשעפטיקונג דינסט וואס

איז פאראן צו די מענטשן זיי שטיצן.ז

 ַאן עיקער פון הבקס ווייווער בַאדינונגס איז די טניַי פון
 בַאדינונגס אין די מערסט פַאראיינציקט וועג מעגלעך,

 כולל צוטריט צו די קהל. דערצו, איבערגעמאכט שּפרַאך
 פון די פעדעראלע הבקס סוויווע הערשן איז מדגיש די

 וויכטיקייט פון די קווַאליטעט פון ַא בַאטייליקטער'ס
 איבערלעבונגען און די פערזענליכע רעזולטאטן
 דערגרייכט. דעריבער, מיר אינוועסטירן געלט צו

 ֿפַארבעסערן צוטריט צו אינַאווייטיוו, פַאראיינציקט און
 מענטש-צענטערד טָאג און בַאשעפטיקונג פרָאגרַאמען,
 ַאריַינגערעכנט די דעדיקַאציע פון $10 מיליָאן דָאללַארן

 יערלעך דורך 2025, צו פָאנדן אינישַאטיוון צו העלפן
 מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס צו דערגרייכן

 זייער בַאשעפטיקונג צילן. אינוועסטירונג וועט
 ַאריַיננעמען שענקען געלט ֿפַאר פַארזארגערס צו שַאֿפן

 בייגעוודיק, ציבור באזירט טָאג שטיצן, ווָאוקיישַאנַאל
 איבערלעבונגען, און בַאקומען ַאפרבעטן גילט און

 טעכניש הילף צו דערגרייכן ַא מער מענטש-צענטערד
 צוגַאנג צו בריינגען טָאג, ווָאוקיישַאנַאל, און

בַאשעפטיקונג בַאדינונגס אין די ברייטערער קהל.ז

 מענטשן אין בַאשעפטיקונג און טָאג
פרָאגרַאמען

קהילה הַאביליטַאטָאציע

 קהל איבערגַאנג
שטיצט

טָאג הַאביליטַאטָאציע

וועג צו בַאשעפטיקונג

קהילה ּפרי-ווָאקַאטיָאנַאל

 פלאץ ּפרי-ווָאקַאטיָאנַאל

געשטיצט בַאשעפטיקונג

38,024

43,269

220

3,850

1,946

9,660
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 אנדערע השתדלות וועט ַאריַיננעמען מיטארבעטען מיט
 די ניי באשאפן טשיף (הויפט) דיסַאביליטי ָאפיציר אין

 דער מיסיע צו רעדוצירן מניעות צו בַאשעפטיקונג ֿפַאר
מענטשן מיט דיסַאבילעטיס.ז

 מיר וועלן פָארזעצן צו אויספָארשן וויַיטער געלעגענהייטן
 ֿפַאר כידעש און מיטַארבעט מיט אנדערע שטַאט שותפים

 און שותפים דורך שאפן לערנונגען, פארגרעסערן
 פַארשּפרייטונג פון אינֿפָארמַאציע וועגן און צוטריט צו
 העכער בילדונג (ַאריַינגערעכנט צערטיפיקַאציעס און

 מיקרָא-קרַאדענטשַאלן), און שטיצן ארייננעמען מענטשן
 מיט דיסַאבילעטיס אין אינישַאטיוון צו שַאֿפן ַא מער

ארייננעמענדיק ווערקפָארס.ז

 פארברייטערן ערטער פון וווינָארט שטיצונג און
רעזידענטשַאל בַאדינונגען

 אין 2021 און 2022, די ַאדמיניסטרַאטיווע פון א.פ.וו.ד.ד. 
 און הבקס ווייווער רעפארמען הָאבן פָאקוסן אויף

 ֿפַארבעסערן די המשך פון צוטריטלעך, ניט טייער ערטער
 פון וווינָארט שטיצט און רעזידענטשַאל בַאדינונגס ֿפַאר

 מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס. די טריט
ַאריַיננעמען ֿפַארשטַארקונג

 אינערלעך ָאּפשַאצונג ּפרַאצעסן צו פארזיכערן מענטשן
 הָאבן צוטריט צו צונעמען ערטער פון וווינָארט שטיצט,

 פארבעסערן שטיצן ֿפַאר מענטשן אין קריזיס,
 מַאקסַאמייזען צערטיפירט רעזידענטשַאל קַאּפַאציטעט

 צו שטיצן מענטשן מיט די מערסט קָאמּפליצירט
 באדערפענישן, און ַאדווַאקַאטירן בהצלחה ֿפַאר ַא

פַארגרעסערן אין ערטער פון וווינָארט סובסידיעס.ז

 א.פ.וו.ד.ד. זוכט ווייווער ָאּפציעס ווָאס פארברייטערט
 ברירה אין ערטער פון וווינָארט שטיצט און רעפָארם די

 קרַאנט רעזידענטשַאל צוריק-צאל מעטַאדַאלַאגיע צו
 בַאצָאלן רעזידענטשַאל הַאביליטַאטָאציע פַארזארגערס

 באזירט אויף די שארפקייט פון די מענטשן געדינט.
 רעפארמען וועלן שטיצן ַאלטערנַאטיוועס צו 24/7

 סוּפערווייזד ירא'ס, ַאריַינגערעכנט גרעסערע נוצן פון
 סַאּפָארטיוו (העלפנדיק) ירא'ס און משּפחה קער

 געלעגענהייטן. ּפונקט ַאזוי, מיר וועלן ָאּפשַאצן די
 קרייטיריַא געניצט צו פארזיכערן שיין צוטריט צו

 רעזידענטשַאל בַאדינונגס ַאריַינגערעכנט ֿפַאר מענטשן
ווָאס זענען צו ַאלט פאר די דינסט.ז

 די אינוועסטירונג וועט מיטטיילן די צוקונֿפט דינסט
 ּפלַאן אין בַאשעפטיקונג און טָאג בַאדינונגס. למשל, מיר

 וועלן אונטערזוכן די ּפָאטענציעל צו ארייננעמען
 רעזולטאטן-באזירט צָאלונג מָאדעלן אין אונדזער

 בַאשעפטיקונג בַאדינונגס און צו אינסענטיוויזירן טָאג
 ּפרָאגרַאם פַארזארגערס צו צושטעלן ַא פול המשך פון
 בַאדינונגס ַאריַינגערעכנט טָאג הַאביליטַאטָאציע ווָאס
 באשטייט פון קהל בַאשטעלונג און ַארבעט גרייטקיַיט

 ַאקטיוויטעטן, און ּפרי-ווָאקַאטיָאנַאל און קַאריערע
ּפלַאנירונג בַאדינונגס ווָאס צושטעלן קייפל

 ווָאוקיישַאנַאל איבערלעבונגען. מיר וועלן אויך
 אויספָארשן ראטע ענדערונגען צו אפטיילען צווישן אפ

 די ארט און וויַיט דינסט. דערוויילע, אונדזער ַאגענטור
 וועט ֿפַארבעסערן מעסטען פון בַאשעפטיקונג

 רעזולטאטן, פארזיכערן ַאז טָאג הַאביליטַאטָאציע
 פַארזארגערס פָארשלָאגן ווָאוקיישַאנַאל און

 בַאשעפטיקונג געלעגענהייטן צו מענטשן, פַארגרעסערן
 אויסבילדונג ֿפַאר טָאג הַאביליטַאטָאציע פערסָאנעל צו

 העלֿפן מענטשן דערגרייכן גרעסערע
 זעלבסטשטענדיקייט, און פָארזעצן צו בילדונג זָארגן

 פארוואלטערס וועגן בַאשעפטיקונג און ווָאקַאטיָאנַאל
 בַאדינונגס ַאזוי ַאז מענטשן וואס ווילן ַארבעטן קען

 בַאטרַאכטן בַאשעפטיקונג ווי זייער ערשטער ָאּפציע ֿפַאר
 בַאדינונגס.ז

 א.פ.וו.ד.ד. וועט אויך ַארבעטן צו ֿפַארבעסערן
 ווָאוקיישַאנַאל, בילדונגקרייז, בַאשעפטיקונג און

 אויסבילדונג פרָאגרַאמען צו פַארגרעסערן די
 בַאשעפטיקונג פון מענטשן מיט ַאנטוויקלונג

 דיסַאבילעטיס אין די קומענדיק יָארן. מיר וועלן טָאן דָאס
 דורך פאסין אונדזער השתדלות מיט די איניציַאטיוון פון

 גאווערנאר הוקל צו מַאכן בילדונג און מכשירים ווָאס
 העלֿפן היגע רעגירונגן און געשעפטן ווערן מָאדעל

 באשעפטיקערס פון מענטשן מיט דיסַאבילעטיס און נוצן
 די פארגעלייגט ָאפיס פון ווערקפָארס און עקָאנָאמיש

 ַאנטוויקלונג צו בעסער ֿפַארשטיין די אינדַאסטריס
 אננעמען מענטשן אין פַארשידענע געגנטן. דָאס איז

 כולל מיטארבעטען מיט אנדערע שטַאט ַאגענטורן צו
 שַאֿפן בילדונג ֿפַאר ניו יָארק סטעיט ארבעטערס צו זיין

 נַאטירלעך שטיצן און מענטָארס ֿפַאר אנדערע
 ארבעטערס מיט דיסַאבילעטיס.ז
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ציל 2

People Living in Certified Residential Housing (2021)

בהשגחה

3,849

204

2,164

30,379

1,361

 אין שטַאט-געפירט גרוּפע היימען, העלפן די אין
ווייניקער צונעמען סוויוועס ַאזוי ווי שפיטאלן

 ָאדער רעזידענטשַאל שולן ווען זיי זענען צו אלט. דעם
וועט זיין דערגרייכט דורך פארברייטערטינג

 אינטענסיוו טרעַאטמענט אפערטוניטיס (געלעגענהייטן)
 (אי.ט.א.), באשאפען און פירן ניַי 'סטעּפ-ַארָאּפ' מָאדעל

 פרָאגרַאמען ווָאס צושטעלן קורץ-צו מיטל-טערמין
 רעזידענטשַאל בַאהַאנדלונג ֿפַאר מענטשן מיט יינציק

 קַאמבַאנַאציעס פון באדערפענישן, און בויען ספעציפיש
 רעזידענטשַאל פרָאגרַאמען אנשטאט ווי יחיד 'בעטן' אין

 פַאר-איצטעקער דערווַאקסן פרָאגרַאמען ֿפַאר יונג
 דערווַאקסענער ווָאס דַארֿפן איבערגיין פון קינדער

 רעזידענטשַאל בַאהַאנדלונג סענטערס (רטס) ָאדער
 רעזידענטשַאל בַאהַאנדלונג פַאסיליטיז (רטפ) און /

ָאדער רעזידענטשַאל שולן.ז

 די אינוועסטירונג וועט לָאזן ּפָארטַאטיוו געלט ֿפַאר
מענטשן ווָאס קליַיבן צו מַאכן ענדערונגען צו זייער

 רעזידענטשַאל שטיצט און שַאֿפן ַא זיכערקיַיט נעץ ֿפַאר
 יענע מיט מער קָאמּפליצירט ערטער פון וווינָארט

באדערפענישן.ז

 ּפונקט ַאזוי, מיר וועלן נוצן געלט צו מוטיקן נָאך כידעש
 און בייגיקיַיט אין ערטער פון וווינָארט שטיצט.

 ספעציפיש, א.פ.וו.ד.ד. וועט אפשאצן די עיפעקטיווקייט
פון ערטער פון וווינָארט אינוועסטירונג ַאז

פארברייטערן צוטריט צו ניט טייער, צוטריטלעך, ניט-
 צערטיפירט ערטער פון וווינָארט ָאּפציעס ֿפַאר

  א.פ.וו.ד.ד. ווייווער אנטייל נעמער, ַאריַינגערעכנט

 אונדזער ַאגענטור וועט פארשטארקן ביידע - בהשגחה
 און העלפנדיק רעזידענטשַאל הַאביליטַאטָאציע

 בַאדינונגס דורך איבערמאכן צו זיין פולשטענדיק הבקס
 ווייווער. די פאבעסערונגען וועט מַאכן ערטער פון

 וווינָארט שטיצט און רעזידענטשַאל בַאדינונגס ֿפַאר
 מענטשן פון ַאלע פייעקייט מדריגות מער

 אויסהָאלטענדיק. די איבערמאכן פון די העלפנדיק
 רעזידענטשַאל הַאביליטַאטָאציע ראטעס וועט לָאזן

 מענטשן מיט ַא ברייט קייט פון באדערפענישן צו לעבן
 אין מער פריַי סוויוועס מיט ַא געמיש פון אין-מענטש און

 אויף-רופן בַאדינונגס פון שּפיַיזער ַאגענטורן. א ניַיע
 צוגַאנג צו ראטע בַאשטעטיקן וועט ריי באצאלונג באזירט

 אויף מענטשן'ס נויט ֿפַאר שטיצן און דערקענען ַאז די
 קָאס פון די שּפיַיזער וועט ַאריַיננעמען דירעקט

 פערסאנעל און עפעקטיוו בייגעוודיק קַאמבַאנַאציעס פון
 ָאנרופן פערסאנעל, סמארט (קלוג) היים טעכנָאלָאגיע

און נוצן פון פערסאנעל ָארדענונגען ווי בַאצָאלט שכנים.ז

 מיר אויך בויען איבערגַאנג און לַאנג טערמין שטַאט
 געפירט גרוּפע הָאמעס און קריזיס שטיצן יוניץ צו טרעפן

 פַארשידענע באדערפענישן. די וועט זיין ַא וויכטיק טייל
 פון די סיסטעם "זיכערקיַיט נעץ", ווָאס שטיצט די

 באדערפענישן פון מענטשן אין ווייניקער באגרעניצט
 סוויוועס מיט צונעמען קליניש בַאהַאנדלונג און

 מָאניטָארן. דורך בויען די רעזידענטשַאל ָאּפציעס,
 א.פ.וו.ד.ד. וועט פַארגרעסערן זיַין קַאּפַאציטעט צו

 צושטעלן קהל-באזירט בַאדינונגס ֿפַאר מענטשן ווָאס
בַאקומען אינטענסיווע ָאּפפירונג שטיצן

מענטשן אין צערטיפירט
וווינערטער 2021 

 אי.ס.פ.י / 
אי.ד.ד.

אינסטיטוציע

אי.ס.פ./ 
אי.ד.ד.י/

געהעלפן משפחה
זארג 

קהילה



36 Office for People With Developmental Disabilities

איבערגַאנג פון צערטיפירט סוויוועס. געלט וועט שטיצן 
סטרַאטעגיעס צו ֿפַארבעסערן מענטש-צענטערד 

באדינונגס און צו אינסענטיוויזע בַאדינונגס ֿפַאר מענטשן 
זוכן צו ארויסגיין פון זייער משּפחה היים (מיט ַא 

בילכערקיַיט ֿפַאר יענע לעבן מיט זָארגגעבערס וואס ווערן 
אלט) ָאדער פון ַא קַאנגגרַאגַאטע בַאשטעטיקן אין 
רק ראטעס. ּפריווַאט ערטער פון וווינָארט אין מַא

אונדזער ַאגענטור וועט ָאּפגעבן נָאך געלט צו 
אינסענטיוויזע פַארזארגערס צו פַארגרעסערן די נוצן פון  

ניַי טעכנָאלָאגיע און צו ַאנטוויקלען ערטער פון וווינָארט 
ָאּפציעס און פערסאנעל מָאדעלן ווָאס פארברייטערט 

העלפנדיק ערטער פון וווינָארט און משּפחה קער 
ָאּפציעס. די אינוועסטירונג וועט מיטטיילן צוקונֿפט 

ווייווער רעפָארם, ַאריַינגערעכנט די ַאנטוויקלונג פון 
בַאדינונגען צו שטיצן מענטשן איבערגיין צו מער 
פַאראיינציקט סוויוועס, אויסגעהאלטן מיט זייער 

ערענצן. באדערפענישן און ּפרעֿפ

דערצו, א.פ.וו.ד.ד. האט בהצלחה געשטיצט צו איַינרייען 
אונדזער ערטער פון וווינָארט סַאבסידי סטַאנדַארדן מיט 

די פעדעראלע דעּפַארטמענט אוו הויזינג אנד ערבאן 
דעוועלאוווינָארט און שטָאטיש אנטוויקלונג (ה.יו.ד.) 

גלייך מַארק דינגען ראטע. דאס דערהיַינטיקן אין 
סטַאנדַארדן וועט מַאכן מער ניט-טייער ערטער פון 

וווינָארט ָאּפציעס ֿפַאר מענטשן און העלפן מענטשן צו 
לעבן מער זעלבסשטענדיק אין זייער קהילות. ענלעך, 

אונדזער ַאגענטור, מיט שטיצן פון גאווערנאר הוקל און 
אין מיטארבעט מיט ניו יָארק שטַאט היימען און ציבור 

רינוַאל (באנייונג), וועט קענען פארברייטערן די 
פַארַאנענקייט פון ניט- טייער און פַאראיינציקט ערטער 

פון וווינָארט יוניץ ֿפַאר מענטשן געדינט דורך די ַאגענטור 
דורך $15 מיליָאן אין ניַי קַאּפיטַאל געלט ֿפַאר די 

פַאראיינציקט שטיצן פון די א.פ.וו.ד.ד. אינטעגרייטיד 
סאפורטיוו הויזינג ּפרָאגרַאם.יז די לעצטע שטַאט 

בודזשעט אינוועסטירונג, אין קָאמבינַאציע מיט אנדערע 
בודזשעט מיטלען (פארגרעסערען אין ערטער פון 

וווינָארט סַאבסידי סטַאנדַארדן און צוריק-צאל פון צימער 
און עסען), איז קימַאט $23 מיליָאן צו ַאנטוויקלען, מאכן 

צוטריטלעך, און הַאלטן ערטער פון וווינָארט 
געלעגענהייטן ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג 

דיסַאבילעטיס. קוקן פָארויס מיר דערווַארטן צו הַאלטן  
צוויי אינטעגרייטיד סאפורטיוו הויזינג פַאנדינג רָאונדס 

יעדער יָאר, איין אין דער שּפעט פרילינג ווָאס וועט 
ַאריַיננעמען ַא קַאּפיטַאל 

פַאנדינג ָאּפציע און איינער אין די ווינטער ווָאס וועט 
פָארשלָאגן בריוו פון שטיצן ֿפַאר ערטער פון וווינָארט 

בסידי התחייבותן.ז סַא

לעסָאף, א.פ.וו.ד.ד. וועט אויספָארשן נָאך ערטער פון 
ליטעט פון וווינָארט כידעש-צענטערד ַארום די קווַא

בַאדינונגען און פַארבעסערט רעזולטַאטן. עטלעכע געביטן 
ננעמען פארגרעסערן פון כידעש באטראכט ַאריַי

בייגעוודיקייטן צו טרעפן די באדערפענישן פון ַא מענטש 
דער איר לעבן, ווי זיי ענדערונג איבער זיין ָא

ֿפַארשטַארקונג די קַאּפַאציטעט פון העלפנדיק ירַאס צו 
בעסער טרעפן קָאמּפליצירט באדערפענישן, און ממשיך 

זיין די אריינציי פון די א.פ.וו.ד.ד. ערטער פון וווינָארט 
סַאבסידי ּפרָאגרַאם, ווָאס שטיצט צוטריט צו ניט-

צערטיפירט, קהל-באזירט און פַאראיינציקט ערטער פון 
וווינָארט דורך געבען ַא מעקַאניזַאם ֿפַאר פַארזארגערס צו 

שַאֿפן ניט-צערטיפירט וווינונג ָאדער וווינונג סטיל לעבן 
בילעטיס. ֿפַאר מענטשן מיט דיסַא

ֿפַארשטַארקונג געזונט בַאדינונגס 

א.פ.וו.ד.ד.-פינַאנצירט ָאדער לייסַאנסט געזונט בַאדינונגס 
ננעמען די געגעבען אין קליניקס דערלויבן ַאריַי

אונטער ַארטיקל 16 פון די מענטַאל היגיענע געזעץ, און ווי 
ראטע פאבעסערונגען צוגעשטעלט צו זעלבסשטענדיק 

ּפרַאקטישנער בַאדינונגס ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג 
דיסַאבילעטיס (אפסידד). ַארטיקל 16 קליניקס זענען ַא 

דינסט מיטל ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס 
צוגעשטעלט אין ַא אינטערדיססיּפלינַארי זָארג מָאדעל מיט 

ים און קרענק, דעם ציל פון ֿפַארבעסערן פארקריפלן טנָא
 ניצן אפשאצונג און טהערַאּפיען. סטעיטווידע, עס זענען 

ט קליניק זייטלעך. 63 ַארטיקל 16 הויּפ

דערצו, אונדזער ַאגענטור ארבעטן צו פַארגרעסערן 
ר מענטשן מיט צוטריט צו בַאדינונגס ֿפַא

ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס אין אנדערע סוויוועס. 
א.פ.וו.ד.ד. איז אויסָפאשן אינטגיערַאצן פון בַאדינונגס 
דורך געוואקסן צוטריט צו דאה-ליסַאנסט ַארטיקל 28 

קליניקס און אמה--ליסַאנסט ַארטיקל 31 קליניקס. ווי טייל 
פון דעם אונטערנעמונגד, מיר וועלן ָאּפשַאצן די קרַאנט 

נומער פון מענטשן

ציל 2
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ציל 2
 געדינט אין ַארטיקל 16 קליניקס און בַאשליסן די סָארטן

 פון סּפעציעל בַאדינונגס זיי באקומען אין די קליניקס.
 מיר וועלן דעמָאלט איבערקוקן דערגייונגען מיט דאה

 און אמה צו בַאשליסן אויב ס'איז ַא קַאּפַאציטעט צו
 פַארגרעסערן מומחית און רעסורסן אין קרַאנט ַארטיקל

 28 (דיַאגנָאסטיק און ַאקוטע זָארגן) און ַארטיקל 31
 (פירונג געזונט) קליניקס צו העלפן טרעפן די
 באדערפענישן פון מענטשן מיט ַאנטוויקלונג

 דיסַאבילעטיס.ז

 א.פ.וו.ד.ד. וועט אויספָארשן מיט דאה און אמה צי
 פַאראיינציקט דערלויבן ָאּפציעס ווָאלט צושטעלן ַא

 גרעסערע געזונט מיטל ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג
 דיסַאבילעטיס. דאס וועט וויַיטער הילפן צו פַארגרעסערן

 פארשטאנד וועגן די קַאּפַאציטעט פון יעדער קליניק
 באדינונגס סיסטעם צו טרעפן די נויט ֿפַאר

סּפעציַאליזירט ַאנטוויקלונג דיסַאביליטי בַאדינונגען.ז

 א.פ.וו.ד.ד. אויך אנערקענט ַאז דַאטן און שותף
 ַאריַינשריַיב וויַיזן ַאז מענטשן מיט ַאנטוויקלונג

 דיסַאבילעטיס האנדלן מיט מניעות און ַארויסרופן ווען
 פרווון צו באקומען דענטַאל בַאדינונגען. דעריבער, מיר

 פָארזעצן צו ָאנטייל נעמען אין און פארלייכטערן די
 א.פ.וו.ד.ד. טַאסק פָארס אויף סּפעציעלע דעניסטרי

 (דטף), ווָאס איז געווען באשאפן אין 2002. די דטפ איז
 באשאפן אין ענטפער צו דאגות מיט צוטריטינג ביַיציַיטיק
 און עפעקטיוו פַארהיטנדיק און רעסטָארַאטיווע דענטַאל

 זָארגן ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס.
 איינער פון די צילן פון די דטפ איז צו בויען ַא שטארקער

 סטעיטווידע נעץ פון בָאקע דעניס און פערסָאנעל,
 ַאריַינגערעכנט ֿפַארבעסערן זייער וויסן פון סּפעציעלע

 באדערפענישן דעניסטרי פירונגען. די דטפ האט
 פארלייכטערן ַא פַארשיידנקיַיט פון אויסבילדונג

 געלעגענהייטן ֿפַאר דעניס און דענטַאל היגיעניסן ווָאס
 האט פארברייטערט די נומער און פַארַאנענקייט פון

 דעניס צו דינען מענטשן מיט דיסַאבילעטיס. מיט געלט
 ֿפון די דדפק, די דטפ האט אויך פַארבעסערט און

 צוגעשטעלט בילדונג ֿפַאר משפחות און די דירעקט זָארג
 ווערקפָארס אויף בעסטער פירונגען אין מויל געזונט
 דורך בויען האנטביכער, ַאן ארבעטבוך, און בילדונג.

 א.פ.וו.ד.ד., אין מיטַארבעט מיט דטפ, איז אויך
 דערהיַינטיקן אונדזער אדמ און אויסבילדונג פרָאגרַאם

ציל 2
די קומענדיק יָאר צו מַאכן נויטיק צופאסונגען צו 

שּפרַאך און ַאּפלַאקַאציעס צו וויַיטער שטיצן מענטשן 
רגן. אין צוטריט צו דענטַאל זָא

דערצו, אין 2022 מיר אנגעהויבן ָאנטייל נעמען אין ַא 
מיטַארבעט מיט די דאה און סּפעציעלע ָאלימּפיקס ווָאס 

קאנצענטרירן אויף געזונט העכערונג און פַארהיטונג 
פון כרָאניש קרענק. ווי טייל פון די פעדעראלע 

פינַאנצירט סענטערס ֿפַאר דיסעַאסע קָאנטרָאל (סדק) 
ארייננעמענדיק געזונט באדארפענישן ַאססעססמענט 

ּפרויעקט, סּפעציעלע ָאלימּפיקס ניו יארק קוקן צו 
בעסער ֿפַארשטיין ווי געזונט העכערונג און פַארהיטונג 
און בַאהַאנדלונג פון כרָאניש קרענק בַאדינונגס זענען 

צוגעשטעלט ֿפַאר יענע מיט אינטעלעקטוַאל 
דיסַאבילעטיס, סטעיטווידע, מיט דער ציל צו קענען צו 
סוף-כל-סוף רעדוצירן די פארשפרייטקייט פון כרָאניש 

חולאתן צווישן מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס 
און ֿפַארבעסערן גשמיות, געזעלשַאפטלעך, און 

עמָאציָאנעל געזונט. אין דעם מיטַארבעט, א.פ.וו.ד.ד. 
איז העלפן צו שטיצן ַא באדערפענישן אפשאצונג און 

צושטעלן אינֿפָארמַאציע אויף ווי געזונט העכערונג און 
פַארהיטונג פון כרָאניש קרענק און פַארווַאלטונג 

בַאדינונגס זענען צוגעשטעלט ֿפַאר יענע מיט 
רק סטעיט.ז ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס אין ניו יָא

אונדזער ַאגענטור וועט פָארזעצן צו שטיצן די ַארבעט 
רבעסערן געזונט און אנדערע השתדלות ַארום ֿפַא

יוישער. מיר דערקענען ַאז נַאציָאנַאל און שטַאט דַאטן 
וויַיזן ַאז מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס 

היסטָאריש האנדלן נָאך געזונט נידערעקונג, למשל, 
העכער ראטעס פון עטלעכע כרָאניש חולאתן, 

נידעריקער ראטעס פון גשמיות טעטיקייט, און הויך 
ראטעס פון קַארדיָאוווַאסקיַאלער (הארץ-סיקולאציע) 

קרענק.חי דעריבער, מיר וועלן אונטערזוכן צי אנדערע 
בַאדינונגס און שטיצן קען זיין געשטארקט דורך 

מַאדערניזירן ָאדער כידעש, ַאריַינגערעכנט טעלעהעלט 
בַאדינונגס, און פירן צו פַארבעסערט געזונט 

רעזולטאטן ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג 
דיסַאבילעטיס.
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פַארברייטערט צוטריט צו טעכנָאלָאגיע און
מָאדיפיקַאציעס

 א.פ.וו.ד.ד. אנערקענט ַאז שטיציק טעכנָאלָאגיע קען אויך
 צושטעלן געלעגענהייטן ֿפַאר מענטשן פַארגרעסערן

 זייער זעלבסטשטענדיקיַיט און קהל ארייננעמענדיקייט.
 הילף, שטיציק טעכנָאלָאגיע און וויַיט שטיצט מַאכן עס
 מעגלעך ֿפַאר עטלעכע מענטשן מיט דיסַאבילעטיס צו
 הָאבן גליַיך צוטריט צו די געלעגענהייטן און בענעפיטן

 וואס איז פאראן צו ַאלע בירגערס אין ַאזַא געביטן ווי
 בילדונג, בַאשעפטיקונג, געזונט, און זעלבסטשטענד

 לעבן. די צונעמען נוצן פון שטיציק און וויַיט שטיצן
 טעכנָאלָאגיע קענען אויך פארשטארקן מענטשן מיט
 ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס בשעת העלפן די פעלד צו

 מער ווירקעוודיק צעוויקלען דספ צו ַארוישעלפן מענטשן
ווו און ווען הילף איז נויטיק.ז

 איבערלעבונגען איידער און בעשַאס די קוביד-19
 ּפַאנדעמיק ֿפָארשלָאגן ַאז, ווען גענוצט ריכטיק, וויַיט
 שטיץ קען רעזולטַאטן אין גרעסער צוֿפרידנקייט און

 פארקלענערן קָאס ֿפַאר עטלעכע מענטשן ָאן
 קַאמּפרַאמאזירן יחיד געזונט און זיכערקיַיט. אין דער

 זעלביקער צייט, די ּפַאנדעמיק האט מדגיש געווען די נויט
 ֿפַאר נָאך בַאטרַאכטונג פון ווי צו בעסטער מוטיקן די נוצן

 פון שטיציק טעכנָאלָאגיע דורך קרַאנט ּפָאליטיק.
 דעריבער, איבער די קומענדיק יָארן מיר וועט אויספָארשן

 און פארלייכטערן צוטריט צו שטיציק טעכנָאלָאגיע און
 וויַיט שטיצט ווָאס העלֿפן מענטשן צו לעבן מער

 זעלבסשטענדיק און פַארגרעסערן עפעקטיווקיַיט פון
קנַאּפ פערסאנעל רעסורסן.ז

 ווי ַא ערשטער שריט צו ֿפַארבעסערן צוטריט, א.פ.וו.ד.ד.
 נוצט ַא טייל פון זיין ארפא געלט צו פארגרינגערן און

 ֿפַארבעסערן דעם ּפרָאצעס געניצט צו סאקומען שטיציק
 טעכנָאלָאגיע און מָאדיפיצירן היימען און פארמיטלען.

 שותפים הָאבן באמערקט ַאז דער ּפרָאצעס קען זיין לַאנג,
 טירחהדיק, און פארמישן מענטשן. דעריבער, מיר זענען
 איצט די ּפרַאצעסן פון די ּפרָאגרַאם. רעקַאמענדַאציעס

 פון דעם ָאּפשַאצונגען וועט העלפן אונדז פַארּפָאשעטערן
און פארברייטערט די פַארַאנענקייט פון די

 דינסט און ֿפַארבעסערן די קוילעלדיק בַאניצער
 איבערלעבן און בַאשטעלונג מיט דעם ּפרָאגרַאם. דערצו,

 מיר וועלן געבען געלט פאר די שַאפונג און אריינציי פון
 אויסבילדונג וואס צייכענט הויּפט ַאסּפעקן פון די
 ּפרָאגרַאם. די אויסבילדונג וועט זיין ספעציפיש צו

 באדינונגס זָארג געבערס, קקא, קלינישיַאנס און
א.פ.וו.ד.ד. פערסָאנעל.ז

 צו גָאר פַארשטיין די בענעפיטן פון שטיציק טעכנָאלָאגיע
 און וויַיט שטיצ צו דעם פעלד, א.פ.וו.ד.ד. אויך איז
 אויספָארשן ווי צו פַארהיַינטיקן בעסטער אונדזער

 איַינשַאפונג סיסטעם געבויען. ֿפַארבעסערן אונדזער
 שטיציק טעכנָאלָאגיע ּפרַאצעסן און ּפרָאגרַאם

 פַארווַאלטונג וועט פירן צו מער עפעקטיוו און ביַיציַיטיק
 צוטריט צו געלט, בשעת אויך ֿפַארבעסערן דַאטן

זַאמלונג, ריּפָארטירן, און דורכזעיקיַיט.ז

ָאּפשַאצן בַאדערפענישן

 א.פ.וו.ד.ד. מאכט אן איבערגַאנג צו די נוצן צוויי
 כללותדיק מכשירים צו העלפן ַאססעסס די

 באדערפענישן פון ביידע קינדער און דערווַאקסענער.
 קאס איז אונדזער ַאגענטור פונקציאנירן באדערפענישן
 אפשאצונג ֿפַאר מענטשן 18 און עלטער. די קאס איז ַא

 פולשטענדיק אפשאצונג געציַיג ווָאס פאסט מיט
 מכשירים געניצט דורך אנדערע שטַאט ַאגענטורן (למשל

 דאה און אמה). די געציַיג אידענטיציפירט ַא מענטש'ס
 מעלות, באדערפענישן, און אינטערעסן צו העלפן מיט די

 מענטש-צענטערד ּפלַאנירונג ֿפַאר זיין / איר בַאדינונגס.
 מיר האבן אנגעהויבן אריינציי פון קאס אין 2016 און ביז

 ַאהער בעערעך 90,000 מענטשן הָאבן אנטייל אין
 פַארענדיקן זייער ָאּפשַאצונג. קאנס איז די א.פ.וו.ד.ד.
 מענטש-צענטערד, קָאנסענסוס-באזירט פונקציאנירן

 באדערפענישן אפשאצונג ֿפַאר מענטשן 17 און יינגער
 און זייערע פַאמיליעס. די קאנס אפשאצונג געציַיג איז
 געמַאכט צו געבן ַא ּפרָאפיל פון די סּפעציפיש קרַאנט

 באדערפענישן און מעלות פון די קינד / ַאדַאלעסַאנט און
 זארג געבערס. מיר האבן אנגעהויבן אריינציי פון קאנס

 אין 2021 און איצט הָאבן בעערעך 3,000 ָאּפשַאצונג
געענדיקט.ז

ציל 2
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ציל 2

 צו לערנען מער וועגן אונדזער פרָאנט טיר בַאזוכן:
https://www.opwdd.ny.gov/get-started/front-door

 ווי ַא טייל פון אונדזער ַאגענטורס צילן צו איבעררוקן צו
 ַא מער גלייך און אויסהָאלטענדיק סיסטעם וואס גיט

 שטיצן באזירט אויף ַא יחיד'ס בַאדערפינישן, מיר נוצן
 ארפא גילט צו פַארגיכערן די ענד פון ערשט קאנס

 ָאּפשַאצונג ֿפַאר בעערעך 22,500 קינדער /
 ַאדָאולעסַאנץ דורך אויגוסט 2023. די אינֿפָארמַאציע
 געזאמלט דורך קאנס וועט העלֿפן שטיצן קקא זָארגן

 ּפלַאנירונג און קווַאליטעט זָארגן פַארווַאלטונג ֿפַאר
קינדער מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס.ז

 מיר וועלן אויך אנהייבן ַא שטַאטווידע בילדונגקרייז און
 אויסבילדונג קַאמּפיין שיַיכות צו קאס אין פרי 2023.

 דעם אויסבילדונג און קָאמוניקַאציע וועט פָארזעצן צו
 דינגען שותפים אין אונדזער שטענדיק איבערגַאנג צו

 קאס, צושטעלן מער אינֿפָארמַאציע וועגן די קאס
 ּפרָאצעס, און טיילן עדותשאפט און דַאטן פון לעצטע

יָארן.ז

 ביידע קאס און קאנס דַאטן וועט זיין גענוצט צו
 פארזיכערן גלייך צוטריט צו בַאדינונגס און שטיצן דורך

 געבען אינֿפָארמַאציע אויף טענדענצן אין שיַיכות צו
 באדינונגס נויט ווָאס קענען לעסָאף ֿפַארבעסערן

 אונדזער לַאנג-טערמין ּפלַאנירונג און מיטטיילן אונדזער
סיסטעם צוקונֿפט געבוי.ז

ֿפַארשטַארקונג פרָאנט טיר ַאקטיוויטעטן

 די פרָאנט טיר פון א.פ.וו.ד.ד. איז דער מענטש-צענטערד
 ּפרָאצעס פון קַאנעקטן מענטשן צו בַאדינונגס. ַאמָאל ַא

 מענטש קָאנטַאקט אונדזער פרָאנט טיר, די א.פ.וו.ד.ד.
 פרָאנט טיר מַאנשַאֿפט גיט זיי אינֿפָארמַאציע וועגן און
 שטיצן אין צוטריטינג בַאדינונגס. אונדזער פרָאנט טיר

 קאלעקטיוון, אין  מיטַארבעט מיט די קקא און  די
 א.פ.וו.ד.ד. רעגיָאנַאל ָאפיסס, ַארוישעלפן

מענטשן דורך די גאנצע ּפרָאצעס, ַאריַינגערעכנט 
באשליסן ראוידיקייט ֿפַאר בַאדינונגען, אפשאצונג 

פון זייער מעלות און באדערפענישן, און 
אידענטיפיצירן און באקומען צוטריט צו די 

צונעמען שטיצן און בַאדינונגס צו העלפן זיי 
דערגרייכן זייער צילן.ז

דער ציל פון די פרָאנט טיר ּפרָאצעס איז צו 
צושטעלן שטיצט און בַאדינונגס ווָאס העלֿפן 

מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס און זייער 
משּפחה מיטגלידער אין וועגן ווָאס זענען כבודדיק 

פאר זייער פייעקייטן, שּפרַאך, און קולטור ערכים 
און טראדיציעס. אין לויף פון די וויַיטער יָאר, 

א.פ.וו.ד.ד. וועט ֿפַארבעסערן און פַארּפָאשעטערן 
צעסן. אונדזער פרָאנט טיר ּפרַא

מענטשן ווָאס גיין דורך די פרָאנט טיר ָאנטייל 
נעמען ַא פרָאנט טיר אינֿפָארמַאציע סעסיע צו 
לערנען וועגן דעם ּפרָאצעס און די סָארטן פון 

שטיצן און בַאדינונגס ווָאס קען זיין צוטריטלעך 
ֿפַאר זיי. היסטָאריש, די סעסיעס זענען געגעבן פון 

וויטענס דורך וועב-עקס געערעך איין ַאמָאל ַא 
ווָאך. אנטייל נעמער פַארשריַיבן ֿפַאר און ָאנטייל 
נעמען אין די סעסיע טָאג און צייט ווָאס ַארבעט 

בעסט ֿפַאר זיי, און א.פ.וו.ד.ד. גיט סּפעציעלע הילף 
און איבערזעצונג בַאדינונגס ווען מ'דארף. אין 

דערקענונג פון די פארשיינדיק באדערפענישן פון 
אונדזער שותפים, אין די קומענדיק חדשים, 

אונדזער ַאגענטור וועט ּפרָאדוצירן ַא גרינגער, 
קורצער, און קלָאר-שּפרַאך ווערסיע פון די 

אינֿפָארמַאציע סעסיע מַאטעריַאלן ווָאס וועט זיין 
אויף אונדזער וועבזיַיטל און צוטריטלעך ָאן 

דער א באשטימטע צייט. רעגיסטרַאציע ָא

אויכעט, ווי ַא טייל פון אונדזער פארזיכערן צוטריט 
געבן דורך די דדפק, מיר וועלן ָאּפשַאצן און 

איבערקוקון פרָאנט טיר אינפָארמַאטיוו 
מַאטעריַאלן צו ֿפַארבעסערן קולטור און 

טענס  לינגגוויסטיש קַאמּפַא
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 בשעת פארגרעסערן פרָאנט טיר צוטריט און ווענדן זיך
 צו קולטור און לינגגוויסטיש מניעות ֿפַאר מיטגלידער פון

שּפַאניש-רעדן און כינעזיש אמעריקאנער קהילות.ז

 פארבעסערן געשטיצט בַאשלוס-מאכן

פאסיק מיט די ווייטער איבעררוק אין געזעלשַאפט 
ּפערסּפעקטיוון, פריש דערהיַינטיקונגען צו פעדעראלע 
ּפָאליטיק (למשל, היים און ציבור בַאזירט בַאדינונגס, די 

ָאלמסטעד בַאשלוס), ּפרייָארַאטעטן פון שותפים, און די 
הַארץ מיסיע פון די ַאגענטור, א.פ.וו.ד.ד. איז באגאנגען צו 

צושטעלן מער געלעגענהייטן ֿפַאר מענטשן מיט 
ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס צו לעבן, ַארבעטן און ָאנטייל 

נעמען אין זייער קהילות. ווען ַא מענטש איז אין דער 
צענטער פון מאכן באשלאסען וועגן זיין ָאדער איר 

בַאדינונגס און זיי זענען מער פַארקנַאסט אין זייער קהילה, 
זיי קען ווערן מער זיך-באשליסן און איבערלעבן 

פַארבעסערט געזונט רעזולטאטן און קוילעלדיק 
צופרידענקייט, ביידע פון ווָאס קענען פירן צו ַא העכער 

ליטעט פון  לעבן. קווַא

צו פארזיכערן ַאז מענטשן זענען געגעבען די געלעגנהייט 
צו מַאכן ברירות ֿפַאר זיך, מיר פארברייטערן צוטריט צו און 

שטיצן די נוצן פון געשטיצט בַאשלוס-מאכן ֿפַאר די וואס 
ווילן צו אויספָארשן עס ווי ַאן אנדער ברירה צו פַארביַיטן 

ָאדער סערַאגַאט בַאשלוס-מאכן, און ווי די וואס פשוט פילן 
זיי דַארֿפן נָאך שטיצן אין בַאשלוס-מאכן.יט ָאנהייבן אין 

2018, געשטיצט בַאשלוס-מאכן ּפרינסַאּפַאלן זענען 
אנגעהייבן אין אויסקליַיבן א.פ.וו.ד.ד. אינערלעך ּפרַאצעסן. 

צו סופלעמענטן די ערשט השתדלות, אונדזער ַאגענטור 
נוצט ַא חלק פון די ַאגענטורס ארפא געלט צו העכערן די 

נוצן פון געשטיצט בַאשלוס-מאכן ֿפַאר מענטשן מיט 
ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס און צו ֿפַארבעסערן די 

געשטיצט בַאשלוס-מאכן מָאדעל שוין אנפאנגען אין 
אונדזער שטַאט. דעם ּפרויעקט וועט ַאנטוויקלען און 

ּפרובירן ַא העלפן מָאדעל ווָאס וועט וויַיטער שטיצן 
מענטשן אין מאכן זייער אייגענע באשלאסען, דערציען

 א.פ.וו.ד.ד. האט אנגעהויבן אריינפירען עטלעכע
 אינישַאטיוון צו רעפָארם רעגולַאציעס און ּפָאליטיק.

 בעשַאס אונדזער סטרַאטידזשיש ּפלַאנירונג ּפרָאצעס,
 פילע שותפים באמערקען וועגען זארגן איבער-רעגולירן

 אין די ַאנטוויקלונג דיסַאביליטיס סערוויס סיסטעם. ֿפַאר
 מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאביליטיסז, עטלעכע

 ּפָאליטיקן קען פירן צו מניעות אין שאפן ַא לעבן פון
 זייער אויבקלייבן. ֿפַאר דספ די ַארבעט קען ווערן

שווערע ווען זיי הַאנדלען מיט

ָאביעקטיוו

רעגולַאציע און ּפָאליטיק ענדערונגען

דערווַארטן רעזולטַאטן

מַאדַאפירט און גרינגער ּפרַאצעסן

פַארבעסערט געזונט יוישער און צוטריט

געוואקסן רעגולַאטָארי בייגיקייט

פַארבעסערט קווַאליטעט פַארווַאלטונג

ָאביעקטיוו

ָענדערונג פון ּפָאליטיק צו שַאֿפן גרעסערע 
בייגיקייט, פַארגרעסערן געלעגנהייט ֿפַאר קהל 

אינטעגרַאציע, און אינסענטיווייזן פַארבעסערט 
פערזענלעכע רעזולטאטן.

און פארשטארקן געשטיצט בַאשלוס-מאכן ּפרינסַאּפַאלן 
אין די א.פ.וו.ד.ד. באדינונגס סיסטעם.

די השתדלותן איַינרייען זיך מיט די ַארבעט ווָאס מיר וועלן 
טאן צו שטיצן די אריינציי פון די צום לעצטנס 

דורכגעגאנגען געסעצן, גיַיסטיק היגיענע געזעץ ַארטיקל 
82, ווָאס דערלויבט געשטיצט באשלאסען הסכעמס צו 

זיין ליגַאל אנערקענט אין ניו יארק.כ די געסעץ, ווען 
אנגעהייבן, וועט געבן ברייט רעגולַאטָארי נוצן פון 

געשטיצט בַאשלוס-מאכן, און העלפן טויזנטער פון 
מענטשן מיט ַאנטוויקלונג  דיסַאבילעטיס ווָאס ווילן מַאכן 
זייער אייגן באשלאסען מיט די שטיצן פון זייער פריינט און 

ליב געהאט מענטשן.
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ציל 2
 ביידע רעגולַאציע באדערפענישן און געבען שטיצן. ֿפַאר

 זָארג געבערס, די נָאך מַאסע קען נעמען פערסָאנעל
 צייט ַאוועק פון שטיצן מענטשן מיט דיסַאבילעטיס און

 פַארהַאלטן כידעש אין בַאדינונגס. אונדזער ַאגענטור
 האט שוין אנגעהויבן און וועט פָארזעצן צו ָאּפשַאצן די

 איצטעקער ּפָאליטיק און ווי זיי זענען בפועל צו קוקן
 ֿפַאר געלעגענהייטן צו מָאדיפיצירן ּפרַאצעסן מיט דער
 ציל פון ֿפַארבעסערן פערזענלעכע רעזולטאטן ֿפַאר די

מענטשן ווָאס מיר שטיצן.ז

ַאמענדירן די 1115 ווייווער

 ווי ַא טייל פון אונדזער שטענדיק שוטפעס מיט די ניו
יארק געזונט יושער רעפארם 1115 ווייווער

 ַאמענדמענט אינטערַאגענטור קָאללַאבָארַאטיווע,
 א.פ.וו.ד.ד. און דאה אידענטיפיצירן אינַאווייטיוו

 סיסטעמען ענדערונג השתדלות ווָאס קענען
 ֿפַארבעסערן געזונט יוישער און צוטריט צו ַאלע מענטשן
 ווָאס בַאקומען מעדיקַאיד. די ַאקטיוויטעטן פָארשטעלן

 סטרַאטיגיש, זָאגן-באזירט אינוועסטירונג וואס ווענדן זיך
 צו סָאסיָא-עקָאנָאמיש און רעגיָאנַאל געזונט

 אונטערשיידן, פילע פון ווָאס זענען פארערגערט בעשַאס
 די קאביד-19 פאנדעמיק. זיי וועלן זיין געטאן דורך

עטלעכע הויּפט 1115 ווייווער עלעמענטן.ז

 דעם מיטַארבעט וועט פארזיכערן ַאז די באדערפענישן
 פון אונדזער סיסטעם זענען ַאריַינגערעכנט אין

 סטעיטווידע און רעגיָאנַאל ּפלַאנירונג ּפרַאצעסן.
א.פ.וו.ד.ד. איז באגאנגען צו ַארבעטן מיט זיין שטַאט

 ַאגענטור שותפים צו פארזיכערן ַאז זָארג געבערס פון
בַאדינונגס ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג

 דיסַאבילעטיס זענען ַאריַינגערעכנט אין די געזונט יוישער
רעגיָאנַאל ארגאניזאציע (הערָא) און סאציאל

 סיבות פון געזונט נעטווָארק (ססגנ) טרַאנספָארמַאציע
 מָאדעלן. מיר וועלן פָארזעצן צו ַאדווָאקַאט ֿפַאר מענטשן

 מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס, צו זיין געהעלפן פון די
 רעפארמען ארויס פון די ווייווער פון 1115 ַאמענדמענט

 אריינציי, ַאריַינגערעכנט פון די פאבעסערונגען אין
 איבערגַאנג ערטער פון וווינָארט בַאדינונגען און ערטער

פון וווינָארט צוטריט.ז

פארגרעסערן רעגולַאציע בייגיקיַיט

 צו פַארגרעסערן רעגולַאציע בייגיקיַיט, אונדזער
 ַאגענטור גייט איבערבויען פַארזע ַאקטיוויטעטן צו

 איַינרייען מיט ַא פַארזארגערס געשיכטע פון קווַאליטעט
 און העסקעם אויף פריערדיק יָאר איבערבליקן, געבען

 רעליף צו הויך פונקציאנירן פַארזארגערס און
 פארזיכערן ַאז נידעריקער פונקציאנירן פַארזארגערס

 בַאקומען די צונעמען פַארזע דארף צו פַארריכטן זַאכן
 אין שיַיכות צו נישט הויך-פונקציאנירן. דעם

 איבערגעמַאכט איבערבליק ּפרָאצעס איז אנגעהייבן מיט
די איבערבליק ציקל ָאנהייב 1 אקטאבער 2021.ז

 אין דערצו, א.פ.וו.ד.ד. האט אנגענומען בייגיקייט ֿפַאר 
זיכער בַאדינונגס ווָאס זענען שוואך בעשַאס

 די קוביד-19 ּפַאנדעמיק, ַאריַינגערעכנט די נוצן פון וויַיט
 טעכנָאלָאגיע און געבען פון קהל הַאביליטַאטָאציע

 בַאדינונגס אין ַא צערטיפירט וווינָארט באזירט אויף די
 באדערפענישן און ברירה פון דער מענטש. מיר וועלן

 זוכן צו פָארזעצן די בייגעוודיקן ווָאס לָאזן מער כידעש
 אין ערטער פון וווינָארט דורך נָאך הבקס ווייווער

רעפארמען.ז

 אונדזער ַאגענטור אויך צום לעצטנס אנגעהייבן ַא ניַיע
 ּפרָאצעס ֿפַאר ַאנטוויקלונג און ענדיקן פון אדמ און ניַיע

 רעגולאציעס. א.פ.וו.ד.ד. איצט זאגט ַאלע פארגעלייגט
 רעגולַאציע ענדערונגען און ניַי ַאדמס אין ּפלַאן פָארם

 און גיט זיי צו שותפים צו לָאזן ֿפַאר זייער ַאריַינשריַיב און
 רעצענזיע איידער זיי זענען ענדגילטיק. ּפלַאן אדמ און

 רעגולאציעס זענען דַאן דיסקַאסט אין ַא כוידעשלעך
 שותפים בַאגעגעניש, און שותפים זענען געגעבן ַא

 געלעגנהייט צו פָארלייגן געשריבן בַאמערקונגען איידער
 די אדמ איז ענדגילטיק. מיר מאכן א קיצער און ווענדן זיך
 צו די בַאמערקונגען און ַארויסגעבן דעם אפשאצונג מיט

 די לעצט אדמ. אין דערצו, אויף די כוידעשלעך
 באגעגענישן, מיר פַארבעטן שותפים צו ֿפָארשלָאגן

 געביטן פון רעגולַאציע רעפָארם און נאך פרעגען מיט
ווערקגרוּפס וואו געהעריק.ז

 צו אידענטיפיצירן וויַיטער געביטן פון ּפָאטענציעל
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 רעגולַאציע רעפָארם, א.פ.וו.ד.ד. וועט צוזאמעקלייבן ַא
 ווערקגרוּפ, ַאריַיננעמענדיק מענטשן מיט ַאנטוויקלונג

 דיסַאבילעטיס, עלטערן, זָארג געבערס, און ַאדווַאקַאטן.
 די ווערקגרוּפ וועט פָאקוסן אויף אידענטיפיצירן

 ּפָאטענציעל בייגיקייט אין פערסָאנעל אויסבילדונג צו
 לָאזן ווירטוַאל לימעד פון עטלעכע קלַאסצימער

 קעריקיַאלַאם און פארגרינגערן עטלעכע אויסבילדונג
 ֿפַאר גרעסערע עיפעקטיווקייט, באשאפען ַא מער

 עפעקטיוו אוֿפן פון ָאנפירן ָאנגעשטעלטער
 הינטערגרונט טשעקס, פארגרינגערן אויסבילדונג ֿפַאר

 בַאשעפטיקונג סּפעצַאליסטן ַאריבער ַאגענטורן,
 איבערקוקן אפשאצונג דָאקומענטן, ניצן טעכנָאלָאגיע

 און אינַאווייטיוו בַאדינונגס צו שטיצן מענטשן אין
 ווייניקער באגרעניצט סוויוועס, און איבערקוקן

 אינצידענט פַארווַאלטונג און זוך פון שאדען, צווישן
 אנדערע אינישַאטיוון. מיר דערווַארטן די ערשטע

 רעקַאמַאנד וועט זיין ֿפַאר בַאטרַאכטונג ווי ַא טייל פון
 נעקסטע יָאר'ס יערלעך דערהיַינטיקן צו דעם

סטרַאטעגיש ּפלַאן.ז

ֿפַארבעסערן אונדזער קווַאליטעט פַארווַאלטונג
 די דיוויזשַאן פון קווַאליטי ימּפרָאוועמענט (דקי) איז די

 ַאדמיניסטרַאטיווע ַאּפַארַאט אין א.פ.וו.ד.ד.
 פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר מָאניטירן רעגולַאציע העסקעם

 און די געבען פון מענטש-צענטערד קווַאליטעט
 בַאדינונגס. דקי אויך צערטיפירן ַאלע שטַאט-געפירט

 פרָאגרַאם און ניט-ֿפַאר-פראפיט הבקס און זָארג
 פַארווַאלטונג בַאדינונגען. בשעת פיל פון דקי ַארבעט

 קאמצענטרירט אויף געזונט און זיכערקיַיט און
 העסקעם ַאקטיוויטעטן, דקי אויך קאנטראלירן ַאז

 מענטש-צענטערד בַאדינונגס ֿפַארבעסערן די
 קווַאליטעט פון לעבן פון מענטשן דורך אריינפירען

 קווַאליטעט ֿפַארבעסערונג סטרַאטעגיעס. די טעטיקײטן
 ַאריַיננעמען פארבליבן אריינציי פון אונדזער ריזיקירן

 מדרגות פַארזע ָאּפשַאצונג ּפרָאצעס, קלָאג
 ָאּפשַאצונגען, מענטש-צענטערד באריכטן, יערלעך וויזיץ

 מיט דאה צו ָאּפשַאצן אונדזער מיטנדיק זָארג פלעצער,
 ַארבעט אויף די סטעיטווידע איבערגַאנג ּפלַאן ֿפַאר

 הבקס סוויוועס, אינצידענט פַארווַאלטונג, מיטַארבעט
 מיט די ניו יָארק סטעיט יוסטיס (צדק) סענטער און

 ַאדַאלט ּפרַאטעקשַאן בַאדינונגס, און ארויסגעבען געזונט
און זיכערקיַיט ַאלַארעמס און הדרכה.ז

 דקי, דורך זיין קעסיידערדיק קווַאליטעט ֿפַארבעסערונג
 יוניט, אויך ַארבעט מיט סטעיטווידע קאמיטעטן צו

 אידענטיפיצירן און אריינפירן קווַאליטעט
 ֿפַארבעסערונג סטרַאטעגיעס וואו באדערפענישן

 זענען איידענטיציפירט. עס באריכטן טענדענצן אין
 אינצידענטן איבער די א.פ.וו.ד.ד. סיסטעם ווָאס קען

 רעזולטַאטן אין הדרכה ָאדער אויסבילדונג ֿפַאר די
 פעלד, ניַי ָאדער דערהיַינטיקט ּפָאליטיק, און וויַיטער

 רַאפינירטקיַיט פון אינצידענט פַארווַאלטונג הדרכה און
פירונגען.ז

 דקי ַאקטיוויטעטן זענען קריטיש ֿפַאר די מיסיע פון
 א.פ.וו.ד.ד. און זעאונג, די געזונט און זיכערקיַיט פון די

 מענטשן מיר דינען, און צו די קווַאליטעט פון
 בַאדינונגען ֿפַאר ניו יארקער מיט ַאנטוויקלונג

 דיסַאבילעטיס. דעריבער, דקי וועט שּפילן ַא הויּפט
 רָאלע אין די ַאנטוויקלונג און אריינציי פון אונדזער

 ַאגענטור'ס קוילעלדיק קווַאליטי ֿפַארבעסערונג
 סטרַאטעגיע, ווָאס א.פ.וו.ד.ד. איז דערוויַיל בויען, און

 ווָאס וועט זיין גלייך מיט אונדזער 2023-2027
 סטרַאטעגיש ּפלַאן און די ניַיע הבקס קווַאליטעט מָאס

שטעלן ארויס דורך צמס.ז

ָאביעקטיוו

פָארשונג און כידעש
 ָאנפירן פָארשונג, ָאּפשַאצן פרָאגרַאם און ּפרובירן ניַי

מעטָאדן ֿפַאר געבען בַאדינונגס.ז

 מער לערנען און וויסן פון הנהגות און
באדינונגס וואס  האבן שטארק פוטענציאל

 פַארבעסערט יחיד און סיסטעם רעזולטַאטן 

ציל 2

דערווַארטן רעזולטַאטן

געשטארקט און מער כידעשדיק שטיצן  

ָאביעקטיוו

ָאין די קומענדיקע יָארן, א.פ.וו.ד.ד. וועט 
פארברייטערט זיַין פָארשונג קַאּפַאציטעט צו 

העכערן פַארבעסערט רעזולטאטן און סיסטעמען 
ענדערונג. אין דערצו, מיר וועט וויַיטער 

אויספָארשן אינַאווייטיוו צוגָאנגען צו  באדינונגס 
געבען צו בעסער טרעפן די באדערפענישן פון 

מענטשן.
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ציל 2
ָאּפשַאצן און כידעש אין אונדזער פרָאגרַאם

 אונדזער ַאגענטור וועט פארשטארקן בַאדינונגס דורך
 פָארזעצן צו פונַאנדערקליַיבן איצטעקער פרָאגרַאמען,

 ֿפַאר למשל, משּפחה שטיצן בַאדינונגס (פסס). מיר וועלן
 אויך בַאטרַאכטן נָאך צוקונֿפט בַאדינונגען און נוצן

 ארפא געלט צו נעמען עטלעכע זעלבסשטענדיק
 ּפרָאגרַאם ָאּפשַאצונגען, ַאריַינגערעכנט דורכקוקן פון

 זיך-ָאנפירן, זָארגן קָאוָארדַאנַאציע, און פַארווַאלטן זָארג.
 די ַאנַאליזן און ָאּפשַאצונגען און די פאבעסערונגען ווָאס

 קומען פון זיי וועט פַארגרעסערן אונדזער פייעקייט צו
 זַאמלען דַאטן, פונַאנדערקליַיבן טענדענצן און נוצן

 אינֿפָארמַאציע צו שטיצן עפעקטיוו בַאשלוס-מאכן וועגן
 שטיצן, בַאדינונגס און צוקונֿפט ווייווער און ּפָאליטיק

רעפארמען.ז

 דערצו, א.פ.וו.ד.ד. וועט ַאנטוויקלען און אריינפירן
 געזעלשַאפטלעך און ּפָאליטיק פָארשונג אינישַאטיוון

 ווָאס אויספָארשן פירונגען ַאריבער די שטַאט, פָאלק און
 ווילט צו פארזיכערן ַאז בַאדינונגס און שטיצן

 צוגעשטעלט זענען עפעקטיוו אין טרעפן צילן און
 רעזולטאטן. די השתדלות וועט ַאריַיננעמען פארבעסערן

 מיטַארבעט מיט ַאקַאדעמיק און פָארשונג
 אינסטיטוציעס, אנטייל נעמען אין קהילות פון פיר און

 לערנען קַאלַאבערייטיוון אין די נאציאנאלע מדרגה, און
 הערן פון און לערנען פון אנדערע פירער אין די פעלד

פון ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס.ז

דורכקוקן משּפחה שטיצן בַאדינונגס

 א.פ.וו.ד.ד. אנערקענט דעם ריזיק צושטיַיער ַאז
 פַאמיליעס און זארג געבערס צושטעלן צו זייער משּפחה
 מיטגלידער מיט דיסַאבילעטיס. מיר אויך בַאשטעטיקן ַאז

 ָאן משּפחה און זארג געבער שטיצן אונדזער סיסטעם
 ווָאלט געהאט שווערעקייטן צו טרעפן די באדערפענישן

 פון ניו יארקער מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס.
 דעריבער, מיר וועלן פָארזעצן צו דינגען משפחות אין

 אונדזער לַאנג-טערמין ּפלַאנירונג צו ֿפַארשטיין ווי
 אונדזער קרַאנט און צוקונֿפט סיסטעם קען בעסטער

 אפרופן זיך צו און שטיצן משפחות. דָאס וועט
 ַאריַיננעמען אפשאצונג פון משּפחה שטיצן בַאדינונגס

(פסס).ז

ּפלַאנירונג ֿפַאר די פארעלטערן בַאפעלקערונג

 איבער די וויַיטער פינף יָאר, ווי ַא טייל פון אונדזער
 ַאגענטור ּפלַאנירונג ּפרָאצעס, מיר וועלן אידענטיפיצירן

 ַאקציעס וואס מיר קענען נעמען צו בעסער טרעפן די
 באדערפענישן פון מענטשן מיט דיסַאבילעטיס ווי זיי
 ווערן עלטער. אונדזער השתדלות וועט פָאקוסן אויף

 .מענטש-צענטערד ּפלַאנירונג ּפרַאצעסן

 צו לערנען מער וועגן אונדזער פסס
:בַאזוכן

 https://www.health.ny.gov/

פסס זענען צוטריטלעך ֿפַאר פַאמיליעס צו העלֿפן 
ֿפַארבעסערן זייער פייעקייט צו צושטעלן שטיצן אין 

שטוב צו משּפחה מיטגלידער מיט ַא אינטעלעקטוַאל 
ָאדער ַאנטוויקלונג דיסַאביליטי. די בַאדינונגס זענען 

מענטש-צענטערד, לָאקַאל געטריבן, און געמַאכט צו 
זיין בייגעוודיק צו טרעפן די באדערפענישן פון די 

מענטש מיט ַא דיסַאביליטי און די משּפחה 
מיטגלידער וואס בעטן הילף. פסס זענען שטַאט-

פינַאנצירט און אין כוונה ֿפַאר משפחות צו נוצן צו 
ּפלָאמבירן ריסן אין בַאדינונגס נָאך אנדערע קהל, 

נַאטירלעך, פעדעראלע און שטַאט שטיצן און 
רעסורסן זענען אויסגענוצט. אונדזער ַאגענטור 

ּפרייָארַאטירן פסס צו משפחות וועמענס משּפחה 
מיטגלידער זענען נישט אריינגעשריבן אין א.פ.וו.ד.ד. 

הבקס ווייווער.

ווי ַא טייל פון דעם סטרַאטיגיש ּפלַאן, א.פ.וו.ד.ד. 
וועט ויַיטער ָאּפשַאצן פסס צו זען די פייעקייט פון די 
ּפרָאגרַאם צו טרעפן די באדערפענישן פון משפחות 
מיט ַא ָאביעקטיוו פון יוישער, שטענדיקייט און ניט-

איבערמאכן פון ווייווער בַאדינונגס. אין דערצו, מיר 
וועלן פארשטארקן די פסס ַאדמיניסטרַאטיווע 

ּפרַאצעסן צו פַארזיכערן ַאז רעסורסן זענען גליַיך 
פונאנדערגעטיילט. די השתדלות וועט ּפַאסירן אין 
מיטַארבעט מיט די סטעיטווידע פסס קַאמיטי און 

היגע פסס קָאונסילס צו פארזיכערן געטריַישַאפט צו 
די טענעץ פון די פסס ּפרָאגרַאם, לויט צו ָאּפטיילונג 

41.43 פון די ניו יָארק סטעיט מענטַאל היגיענע 
געזעץ.
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202120182017 20202019

$200M

$600M

$400M

מענטשן אין זָארגן קָאוָארדַאנַאציע                    זָארגן קָאוָארדַאנַאציע קָאס

2017 2018 2019 2020 2021

101,618

104,263

106,132

109,761

112,723

 איצטער, עס זענען עטלעכע פַארזארגערס אין אונדזער
 פרייוויליק סעקטָאר ווָאס ַארבעטן צו ַאנטוויקלען

 רעזידענטשַאל ָאּפציעס פָאקוסן סּפעציעל אויף שטיצן
 מענטשן וואס ווערן אלט, הָאבן דימענשיַא /

 ַאלזשעימערס, און / ָאדער ווער קען הָאבן ענדערן
 ַאמבולַאטָארי ָאדער מעדיציניש באדערפענישן. מיר

 וועט ַארבעטן מיט די פַארזארגערס צו לערנען וועגן
 האפינדיק פירונגען ווָאס קען זיין געוווקסן צו אנדערע

 טיילן פון דער שטַאט און סוף-כל-סוף ַא חלק אין
סיסטעם-ברייט ּפָאליטיק און פרָאגרַאמען.זז

פארגרעסערן די קווַאליטעט און עיפעקטיווקייט פון
זָארגן פַארווַאלטונג

 אין די לעצטע יָארן, א.פ.וו.ד.ד. האט איבערגַאנגן זיין
 זָארג פַארווַאלטונג מָאדעל פון מעדיקַאיד באדינונגס

 קָאָארדינַאטיָאן (מסק) צו דד העלט הום זָארגן
 פַארווַאלטונג צוגעשטעלט דורך זיבן רעגיָאנַאל קקא. די
צילן פון דעם איבערגַאנג זענען צו שַאֿפן ַא קָאנפליקט-
 ֿפריַי זָארג פַארווַאלטונג ּפרָאצעס און צו צושטעלן מער

 מענטש-צענטערד זָארגן פַארווַאלטונג. עס אויך איז
געמאכט צו אויסשטימען מעדיקַאיד היים און קהל-

 באזירט בַאדינונגס מיט געזונט און אויפפירונג געזונט
  צו צושטעלן מער ָאּפציעס, גרעסערע בייגיקייט און

בעסער רעזולטאטן.ז

 בשעת די איבערגַאנג צו דעם מָאדעל איז געווען  מצליח
 אין פילע וועגן, מיר פָארזעצן צו בַאטרַאכטן וויַיטער

 השתדלות ַאז אונדזער ַאגענטור קען אונטערנעמען, אין
 מיטַארבעט מיט דאה, קקא, זָארגן ַאגענטורן, און

שותפים צו פארשטארקן זָארג פַארווַאלטונג.ז

 ֿפַאר ביַישּפיל, אין פרי 2020, איידער די ּפַאנדעמיק,
א.פ.וו.ד.ד. האט אנגעהייבען ַא שותפים ַארבעט

 גרוּפע מיט קקא, מענטשן מיט ַאנטוויקלונג
 דיסַאבילעטיס, משּפחה מיטגלידער, שּפיַיזער

 פארשטייערס, און אנדערע הויּפט שותפים גרוּפעס צו
 דיסקוטירן ָאּפציעס צו ֿפַארבעסערן די מענטש-צענטערד

 ּפלַאנירונג און לעבן ּפלַאן ַאנטוויקלונג ּפרָאצעס.
 ווערקגרופע מיטגלידער האבן געזאמלט ַאריַינשריַיב פון

 די וואס דאס אוז נוגע און צוגעשטעלט ווערטפול
 ַאריַינשריַיב אויף מעגלעך ּפרָאגרַאם פָאדערונגען און

 קווַאליטעט ָאּפשַאצונג עלעמענטען ווָאס זָאל זיין
 באטראכט ווי א.פ.וו.ד.ד. באנייט די צערטיפעקַאציע פון

 קקא'ן. מיר הָאבן זינט דען אנגעהייבן פילע פון די
 רעקַאמַאנדַאציעס און הָאבן ּפלַאנז צו ארייננעמען

אנדערע.ז

 איין ַאזַא רעקָאמענדַאציע איצט אין ּפרָאצעס איז די
 ַאנטוויקלונג פון ַא סטעיטווידע קעסיידערדיק קווַאליטעט

 ֿפַארבעסערונג סטרַאטעגיע ֿפַאר זָארגן פַארווַאלטונג
 בַאדינונגס. א.פ.וו.ד.ד. נוצט ארפא געלט צו דינגען ַא

ציל 2
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ציל 2
 פונדרויסנדיק קָאנסולטַאנטס צו ָאּפשַאצן ּפרָאגרעס אין

 טרעפן ּפרָאגרַאם צילן, ָאביעקטיוון, יחיד רעזולטאטן, און
 רעקָאמענדירן ענדערונגען צו ַאריַיננעמען אין אונדזער

ֿפַארבעסערונג סטרַאטעגיע.ז

 א.פ.וו.ד.ד. וועט אויך דערהיַינטיקן אויסבילדונג,
 ָאּפשַאצן ענדערונגען צו אריינציי פון זָארג פַארווַאלטונג,

 און זַאמלען בַאסעלינע מיטלען ווָאס קענען העלֿפן
מיטטיילן צוקונֿפט ֿפַארבעסערונג השתדלות.ז

איבערקוקן די איבערגַאנג פון א.פ.וו.ד.ד. צו
פַארווַאלטן זָארג

 קווַאליטעט און עפעקטיוו זָארג. די וואס זענען קעגן די
 איבערגַאנג זענען פארדאגעט וועגן די ַאדמיניסטרַאטיווע
 קָאס ֿפַארבונדן מיט פַארווַאלטן זָארג. זיי געפרעגט צי די

 קָאס וועט מַאכן רעדוקציעס אין בַאדינונגס און שטיצט
 און באמערקט די באגרעניצט הצלחה פון פַארווַאלטן

 זָארג געבען פון ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס בַאדינונגס
 נאציאנאל. זיי אויך אנערקענען ַאז די קקא מָאדעל דַארף

 מער צייט און געלעגנהייט צו בַאוויַיזן הצלחה און
 וואקסען וויַיטער אין ַא מער פַאראיינציקט מָאדעל און

 אויבגעבעטן אונדז צו פָאקוסן אויף אנדערע ַארויסרופן
 צו די באדינונגס סיסטעם, ַאריַינגערעכנט פינַאנציעל און

ווערקפָארס דאגות.ז

 מיט דעם בַאמערקונגען אין זינען, א.פ.וו.ד.ד.
 אינוועסטירן ַא טייל פון אונדזער ארפא געלט צו לערנען

 און אויספָארשן די ּפָאטענציעל עיפעקטיווקייט און
 אויסהָאלטענקייט פון אונדזער קרַאנט און אנדערע

 צושטעלן מָאדעלן, ווי פַארווַאלטן זָארג, צו בַאשליסן
 ווילכער מָאדעל ווָאלט זיין מערסט צונעמען ֿפַאר

 אונדזער שטַאט און די מענטשן מיר שטיצן. דער ציל איז
 צו ֿפַארשטיין די בעסטער ָאּפציעס ֿפַאר פארזיכערן ַאז

 מענטשן מיר דינען פָארזעצן צו בַאקומען צונעמען
 בַאדינונגען אין די מערסט ּפריַיז-עפעקטיוו שטייגער,

 בשעת אויך ָאּפשַאצן די קווַאליטעט, רעזולטאטן
דערגרייכט, און צוֿפרידנקייט פון מענטשן.ז

 אין דערצו, די ָאּפשַאצונג וועט מַאכן ּפלַאן
 רעקַאמַאנדַאציעס ֿפַאר סּפעציעל זָארגן ָאּפציעס באזירט

 אויף פַארווַאלטן זָארג איבערלעבן אין ניו יָארק און אין
 ַאנדערע שטַאטן, און צי ַאזַא צוגַאנג וועט ֿפַארבעסערן
 אונדזער פייעקייט צו דערגרייכן אונדזער סטרַאטיגיש

צילן.ז

אין די לעצטע עטלעכע יָאר, א.פ.וו.ד.ד. און דאה הָאבן 
אויספָארשן די מעגלעך איבערגַאנג פון א.פ.וו.ד.ד.-

פינַאנצירט ווייווער בַאדינונגס צו פַארווַאלטן זָארג דורך 
ַא דיסַאביליטי שּפיַיזער-געפירט פַארווַאלטן זָארג 

מָאדעל.כא אין אויגוסט 2018, א.פ.וו.ד.ד. און דאה הָאט 
באפרייט ַא קאנצעפט קווַאליפיקַאציע דָאקומענט ֿפַאר 

ציבור בַאמערקונג. באזירט אויף די בַאמערקונגען 
באקומען, האבן מיר פארריכטען דעם קאנצעפט 

דאקומענט, װעלכער איז באפרייט ֿפַאר נָאך ציבור 
. בַאמערקונג אין פעברואר 2020

מיט די מעלדונג פון יעדער פון די קאנצעפט
ש ציבור  קווַאליפיקַאציע דָאקומענטן, מיר באקומען היּפ

בַאמערקונג פון מענטשן מיט ַאנטוויקלונג 
דיסַאבילעטיס, משפחות, פַארזארגערס און שטיצער. די 

װאס האבן געשטיצט דעם איבערגײן צו דיסַאבילעטיס 
רגן געשטיצט די זָארגן-געפירט פַארווַאלטן זָא

אינטעגרַאציע פון ַאנטוויקלונג דיסַאביליטי בַאדינונגס, 
געזונט זארג, אויפפירונג געזונט, און אנדערע 

געזעלשַאפטלעך זָארגן שטיצט ווי ַא מעקַאניזַאם ֿפַאר 
אינסענטיווייזן הויך קווַאליטעט און עפעקטיוו זָארג. די 
נג זענען פארדאגעט וועגן וואס זענען קעגן די איבערגַא
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 קינדער אונטער 21 זענען בעערעך 1/3 פון די מענטשן
 געדינט דורך א.פ.וו.ד.ד., און דעם עלטער ָאּפשניט פון

 אונדזער בַאפעלקערונג וואקסט קימַאט 40% שנעלער
ווי אונדזער קוילעלדיק בַאדינונגס בַאפעלקערונג.ז

 ענדלעך צו די נאציאנאלע טענדענצן, עס איז געווען ַא
 היּפש פַארגרעסערן אין די העצָאע ֿפַאר קינדער ווָאס
 בַאקומען א.פ.וו.ד.ד. הקבס ווייווער בַאדינונגס אין די
 לעצטע פינף יָאר. דער ווּוקס אין בַאדינונגס און קָאס

 איז דער הויּפט קלאר אין יענע ווָאס זוכן שטיצן דורך די
 זיך-פירן דינסט מָאדעל. אין דער זעלביקער צייט, עס

 איז געווען ַא געוואקסן נויט צו דינען קינדער אין
 קריזיס ווָאס הָאבן שווערעקייט צו באקומען צונעמען

 נויטפַאל שטיצן. אין די קומענדיקע יָארן, א.פ.וו.ד.ד.
 וועט נעמען עטלעכע אינישַאטיוון צו ֿפַארבעסערן די

 בַאדינונגס וואס איז פאראן צו קינדער, יוגנט און יונגע
 דערווַאקסענער. די אינישַאטיוון וועט ַאריַיננעמען
 וויטער אריינפירן פון קאנס ווי פריער דערמאנט,

 פארגרעסערן קַאּפַאציטעט ֿפַאר סּפעציעל
בַאהַאנדלונג, רעדן אין מער שטענדיק אריבער-

 סיסטעמן צוזאמען-רעדענישן און ארבעטן צו
 ֿפַארבעסערן קָאוָארדַאנַאציע פון בַאדינונגס צווישן

שטַאט ַאגענטורן.ז

ָאּפשַאצן ווייווער בַאדינונגס

 בארעכטיגט קינדער מיט דיסַאביליטיז (עלטער 0-20
 יאר) קענען באקומען ַא ברייט קייט פון ציבור

 פינַאמצירט פרָאגרַאמען און בַאדינונגס געֿפינט דורך
 אנדערע ַאגענטורן און ָארגַאנַאזַאציעס, ַאריַינגערעכנט

 פרי אינטערווענציע בַאדינונגס; העד סטארט;
 קינדזארג; מעדיקַאיד ערלי און ּפעריָאדיש זיּפונג,

 דיַאגנָאסטיד און טעראפיע (עפסטד); שולע-באזירט
 בילדונגקרייז בַאדינונגס; משּפחה שטיצן; ווָאקַאטיָאנַאל

 בַאדינונגס און א.פ.וו.ד.ד. ווייווער בַאדינונגס.
 היסטָאריש, די א.פ.וו.ד.ד. הקבס ווייווער האט בֿפרט

 צוגעשטעלט דערווַאקסענער שטיצן און בַאדינונגס ווען
 ַא ּתלמיד מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילַאטיס גייט ארויס

פון די בילדונגקרייז סיסטעם.ז

ציל 3
ֿפַארבעסערן אונדזער מענטש-צענטערעד שטיצן און בַאדינונגס

 ֿפַארבעסערן בַאדינונגס איבער די לעבן דורך מַאכן זיכער ַאז שטיצונג זענען
הָאליסטיש, באדערפענישן-באזירט, גלייך און מענטש-צענטערד.ז

 א הַארץ ווערט פון א.פ.וו.ד.ד. איז געבען קווַאליטעט
.בַאדינונגס אין די מערסט מענטש-צענטערד וועג

 דעריבער, מיר ּפרייָארַאטירן ַאקטיוויטעטן ווָאס
ֿפַארבעסערן צוטריט צו בַאדינונגס און שטיצן ֿפַאר

 מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס פון ַאלע
 קהילות. אין דערצו, אונדזער ציל איז צו דינען מענטשן

 און פַאמיליעס אין דער בעסטער וועג פאסיק מיט זייער
 יחיד באדערפענישן, ברירות און אינטערעסן. נָאכגיין די
 פאלגענדע ָאביעקטיוון וועט העלפן אונדזער ַאגענטור

 צו טרעפן דעם גרעסערע ציל איבער די וויַיטער פינף
 יאר. די השתדלות, צוזַאמען מיט אונדזער השתדלות צו

 פארשטארקן אונדזער געבויען און איבערמַאכן אונדזער
 סיסטעם, וועט פירן צו פַארבעסערט שטיצן און
 בַאדינונגס ֿפַאר ניו יָארקערס מיט ַאנטוויקלונג

דיסַאבילעטיס.ז

ָאביעקטיוו

 קינדער, יוגנט און יונג
דערווַאקסענער

 מַאכן זיכער ַאז קינדער, יוגנט און יונגע דערווַאקסענער
 בַאקומען צונעמען און קָאוָארדַאנַאצירט

בַאדינונגען.ז.רווַארטן רעזולטַאטן

געוואקסן וויסן פון דינסט באדערפענישן ֿפַאר יוגנט

 פַארבעסערט דינסט קָאוָארדַאנַאציע און ּפלענער
ֿפַאר קינדער

פארברייטערט קינדער קריזיס בַאדינונגס

דערווַארטן רעזולטַאט
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ציל 3
ֿפַארבעסערן זָארגן פַארווַאלטונג ֿפַאר קינדער

 ווי דערמאנט אויבן, מיר וועלן ָאּפשַאצן די מעלות פון
 די קקא / הה מָאדעל ווי ַא טייל פון ַאן ארפא

 פינַאנצירט אפשאצונג ווָאס וועט העלֿפן מיטטיילן
 קווַאליטעט פאבעסערונגען און זָארגן פַארווַאלטונג

 ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס
 ַאריַינגערעכנט קינדער. בַאזירט אויף דערגייונגען

 געמאלדן אין די אפשאצונג און שטענדיק משּפחה
 ַאריַינשריַיב, מיר וועלן ַארבעטן מיט אנדערע שטַאט

 ַאגענטורן צו מַאכן נויטיק ּפרָאגרַאם מָאדיפיקַאציעס צו
 פַארזיכערן ַאז קינדער מיט דיסַאבילעטיס בַאקומען

 זָארגן פַארווַאלטונג און אנדערע בַאדינונגס ווי
צונעמען.ז

 רעסּפיט, ּפַאליַאטיוו זָארגן, אינוויירַאנמענַאל
 מָאדיפיקַאציעס, פָארמיטל מָאדיפיקַאציעס, שטיציק
 אויסריכט, און ניט-מעדיציניש טרַאנסּפערטַאציע. ניו

 יָארק סטעיט אויך גיט שטיצן דורך די קינדער און
 פאמעליע טריטמענט (בַאהַאנדלונג) און שטיצן

 סערוויסעס (קפטסס) פירונג געזונט מעדיקַאיד שטַאט
 ּפלַאן בַאדינונגס. די בַאדינונגס ַאריַיננעמען טערַאּפיע

 בַאדינונגס, ענדלעך משּפחה שטיצן בַאדינונגס, קריזיס
 אינטערווענציע, ריהַאביליטַאציע בַאדינונגס, און ענדלעך

יוגנט שטיצן בַאדינונגס און אויסבילדונג.ז

 מיט די פארגרעסערן נומער פון יונגע מענטשן ריסיווינג
בַאדינונגס אין א.פ.וו.ד.ד. הבקס ווייווער און שטַאט-

 פינַאנצירט פרָאגרַאמען, מיר וועלן אונטערזוכן די סָארטן
 פון בַאדינונגען קינדער און יוגנט נוצן צו פַארזיכערן די

 בַאדינונגס זענען ווירקעוודיק קָאוָארדַאנַאטירט מיט
 אנדער רעסורסן. דעם רעצענזיע וועט אונטערזוכן צי די

 בַאדינונגס און שטיצן זיי בַאקומען זענען קינד-צענטערד,
 היים און קהל-באזירט ַאנטוויקלונג און עלטער צונעמען,
 און געמַאכט און איבערגעגעבן אין דעם קָאנטעקסט פון
 די משּפחה. מיר דערווַארטן ַאז דעם רעצענזיע וועט פירן

 צו געלעגענהייטן ֿפַאר כידעש און פאבעסערונגען אין
 דינסט ּפלַאן ווָאס קען רעזולטַאט אין צוקונֿפט ווייווער

רעפָארם.ז

קינדער באדינט (0-20)  

 אין דערצו, ניו יָארק סטעיט גיט ַא פולשטענדיק קינדער
 ווייווער ווָאס איז כולל קהל הַאביליטַאטָאציע, טָאג

 הַאביליטַאטָאציע, זָארג געבען / משּפחה שטיצן און
 שטיצן בַאדינונגס, ּפרי-ווָאקַאטיָאנַאל בַאדינונגס,

 געשטיצט בַאשעפטיקונג, באשטימט רעסּפיט און קריזיס

דורשניטלעך קאס פער קינד באדינט

2017 2018 2019 2020 2021

39,16338,058

40,835
42,078

39,987

202120182017 20202019

$10,000

$20,000

$15,000

א.פ.וו.ד.ד. וועט ַארבעטן מיט זיין שותף שטַאט 
ַאגענטורן צו ֿפַארבעסערן די זָארג פַארווַאלטונג 

בַאדינונגס ֿפַאר קינדער מיט ַאנטוויקלונג 
דיסַאבילעטיס. ניו יָארק סטעיט איצט פירט צוויי 

געזונט היים פרָאגרַאמען ווָאס קען דינען 
קינדער: די געזונט היימען סערווינג קינדער 

(ההסק) און די געזונט היימען סערווינג מענטשן 
מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס, באקאנט ווי קער 

קָאָארדינַאטיָאן ארגאניזאציע / געזונט היים 
(קקא / הה) ָאדער קקא.כב די גרעסטער מערהיַיט 

פון קינדער מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס 
בַאקומען זָארג פַארווַאלטונג בַאדינונגס דורך די 

קקא / הה ּפרָאגרַאם.
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פארברייטערטינג קינדער קריזיס בַאדינונגס

 אין די לעצטע עטלעכע יָאר, א.פ.וו.ד.ד. און אמה הָאבן
 געארבעט צוזאמען צו פארברייטערן די פַארַאנענקייט

 פון קינדער קריזיס בַאדינונגס. ַא סּפעציעל קינדער רטפ
 געפירט דורך אונדזער לַאדי אוו וויקטָארי (אלוו)

 בַאדינונגס געעפנט אין בַאפַאלָאו אין אויגוסט 2018 און
 פארברייטערט צו זייער פול קַאּפַאציטעט פון 12

 געלעגענהייטן אין נאוועמבער 2019. די אלוו
 אינטענסיווע טרעַאטמענט ּפרָאגרַאם באדינט קינדער /

 יונגעט ווָאס זענען דיַאגנָאסעד מיט ביידע ַא ערנסט
 עמָאציָאנעל שטערונג און ַא ַאנטוויקלונג דיסַאביליטי און

 איז ַא מיטַארבעט צווישן אמה (ווָאס גיט פַאנדינג און
 צערטיפעקַאציע פון די רטפ) און א.פ.וו.ד.ד. (ווָאס גיט

 קליניש רעצענזיע פון ַאלע געשיקט ֿפַאר ַאריַינטרעטן און
 העלפט מיט בויען צונעמען ּפלענער צוריק צו קהל

 סוויווע ווען רטפ בַאהַאנדלונג צילן זענען געטרופן). עס
 זענען געווען פילע מצליחדיק פַאל רעזולטאטן ֿפַארבונדן

 מיט דעם סּפעציעל רטפ ּפרָאגרַאם, ַאריַינגערעכנט
 באשטימט שיקן פון מענטשן צוריק צו לעבן מיט זייער

 משּפחה ָאדער אין אנדערע קהל-פַאראיינציקט סוויוועס
 ווָאס הָאבן געווען געשטיצט מיט צונעמען היים-באזירט
 שטיצט און בַאדינונגען. א.פ.וו.ד.ד. און אמה אויספָארשן

 ווי דעם אינטענסיווע בַאהַאנדלונג ּפרָאגרַאם קען זיין
נאכגעמאכט אין אנדערע מקומות פון די שטַאט.ז

 א.פ.וו.ד.ד. און אמה וועלן אויך ַאנטוויקלען ַא
סּפעצַאליזירט, מולטי-דיסַאּפלַאנערי, אינּפַאציענט

 ּפסיכיַאטריש ַאּפַארַאט אין ַאּפסטייט מעדיקַאל צענטער
 וואו קינדער פון פינף צו 21 ווָאס זענען צווייענדיק

 דיַאגנָאסירט (מיט ַא ערנסט עמָאציָאנעל שטערונג און ַא
 ַאנטוויקלונג דיסַאביליטי, סּפעציעל ָאטיזַאם סּפעקטרום

 דיסָארדער) קענען בַאקומען בַאדינונגס איינציק געפאסט
 צו ווענדן זיך צו זייער באדערפענישן.ז

ציל 3
די ּפרָאגרַאם וועט דינען קינדער ווָאס זענען ראוידיקייט 

ֿפַאר אונדזער בַאדינונגס און ווָאס אויסשטעלונג 
שטרענג עמָאציָאנעל דיסרעגולַאציע און איבערחזרן 

זיכערקיַיט ריסקס ַאזַא ווי ָאנפַאל, זיך-שָאדן, ָאדער 
פַארמָאג צעשטערונג. דער ציל בַאפעלקערונג איז כולל 

קינדער אין ריזיקירן פון אויס-פון-שטַאט בַאהַאנדלונג 
און ווי די ָאפט אין נויטפַאל צינערן און ּפסיכיַאטריש 

ציענט יוניץ צוליב זייער הנהגות. אינּפַא

די ּפרָאגרַאם וועט דינען קינדער ווָאס זענען ראוידיקייט 
ֿפַאר אונדזער בַאדינונגס און ווָאס אויסשטעלונג שטרענג 

עמָאציָאנעל דיסרעגולַאציע און איבערחזרן זיכערקיַיט 
ריסקס ַאזַא ווי ָאנפַאל, זיך-שָאדן, ָאדער פַארמָאג 

צעשטערונג. דער ציל בַאפעלקערונג איז כולל קינדער אין 
ריזיקירן פון אויס-פון-שטַאט בַאהַאנדלונג און ווי די ָאפט 

אין נויטפַאל צינערן און ּפסיכיַאטריש אינּפַאציענט יוניץ 
צוליב זייער הנהגות.

ווי ַא טייל פון דעם ּפלַאן, ַאּפסטייט מעדיקַאל צענטער 
צום לעצטנס מודיע זיי וועלן פירן ַאלע אינּפַאציענט 

גיַיסטיק געזונט זָארגן ֿפַאר קינדער איצט צוגעשטעלט 
דורך הוטשינגס ּפסיכיַאטריש צענטער און וועט מַאכן ַא 

סּפעצַאליזירט אמה-פַאנדעד און צערטיפירט 
אינּפַאציענט ַאּפַארַאט ֿפַאר קינדער עלטער 12-17 ווָאס 

זענען דיַאגנָאסירט מיט ביידע ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס 
און גיַיסטיק קראנקייט. דעם סּפעצַאליזירט אינּפַאציענט 

ַאּפַארַאט וועט צושטעלן קינדער מיט ַא מער פָאקוסט און 
סּפעצַאליזירט מדרגה פון זָארג ווי איז איצט פאראן אין די 

שטַאט און וועט אויך ַארבעטן אין מיטַארבעט מיט די אלוו 
אינטענסיווע טרעַאטמענט ּפרָאגרַאם אויף פַאלען וואס 

דארף ךאנגער טערמין איבערגַאנג בַאדינונגען איידער 
אומגעקערט אהיים. מיר וועלן ַארבעטן אין שוטפעס מיט 

אמה, אפסטעיט מעדיקאל צענטער, משפחות און  
דערווַארטן ּפָאסטן-ארויסלאזן באדינונגס פַארזארגערס 

צו שטיצן און פארלייכטערן ַאקטיוו בַאשטעלונג אין די 
ַאריַינטרעטן, בַאהַאנדלונג, און ארויסלאזן ּפרָאצעס פון 

די ָאנהייב. פַאמיליעס און באדינונגס פַארזארגערס וועט 
בַאקומען אויסבילדונג, מענטָארן און שטיצן צו בַאקומען 

פייעקייטען אין אריינפירען די סּפעציפיש טעקניקס און 
אינטערווענציע סטרַאטעגיעס געוויזן צו זיין נוציק 

בעשַאס אינּפַאציענט בַאהַאנדלונג צו פארלייכטערן 
הצלחה אויף ארויסלאזן. אין דערצו, אונדזער ַאגענטור 

וועט העלפן צו פארלייכטערן רעקַאמענדירט הבקס 
ר ראוידיק קינדער ווי ווייווער און שטַאט ּפלַאן שטיצט ֿפַא

טייל פון די ארויסלאזן ּפלַאנירונג ּפרָאצעס.
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ציל 3

 א.פ.וו.ד.ד. באדינט מענטשן מיט פַארשידן
 באדערפענישן, ַאריַינגערעכנט די וואס הָאבן

 קָאמּפליצירט מעדיציניש נויטן, דַארפן מער פירונג
שטיצט, און ווָאס קען הָאבן ַא צווייענדיק דיַאגנָאסיס.ז

 נאציאנאלע פָארשונג ריּפָארן, און ניו יארק שותפים
 בַאשטעטיקן, ַאז מענטשן מיט די מערסט קָאמּפליצירט

 שטיצן באדערפענישן קענען ָאפט געפינען שווערעקייטן
 צו באקומען צונעמען בַאדינונגס צוליב די מניעות זיי

 האנדלן מיט ווען פרווון צו נַאוויגירן קייפל סיסטעמען.
דָאס איז סּפעציעל בעשַאס צייטן פון קריזיס.ז

 צו ֿפַארבעסערן צוטריט ֿפַאר יענע מיט מער
 קָאמּפליצירט באדערפענישן, אונדזער ַאגענטור וועט

 אויספָארשן געלעגענהייטן צו מיטַארבעטן ַאריבער
 שטַאט באדינונגס צושטעלן סיסטעמען. א.פ.וו.ד.ד. וועט

אויך ַארבעטן מיט די שטַאט

 שותפים צו פארברייטערט קריזיס און אויפפירונג שטיצן
 פרָאגרַאמען ַאזַא ווי קסידד. מיר וועלען ֿפַאר די

ּפרָאגרַאם יפארגרעבערן, אין קָאמבינַאציע מיט קריַיז-
 סיסטעמס קַאלַאבערַאציעס און רעפארמען, צו

 פַארגרעסערן צוטריט צו צונעמען געזונט און פירונג
 בַאדינונגס, רעדוצירן די נויט ֿפַאר אומנייטיק גיין אין

 שּפיטַאל און נויטפַאל בַאדינונגס און צושטעלן פָאקוסן
 שטיצן ֿפַאר מענטשן מיט די מערסט קָאמּפליצירט

שטיצן באדערפענישן.ז

 רעפָארמען לַאנג-טערמין שטיצן ֿפַאר מענטשן מיט
קָאמּפליצירט באדערפענישן

 מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס, שטיצערס,
 קליניסיַאנן און ַאדמיניסטרַאטָארן דערקענען ַאז ניַי

 ָאּפציעס זענען נויטיק צו ווירקעוודיק און ריכטיק טרעפן
 די באדערפענישן פון מענטשן ווָאס הָאבן קָאמּפליצירט
 און אינטענסיווע ָאּפפירונג שטיצן באדערפענישן. פילע

 דַארפן סּפעצַאליזירט קליניש שטיצן אין די געביטן פון
 זיכערקיַיט און ריזיקירן פַארווַאלטונג (למשל, ֿפַאר

געשיכטע פון פארברעכיק הנהגה, סכנה ּפיקַא, זיך-
 שאדן ָאּפפירונג, צווייענדיק דיַאגנָאסיס, אאז"וו) און

 ַאנטוויקלונג פון עפעקטיוו אויבהאלטן סטרַאטעגיעס. א
 שטענדיק איבעררוק פון ַא קולטור פון השגחה צו איינער

 ווָאס אויך פָאסטערסהעלפט ַאנטוויקלונג פון
  פייעקייטען ֿפַאר גרעסער ּפערזענלעך זיכערקיַיט און

 זעלבסטשטענדיקיַיט איז ביי די הַארץ פון שטיצן
מענטשן מער ווירקעוודיק.ז

 צו שטיצן מענטשן מיט קָאמּפליצירט באדערפענישן
 וואס דארף האבען לַאנג-טערמין זָארג, א.פ.וו.ד.ד.

 טראכט צו רעפָארמירן זיַין רעזידענטשַאל
 הַאביליטַאטָאציע ראטע-בַאשטעטיקן מעטַאדַאלַאגיע.

 דערוויַיל, יעדער שּפיַיזער נעמט ַא ראטע באזירט אויף די
 היסטארישע ּפריַיז פון דעם שּפיַיזער פון געבען

 בַאדינונגס, ניט באזירט אויף די באדערפענישן פון דעם
 מענטש געדינט. דורך רעפָארמירן דעם קרַאנט ראטע

 מעטַאדַאלַאגיע צו צושטעלן ַא רעגיָאנַאל ָאּפצָאל,
 צוגעּפַאסט דורך די שווערעקייט מדרגה פון דעם

מענטש געדינט, א.פ.וו.ד.ד. וועט בעסער שטיצן נישט-
 פאר-פרַאפיט פַארזארגערס צו דינען מענטשן מיט

 קָאמּפליצירט באדערפענישן. ּפונקט ַאזוי, מיר הָאבן
 געארבעט צו אידענטיפיצירן מענטשן מיט נידעריקער

שוועריקייט באדערפענישן וואס באקומען

 קינדער ַאלט זעקס און עלטער איבערלעבן קריזיס קען
 אויך באקומען קסידד, ווָאס איז וויַיטער אויסגעמאלט

 אין די קריזיס בַאדינונגס ָאּפטיילונג פון דעם דָאקומענט.
 אויכעט, א.פ.וו.ד.ד. זוכט אנדערע געלעגענהייטן ַאריבער

 די שטַאט ווָאס ווָאלט דינען קינדער מיט קָאמּפליצירט
 באדערפענישן, ַאריַינגערעכנט ָאּפשַאצן ַא פָארשלָאג צו

 ַאנטוויקלען ַא סּפעציַאליטעט שּפיטָאל ווָאס ווָאלט
 צושטעלן קַאּפַאציטעט צו שטיצן קינדער מיט

 ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס וואס הָאבן בַאטיַיטיק
 מעדיציניש באדערפענישן ָאדער קָאמּפליצירט פארמען

 פון ָאטיזַאם סּפעקטרום דיסָארדער צוזאמען מיט
אדנערע מעדיציניש געשעעניש טנָאים.ז

ָאביעקטיוו

קָאמּפליצירט באדערפענישן
 ֿפַארגרעסערט שטיצט ֿפַאר מענטשן מיט קָאמּפליצירט

פירונג און מעדיציניש באדערפענישן.ז

דערווַארטן רעזולטאטן

 פַארבעסערט קַאּפַאציטעט צו דינען מענטשן
 complex needsמיט קָאמּפליצירט באדערפענישן

 פארבעסערט אינטענסיווע פירונג בַאדינונגס

געוואקסן צוטריט צו קריזיס בַאדינונגען
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 שטַאט-געפירט בַאדינונגס ווָאס קען ברענגען נוצן פון
רעזידענטשַאל געלעגענהייטן צוגעשטעלט דורך נַאנ-

 ּפרַאפַאט ַאגענטורן און פָארשלָאגן זיי געלעגענהייטן צו
 איבערגיין צו ַא היים ווָאס קען בעסער ּפַאסן זייער

באדערפענישן און וועלענישן.ז

 א.פ.וו.ד.ד. איז אויך קוק אפ ניַיע מָאדעלן ֿפַאר געבען
 בַאדינונגס צו מענטשן ווָאס דערוויַיל בַאקומען

 אינטענסיווע שטיצן אין א.פ.וו.ד.ד. געפירט
 רעזידענטשַאל סוויוועס און וואס דַארפן מיטנדיק

 איבערגַאנג רעזידענטשַאל שטיצט פריערדיק צו
 איבערגיין צו ַא לַאנג-טערמין רעזידענטשַאל סוויווע.

בויען איבערגַאנג און / ָאדער לַאנג-טערמין שטַאט-
 געפירט גרוּפע היימען ווי ַא טייל פון די סיסטעם'ס

 "זיכערקייט נעץ" וועט העלֿפן אונדז בעסער בַאטרַאכטן
 ַא מענטש'ס באדערפענישן און שטיצן די באדערפענישן
 אין ווייניקער באגרעניצט סוויוועס מיט צונעמען קליניש

 בַאהַאנדלונג און מָאניטָארן. דורך בויען די
 רעזידענטשַאל ָאּפציעס, מיר וועלן פַארגרעסערן
 אונדזער קַאּפַאציטעט צו צושטעלן קהל-באזירט

 פַארווַאלטונג פון מענטשן'ס אינטענסיווע הנהגה שטיצן
באדערפענישן ביי שטַאט-געפירט גרוּפע היימען.ז

פארבעסערן אינטענסיווע פירונג בַאדינונגס

 א.פ.וו.ד.ד. וועט מַאכן שטענדיק די ראטע פַארגרעסערן
 ֿפַאר אינטענסיווע פירונג בַאדינונגס (יב), צוגעשטעלט

 ֿפַאר אין זיין ארפא ּפלַאן, בעערעך $4 מיליָאן וואס איז
 פאראן צו פארברייטערט און ֿפַארבעסערן דעם קריטיש
 דינסט. יב בַאדינונגס זענען ַא הבקס ווייווער באדינונגס

 געמַאכט ֿפַאר מענטשן ווָאס דערוויַיל לעבן
 זעלבסשטענדיק און זענען וויזען הויך שווערע הנהגות

 ווָאס שטעלן זיי אין ָאט - ָאט ריזיקירן ֿפַאר לייגן אין ַא
 מער באגרעניצט רעזידענטשַאל פלאץ. אנגעהייבן דורך ַא

 נויטפַאל ווייווער ַאמענדמענט, ַא שטענדיק ראטע
 פַארגרעסונג וועט פָארזעצן פארבעסערט צוטריט צו

 דעם קורץ-טערמין, רעזולטַאטן-קוקן דינסט ַאז
 קאנצענטרירט אויף בויען עפעקטיוו אויפפירונג

 סטרַאטעגיעס צו פארזיכערן געזונט און זיכערקיַיט און /
ָאדער ֿפַארבעסערן קווַאליטעט פון לעבן.ז

 בַאזירט אויף זייער קליניש באדערפענישן, מענטשן ַאלט
 18 און עלטער אריינגעשריבן אין קסידד קען אויך

 באקומען ַא ריסָארס צענטער, ווָאס גיט ביידע באשטימט
 און נויטפַאל, ּפלַאץ-באזירט, טערַאּפיוטיש שטיצן.

 ריסָארס צענטערן צושטעלן אפשאצונג און סיסטעמיש
 שטיצן און בַאדינונגס מיט דער ָאביעקטיוו צו לָאזן דעם

 מענטש צוריקקומען אין הצלחה צו און / ָאדער בליַיבן
 אין זייער היים. די ריסָארס צענטער קאלעקטיוון ַארבעטן

 צוזאמען מיט די קסידד קליניש קאלעקטיוון, ניצן
 אינֿפָארמַאציע צוגעשטעלט דורך ָאּפשַאצונגען פון די

 קסידד מעדיציניש און קליניש דירעקטָארס. אונדזער ציל
איז צו הָאבן ַא ריסָארס צענטער ליגן אין יעדער ריגיָאן.ז

קסידד

9-8-8 

קלמהד מָאביל קריסיז פיילוט

קינדער קריסיז פיילוט

טעכניש שטיץ קאלעקטיוון

אריינפירן קריזיס בַאדינונגס

 אריינפירן קריזיס בַאדינונגס ֿפַאר דערווַאקסענער און
 קינדער ַאלט זעקס און עלטערע וואס איבערלעבן

  קריזיס, אונדזער ַאגענטור האט אנגעהייבן נוצן קסידד
 באזירט אפ די נאציאנאלע דערקענט סטארט מָאדעל.
 קסידד גיט הויך אינטענסיוו בַאדינונגס ֿפַאר מענטשן

 ווָאס איבערלעבן ָאפט זיין אין שּפיטַאל, קריזיס באזוכן,
 נוצן פון רירעוודיק נויטפַאל בַאדינונגס, און זענען אין

 ריזיקירן פון פארלירן א פלאץ צו לעבען און / ָאדער
 .אנדערע קהל בַאדינונגען

ַאקטיוויטעטן צו ווענדן צו אין ַא קריזיס

ציל 3
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ציל 3
 ניצן ארפא געלט, א.פ.וו.ד.ד. וועט בַאלד הָאבן ַא גַאנץ

 נעץ פון קסידד פַארזארגערס ַאריבער די שטַאט. אין יוני
 2021, א.פ.וו.ד.ד. האט באפרייט ַא בעטן פאר

 ַאּפליקַאציעס צו אריינפירן קסידד און ַא ריסָארס
 צענטער אין ריגיָאן 2 (צענטראל ניו יָארק / צפון לַאנד).
 דער ָאּפמַאך ָאנהייב טָאג איז געווען אקטאבער 2021,

 און די בַאדינונגס זענען דערוויַיל אין ַאנטוויקלונג.
 א.פ.וו.ד.ד. אויך צום לעצטנס באפרייט ַא בקשה ֿפַאר

 ַאּפליקַאציעס צו איבערגיין די איצטעקער ריגיָאן 3
 (קַאּפיטַאל, טַאקָאניק און הודסָאן ווַאלי ריגיָאנס) קסידד

 שטַאט-געפירט מַאנשַאֿפט צו א פרײװיליקער
 פארזארגער, װעלכער װעט אויך גרינדן ַא ריסָארס

 צענטער אין ריגיָאן 3. די מיטלען וועט פַארזיכערן ַאז
 ביידע די קסידד און די ריסָארס צענטער פרָאגרַאם וועט

זיין געפונען אין יעדער ריגיָאן.ז

 אין דערצו צו די קסידד ּפרָאגרַאם, א.פ.וו.ד.ד. איז אנטייל
 נעמען אין ַא שטַאטווידע שוטפעס, געהעלפן דורך אמה,

 צו פארזיכערן צוטריט צו קריזיס בַאדינונגס ֿפַאר
 מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס וואס קען

 קאנטַאקטן די ניי באשטימט 9-8-8 הָאטליין. פעדעראלע
 געסעצן געגרינדעט ַא 9-8-8 גיַיסטיק געזונט און

 זעלבסטמָארד קריזיס נומער אין יולי 2022. די 9-8-8
 ליין איז געמיינט צו ָאּפשיקן און פַארבינדן מענטשן וואס

 קאנטַאקטן די הָאטליין צו צונעמען קריזיס שטיצן וואו
 אס איז פאראן (למשל, קאנטַאקטן עמעצער אין קָאונטי

 רירעוודיק קריזיס שטיצט). נָאך דערהיַינטיקונגען אויף
 דעם ַארבעט וועט זיין צוגעשטעלט אין צוקונֿפט יערלעך

ריּפארטן.ז

פארברייטערטינג מָאביל קריזיס בַאדינונגס

 מיר וועלן נוצן ַא טייל פון אונדזער ארפא געלט צו
 מיטַארבעטן מיט די ניו יָארק סטעיט קלמהד צו

 אויספָארשן ווי מענטַאל געזונט רירעוודיק קריזיס
 ענטפער קאלעקטיוון און סיסטעמען שטיצן מענטשן

 מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס, אידענטיפיצירן ריסן אין
 די קרַאנט סיסטעם, און פָארשלָאגן  פארענטפערען צו

 ווענדן זיך צו די ריסן. ארבעטן מיט די מדינה, קלמהד
 וועט אנפאנגען אינטערווענציעס ווָאס ֿפַארבעסערן
רירעוודיק קריזיס ענטפער און קינדער בַאדינונגס.ז

 פיילוט ענטפער ַאקטיוויטעטן וועט מוטיקן די נוצן פון
 וויַיט טעכנָאלָאגיע צו צושטעלן קליניש קאנטַאקט

 24/7/365, ֿפַארבעסערן דַאטן זַאמלונג, און שַאֿפן
 בילדונג צו פארשטארקן די סיסטעמען. קינדער דינסט

 פיילוט פראיעקטן וועט ַאנטוויקלען און
 קָאוָארדַאנַאטירן אויסבילדונג צו ֿפַארבעסערן די וויסן
 פון באדינונגס פַארזארגערס און זָארגן פארוואלטערס

 צו בעסער שטיצן קינדער מיט ַאנטוויקלונג
 דיסַאבילעטיס און זייער משפחות ווען קריזיס טרעפט.
 דער ּפרויעקט וועט אויך העלפן צו פַארלייגן שותפעת

 און פארבינדען צווישן באדינונגס גרופעס (למשל,
 געזונט היימען, קינדער / משּפחה בַאהַאנדלונג

 בַאדינונגס, און אנדערע שטַאט דינסט סיסטעמען).
 א.פ.וו.ד.ד. וועט זיין ַא שוטעף מיט אמה צו ָאּפשַאצן די

 רעקַאמַאנדַאציעס און רעזולטאטן פון די ּפיילַאץ און
אריינפירן צונעמען פאבעסערונגען.ז

 אויסבילדונג און טעכניש הילף ֿפַאר זָארג געבערס
 א.פ.וו.ד.ד. אנערקענט ַאז ווי פַארזארגערס זענען

 געבעטן צו דינען מענטשן מיט מער קָאמּפליצירט און
 שווערע שטיצן באדערפענישן, זיי מוזן זיין בעסער אין

 ָאּפשַאצן און פירן ריסקסן און הַאלטן די המשך פון
 קליניש בַאדינונגס. דאס איז סּפעציעל אמת ווען געבען

 בַאדינונגס אין ַא קהל סוויווע. דעריבער, מיר וועלן
 ַאנטוויקלען טעכניש שטיצן קאלעקטיוון ווָאס וועט
 שטיצן שּפיַיזער ַאגענטורן ווי זיי דינען מענטשן מיט

 קָאמּפליצירט באדערפענישן. די טעכניש שטיצן
 קאלעקטיוון וועט זיין צו ַארבעטן אין די קהל, שאפן
 ציבור - ּפריווַאט ּפַארטנערשיּפן צו קענען צושטעלן

 המשך פון צונעמען קליניש שטיצט און בויען
 קַאּפַאציטעט דורך אויסבילדונג, מענטָארן, און

 מָאניטָארן. די טעכנישע שטיצן קאלעקטיוון וועט אויך
 ֿפַארבינדונג פַארזארגערס אין און ַאריבער סיסטעמען,
 מיטַארבעטן מיט און דערציען היגע קריזיס רעסורסן,

 און צושטעלן אויסבילדונג און קַאנסַאלטַאציע אויף
 בעסטער פירונגען אין שיַיכות צו דינען יענע מיט

 סּפעצַאליזירט באדערפענישן וואס קען הָאבן ָאפט
באקומען אינסטיטוציעס ָאדער מער

באגרעניצט סוויוועס.ז
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 מיר ֿפַארשטיין ַאז אינוועסטונג אין מַארגיַאנַאלזירט
 קהילות אין די ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס בַאפעלקערונג

 בענעפיטן ַאלע ניו יארקער מיט ַאנטוויקלונג
 דיסַאבילעטיס, און דעריבער גרינדן ַא בַאזונדער

 עקסעקוטיווע ָאפיס פון דעי. אין דערצו, מיר הָאבן
 לעצטנס ריקרוטירט ַא הויפט פארשיינדיקייט ָאפיציר צו

 פירן ָארגַאנַאזַאציע ענדערונג און פורעמען אינערלעך
 און פונדרויסנדיק קַאּפַאציטעט ֿפַאר גרעסערע דעי. די

 עקסעקוטיווע ָאפיס פון דעי וועט בויען אויף איצטעקער
 אינישַאטיוון און שוטעף מיט קהל-באזירט

 ָארגַאנַאזַאציעס, מולטיקולטורַאל זָארג געבערס, און
 מענטשן מיט לעבן איבערלעבן צו אריינפירן קולטורעלן

 ָאּפרופיק אינטערווענציעס צו ֿפַארבעסערן דעי אין
 דינסט סיסטעם ארבעטן און ֿפַארבעסערן סאציאל יושר

 רעזולטאטן ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג
דיסַאבילעטיס.ז

פארגרעסערן צוטריט ֿפַאר מַארגיַאנַאלזירט קהילות

 ֿפַאר פינף יָאר, א.פ.וו.ד.ד. האט אנטייל גענומען אין די
 פעדעראלע פינַאנצירט נאציאנאלע ציבור פון ּפרַאקטיס

 (קאפ) אויף קולטור און לינגגוויסטיש קַאמּפַאטענס,
 אידענטיפיצירן סיסטעמיק, רעגיָאנַאל און היגע מדרגה

 באדערענישן צו ווענדן זיך צו יוישער און ארייננעמענדיק
 דאגות. ערשטע השתדלות ָאנוויַיזן די נויט ֿפַאר

 א.פ.וו.ד.ד. צו פָארזעצן צו לערנען פון און שוטעף מיט
 קהל-באזירט ָארגַאנַאזַאציעס און מענטשן מיט

 ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס און זייער משפחות. דורך
,קהל שותפעת, פָאקוס גרוּפעס

 פָארשונג, און שענקען ַארבעט, מיר ארבעטן צו סאציאל
 יושר רעזולטאטן ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג

דיסַאבילעטיס און זייער משפחות.ז

 דער הויפט פארשידניקייט ָאפיציר וועט בויען אויף
 איצטעקער אינישַאטיוון, ַאריַינגערעכנט די רַאמירעז יוני

 ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס נַאוויגַאטָאר איניציאטיוו, ַא
 מיטַארבעט צווישן די דדפק, די ניו יָארק סטעיט ָאפיס

 ֿפַאר ניו אמעריקאנער (ָאנַא) און א.פ.וו.ד.ד. די רַאמירעז
 יוני איניציאטיוו ֿפַארבינדט אימיגרַאנטן מיט ַאנטוויקלונג

 דיסַאבילעטיס און זייער משפחות מיט אדד באדינונגס
פַארזארגערס אין ָאנַא צענטערן ַאריבער די שטַאט.ז

ָאביעקטיוו

 קולטור און עטניש פארשיינדיק
קהילות

 ווענדן זיך צו ריסן אין בַאדינונגס ֿפַאר קהילות וואס
 באקומען וויניקער באדינונגס, און קולטור און עטניש

פארשינדיק קהילות.ז

דערווַארטן רעזולטאטן 

 געוואקסן צוטריט צו א.פ.וו.ד.ד. בַאדינונגס ֿפַאר
מַארגיַאנַאלזירט קהילות

 פַארבעסערט קַאּפַאציטעט פון א.פ.וו.ד.ד. און
 שּפיַיזער ַאגענטורן צו שטיצן מענטשן פון

פַארשידן הינטערגרונטן
מער צוטריט צו אינֿפָארמַאציע און שטיץ

ציל 3
אין די קומענדיק פינף יָאר, א.פ.וו.ד.ד. וועט פָארזעצן 

ך וועגן צו ברענגען כידעש צו אונטערזוכן נָא
און ּפאטענציאל גוט פירונגען צו ניו יארק צו וויַיטער 

פארברייטערט און ֿפַארבעסערן בַאדינונגס ספעציפיש 
ֿפַאר מענטשן מיט קָאמּפליצירט שטיצן באדערפענישן, 

ַאריַינגערעכנט קריזיס בַאדינונגס, אויפפירונג 
בַאדינונגס און זיכערקייט נעץ בַאדינונגס צו 

ֿפַארבעסערן געזעלשַאפטלעך סיבות פון געזונט און 
יחיד רעזולטאטן.כג אונדזער ַאגענטור וועט אויך 

בַאטרַאכטן ווי צו נוצן נָאך מיטַארבעט אין די בעסטע 
אופן מיט פַארשידן שותפים ַאריַינגערעכנט אמה, 

דאה, קָאונטי זָארג געבערס, שפיטאלן, און אנדערע צו 
פארזיכערן פַארבעסערט קָאוָארדַאנַאציע פון 

בַאדינונגען, געוואקסן צוטריט צו אינֿפָארמַאציע וועגן 
פַארשידן שטיצן, און פַארבעסערט קָאמוניקַאציע 

צווישן סיסטעמען.ז

מער צוטריט צו אינֿפ ָמענטשן מיט דיסַאבילעטיס פון 
קולטור און לינגוויסטיש פארשיינדיק משפחות און 

קהילות געווינטלעך האנדלן נָאך מניעות צו צוטריט 
שטיצט און בַאדינונגען. עקסיסטירטע און 

היסטָארישע געבוי ראסע פָארורטל קען פַארשטַארקן 
געזונט אונטערשיידן.כד א.פ.וו.ד.ד. אנערקענט די 

זַאכן און, צוזאמען מיט גאווערנאר הוקל, איז 
ּפרייָארַאטירן גלייך צוטריט צו בַאדינונגס און שטיצן 

ֿפַאר ַאלע ניו יארקער מיט ַאנטוויקלונג 
דיסַאבילעטיס.זארמַא ציע און שטיץ
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ציל 3
 אויכעט, אין 2021, מיר האבן אנגעפאנגען די פארזיכערן

 צוטריט גרַאנט, ַא פעדערַאלי פינַאנצירט צוויי יָאר
 שענקען דורך די דדפק צו ווענדן זיך צו יוישער און

-צוטריט צו די באדינונגס סיסטעם ֿפַאר כינעזיש
 אמעריקאנער און שּפַאניש-רעדן קהילות. דער שענקען

 איז צו פַארגרעסערן צוטריט צו אינֿפָארמַאציע וועגן
 א.פ.וו.ד.ד. בַאדינונגס און שטיצט דורך ַא ספעציפיש

 קאמפאניע צו שּפַאניש-רעדן און כינעזיש-אמעריקאנער
שותפים. סּפעציעל, מיר וועט דינגען די מומחית פון קהל-

 באזירט ָארגַאנַאזַאציעס און מענטשן מיט ַאנטוויקלונג
 דיסַאבילעטיס און זייער משפחות צו איבערמאכן פרָאנט

 טיר אינֿפָארמַאציע סעסיעס, ּפרָאדוצירן צוטריטלעך
 געזעלשַאפטלעך מידיַא קָאמוניקַאציע און ָאנפירן

ספעציפיש אפזעצעריי.ז

 געבויט אויף די איצטעקער השתדלות, אונדזער ַאגענטור
וועט אינוועסטירן געלט ֿפַאר קהל-באזירט

 ָארגַאנַאזַאציעס, נישט-פאר-פרַאפיט באדינונגס זָארג
 געבערס, היגע רעגירונג אויטאריטעטן און / ָאדער

 אינסטיטוציעס פון העכער בילדונג צו שטיַיגן דעי אין די
 דינסט סיסטעם ֿפַאר ַאלע מענטשן מיט ַאנטוויקלונג

דיסַאבילעטיס און זייער משפחות.ז

 א.פ.וו.ד.ד. איז אויך אריין אין ַא דריי יָאר שוטפעס מיט
 געָארגעטָאוון אוניווערסיטעט נַאציָאנַאלער צענטער ֿפַאר

 קולטור קַאמּפַאטינס (נצקק). די קוילעלדיק ציל פון דעם
 שוטפעס איז צו פארשטארקן די קַאּפַאציטעט פון

 א.פ.וו.ד.ד. צו שטיַיגן און ָאנהַאלטן קולטור און
 לינגוויסטיש קַאמּפַאטינס (קלק) צו דערגרייכן

 פַארבעסערט דעי אין זיין סיסטעם פון שטיצן און
 בַאדינונגס ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס,

זייער פַאמיליעס, און די קהילות אין ווָאס זיי לעבן.ז

 ווי ַא טייל פון דער ַארבעט, די נצקק וועט האלטן ַא סעריע
פון ווירטוַאל גרוּפעס ווָאס דינגען מענטשן מיט

 ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס און זייער משפחות צו
 דעפינירן יוישער און ווָאס עס מיטל ֿפַאר זיי, די קהילות

 אין ווָאס זיי לעבן, און די ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס
 סיסטעם. זיי וועלן אויך צושטעלן בַארַאטונג צו א.פ.וו.ד.ד.
 צו שַאֿפן ַא סטעיטווידע פירערשַאפט גרוּפע געמאכט פון

 מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס און זייער
 פַאמיליעס ַאריבער פַארשידן רַאסיש, עטניש, קולטור, און

לינגגוויסטיש גרוּפעס צו מיטטיילן די ַארבעט

 פון דעי, קלק, און סיסטעם ענדערונגען. און צום סוף, די
 נצקק וועט ָאנפירן ַא פירערשַאפט ַאקַאדעמיע אנפאנגען

 ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס ווָאס
 אונטערשרייכט זייער עיקערדיק רָאלע אין פַארויסיקן דעי

 און קלק ענדערונגען השתדלות אין די ַאנטוויקלונג
דיסַאבילעטיס סיסטעם.ז

אינוועסטירן אין מער יושרדיק גַאווערנן סיסטעמען

 אונדזער ַאגענטור מאכט ַא היּפש השתדלות צו
 אויסבילדן ַאגענטור פערסָאנעל אין פארשינדקייט

 פַארווַאלטונג, יוישער ַאנַאליסיס און קלק. מיר וועלן
 ַארבעטן מיט די נצקק פון געָארגעטָאוון אוניווערסיטעט

 צו צושטעלן טעכניש הילף, בַארַאטונג און פַאכמַאן
 ַאנטוויקלונג ַאקטיוויטעטן צו די פעלד. מיר וועלן שַאֿפן ַא

 קלק קַאמַאניע ּפלַאן מיט נצקק ווי זיי פירן ַא רעצענזיע
 פון אונדזער ּפָאליטיק און פירונגן צו בַאשליסן די מָאס

 ווָאס זיי שטיַיגן קלק און דעי. אויכעט, נצקק וועט
 ָאּפשַאצן די פַאכמַאן ַאנטוויקלונג אינטערעסן און

 באדערפענישן פון א.פ.וו.ד.ד. פערסָאנעל און אריינפירן ַא
 סעריע פון צוגעפאסט פַאכמַאן ַאנטוויקלונג

 ַאקטיוויטעטן ֿפַאר אונדזער פערסָאנעל ווָאס אויך
 ַאריַיננעמען די זָאגן-באזירט פירונגען פון הדרכה און

 מענטָארן. לעסָאף, נצקק'ס פירערשַאפט ַאקַאדעמי ֿפַאר
 קולטור פארשינדקייט און קלק וועט זיין צוגעפאסט און

.איבערגעגעבען צו געוויסע א.פ.וו.ד.ד. פערסָאנעל
 א.פ.וו.ד.ד. וועט ָאּפשַאצן אונדזער ּפרָאגרעס אין טרעפן
 אונדזער צילן און ָאביעקטיוון מיט נצקק און ַאנטוויקלען
סטַאנדַארדן און מעסטן צו ַארוישעלפן מיט מָאניטָארן.ז

 די נצקק וועט אויך ַארבעטן מיט די ַאנטוויקלונג
 דיסַאבילעטיס שּפיַיזער נעץ צו בויען קַאּפַאציטעט און

 קַאמּפַאטינס אין דעי. די נצקק וועט דינגען די
 ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס שּפיַיזער נעץ אין ַא ּפרָאצעס

 צו אונטערשיידן און דעפינירן דעי, קלק און ווָאס זיי
מיינען ֿפַאר די ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס סיסטעם

 פון שטיצן און בַאדינונגס. זיי וועלן אויך פָארשלָאגן ַא
 וועג און צושטעלן טעכניש הילף און בַארַאטונג צו

 ַארוישעלפן די ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס זָארגן נעץ צו
 ָאנפירן ָארגַאנַאזַאציע ָאּפשַאצונג פון קלק און

 קַאּפַאציטעט ֿפַאר דעי און העלֿפן זיי בויען ַאקציע
ּפלענער צו פירן ָארגַאנַאזַאציע ענדערונג.ז
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(ny.gov) שּפרַאך צוטריט | ָאפיס ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס

 מיינונג פאר קהילות וואס באקומען וויניקער באדינונגס
וועט זיין מער צוטריטלעך ֿפַאר ַאלע מענטשן מיט

ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס.ז

 איבער די קונעדיק פינף יָאר, א.פ.וו.ד.ד. וועט פָארזעצן
צו אונטערזוכן נָאך וועגן צו ברענגען כידעש

 און ּפאטענציאל גוט פירונגען צו ניו יארק צו וויַיטער
 פארברייטערט און ֿפַארבעסערן א.פ.וו.ד.ד. בַאדינונגס,
 ַאריַינגערעכנט בַאדינונגען ֿפַאר קינדער, מענטשן מיט
 קָאמּפליצירט שטיצן באדערפענישן, און ֿפַאר קהילות.

 פון וואס באקומען וויניקער באדינונגס קהילות. מיר
 וועלן נוצן מער מיטַארבעט מיט אמה, דאה, או.א.ס.א.ס.,
 או.ק.פ.ס., קָאונטי זָארג געבערס, שפיטאלן, קהל-באזירט

 ָארגַאנַאזַאציעס, און אנדערע צו פארזיכערן
 פַארבעסערט קָאוָארדַאנַאציע פון בַאדינונגען, געוואקסן
 צוטריט צו אינֿפָארמַאציע וועגן שטיצט וואס איז פאראן,

 און פַארבעסערט קָאמוניקַאציע ַאריבער באדינונגס
סיסטעמען.ז

 לעסָאף, און זייער וויכטיק, א.פ.וו.ד.ד. וועט פָארזעצן צו
 מיטַארבעטן מיט אונדזער שותפים צו ֿפַארבעסערן די

 איבערלעבן וואס מענטשן מיט ַאנטוויקלונג
 דיסַאבילעטיס און זייער משפחות הָאבן אין אונדזער

 סיסטעם און זייער לעבן. מיר וויסן ַאז עס וועט זיין
 וויכטיק צו ַארבעטן צוזַאמען אויב מיר וועלן איבערמַאכן

 אונדזער סיסטעם צו איינער ווָאס איז מער גלייך,
 אויסהָאלטענדיק און ָאּפרופיק צו מענטשן'ס

באדערפענישן.ז

 צו ַארוישעלפן א.פ.וו.ד.ד. מיט ֿפַארשטיין די ּפרַאל און
רעזולטַאטן פון דעם ַארבעט, נצקק וועט מַאכן ַא

 בַאריכט פון זייער אפשאצונג דערגייונגען און אפלערנען
געלערנט.ז

 דערצו, מיר ַאנטוויקלען אויסגעהאלטן באדינונגס
 דערלויבעניש קרייטיריַא צו אריינפירן ַא סטַאנדערד

 מענטש-צענטערד ּפרָאצעס צו פארזיכערן ַאז די
 דערלויבעניש פון בַאדינונגס איז אויסגעהאלטן און

 קליניש צונעמען ַאריבער די שטַאט. דער דערלויבעניש
 ּפרָאצעס וועט זיין פאר ַאלע מענטשן ווָאס זענען ניַי צו

 א.פ.וו.ד.ד. בַאדינונגס און צו די זוכן ענדערונגען צו די
 איצטעקער א.פ.וו.ד.ד. בַאדינונגס. מיר וועלן פָארזעצן צו

 אונטערזוכן און ֿפַארבעסערן אויסגעהאלטן און גלייך
 דינסט דערלויבעניש ּפרַאצעסן און הדרכה ֿפַאר הבקס

ווייווער בַאדינונגס אין די קומענדיק יָארן.ז

 אין דערצו, אונדזער ַאגענטור וועט קעסיידער ָאּפשַאצן
 אונדזער שּפרַאך צוטריט ּפָאליטיק און ּפרַאצעסן צו מַאכן

 זיכער ַאז מיר צושטעלן און איַינטיילן אינֿפָארמַאציע אין
 וועגן ווָאס שטיצן ווער עס איז אינטערעסירט און באריכט

צו באקומען אונדזער בַאדינונגס.ז

 דורך די געצייכענט אינוועסטירונג, קהל שותפעת, און
 ּפרָאגרַאם רעפארמען, א.פ.וו.ד.ד. וועט פַארגרעסערן

 צוטריט צו בַאדינונגס ֿפַאר בַאפעלקערונג וואס
היסטָאריש באקומען וויניקער באדינונגס. א

 באדינונגס צושטעלן סיסטעם ווָאס איז געמַאכט אין

 א.פ.וו.ד.ד. גיט שּפרַאך צוטריט בַאדינונגס ֿפַאר די 12
מערסטע גערעדט שּפרַאכן אין ניו יָארק

ַארַאביש

ּפויליש

פראנצויזיש

אורדו

בענגַאליש

קָארעִיש

העיישן קריָאל

איטַאליעניש

שּפַאניש

כינעזיש

רוסיש

יידיש



הוספות

דעפיניציעס, מַאּפעס און רעפערענצן.ז
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נעל שטיצן ווען איינווונער זענען אויפפאסיק ירַא  / קר צושטעלן קעסיידערדיק פערסָא
ז פָארשטעלן אין דער גרוּפע היים.

העלפנדיק ירַא / קר צושטעלן בַאדינונגס אויף ַא ווען מען דארף עיקער ֿפַאר מענטשן ווָאס 
קענען זיין פריַי (ָא פָארמַאל השגחה פון פערסָאנעל) פאר פיריאדן פון צייט.ז

הוספה א
בַאדינונגס פינַאנצירט דורך מעדיקַאיד

אינסטיטוציע בַא דינונגס
ַדעוועלעפמענטאל סענטיר (ַאנטוויקלונג צענטער -דס) און סמָאל רעזידענטשַאל יוניט (קליין 

רעזידענטשַאל ַאּפַארַאט - סריו). שטַאט-געפירט בַאהַאנדלונג פרָאגרַאם ווָאס צושטעלן 24-שעה ַאלע-
ארייננעמענדיק זָארג (אויסער פון שּפיטָאל און סּפעציַאליטעט מעדיציניש בַאדינונגס) אין ַא קַאמּפַאס 

בַאשטעטיקן. דערוויַיל, די סוויוועס דינען מענטשן מיט הויּפט פירונג ַארויסרופן און אנדערע הויך 
אינטענסיווע זָארגן באדערפענישן. בַאדינונגס פָאקוסן אויף צוגרייטען דער מענטש ֿפַאר צוריקקומען צו 

קהל-באזירט זאגר.

 ספעשיַאליטי האספיטאל (סּפעציַאליטעט שּפיטָאל). פרייוויליק-געפירט אינטענסיווע בַאהַאנדלונג 
ּפרָאגרַאם געבען 24-שעה, ַאלע-ארייננעמענדיק זָארג (אויסער פון אינּפַאציענט שּפיטָאל און געוויסע 
מעדיציניש סּפעציַאליטעטן) אין ַא ריהַאבילַאטירונג שּפיטָאל בַאשטעטיקן. דערוויַיל, עס איז איין ַאזַא 

מעכירעס צערטיפירט אין ניו יארק שטָאט. עס באדינט קינדער און יונגע דערווַאקסענער מיט טיף און 
שטענדיק מעדיציניש און שוועסטעריַי זָארגן באדערפענישן.ז

צערטיפירט רעזידענטשַאל בַאדינונגס

אינטערמידיעט קעיר פאסיליטיס (מיטנדיק זָארג מעכירעס - אקפ). אן אקפ איז איינער פון א גרוּפע 
פון היימען בֿפרט ֿפַאר מענטשן מיט מער טיף אויפפירונג, ַאדַאּפטיוו און / ָאדער געזונט זָארגן 

באדערפענישן. אקפ צושטעלן שוועסטעריי, דערנערונג בַאדינונגס, ּפסיכָאלָאגיע, געזעלשַאפטלעך 
ַארבעט, ַאקיַאּפיישַאנַאל / פיזיש / רעדן טערַאּפיע בַאדינונגס צו איינווונער ווי זיי דארף. זיי 

קָאוָארדַאנַאטירן מעדיציניש און טָאג בַאדינונגס ֿפַאר זייער איינווונער. רוֿב אקפ איינווונער ָאנטייל 
נעמען אין טָאג ּפרָאגרַאם ַארויס פון זייער היימען. די היימען זענען בכלל קלענערער ווי אינסטיטוציע 

סוויוועס, ָאבער גרעסערע ווי ַא ירַא / קר (באשריבן אונטן)

אינדיווידואל רעזידענטשַאל ַאלטערנַאטיווס (יחיד רעזידענטשַאל ַאלטערנַאטיווען - ירַא) / 
קאמיוניטי רעסידענסיס (ציבור איינווונער - קר). ירַא / קר פָארשלָאגן ַא קלענערער, מער קהל-

פַאראיינציקט צוגַאנג צו גרוּפע היים בַאדינונגס. רוב איינוואוינער דַארֿפן ַא לייסַאנסט קליניש שטיצן 
ֿפַאר זיי דורך קהל-באזירט פַארזארגערס און קליניקס, אנשטאט פון פערסָאנעל ָאנגעשטעלט ָאדער 
קאנרַאקטעד דורך די וווינָארט. ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט ֿפַאר זָארגן קָאוָארדַאנַאציע איז שותפותדיק 

מיט א דריטע-ּפַארטיי קקא (זען ווייטער). די די הייזער זענען נישט מער ווי 14 איינוואוינער; רוֿב זענען 
: קלענערער.אירא און קר קענען זיין צעטיילט אין צוויי עיקערדיק "מָאדעלן"
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פאמילי קעיר הומס (משּפחה זארג היימען - פק). אין משּפחה זָארג, צושטעלן פַאמיליעס בַאקומען ַא 

כוידעשלעך צָאלונג צו צושטעלן זָארגן, שטיצן און השגחה צו מענטשן אין זייער ּפריווַאט היימען. דאס 
לָאזט ֿפַאר ַא מער היימלעך זָארגן איבערלעבן ָאן די פערסָאנעל איבעררוק ענדערונגען ווָאס טרעפן אין 
טראדיציענאלע גרוּפע היימען. א.פ.וו.ד.ד. ָאדער ַא צושטעלן נישט-פאר-פרַאפיט ַאגענטור ַארוישעלפן 

און אויפזען משּפחה זארג געבערס. ביידע די היים און זארג געבערס זענען צערטיפירט דורך א.פ.וו.ד.ד. 
צו פארזיכערן געזונט, זיכערקיַיט, און קווַאליטעט.ז

מסודרדיק טָאג פרָאגרַאמען

דיי הַאביליטַאשון (טָאג הַאביליטַאטָאציע). ס'איז פאראן טָאג הַאביליטַאטָאציע בַאדינונגס צו 
דערווַאקסענער געוויינלעך בעשַאס ווָאכעדיק מָארגן און נָאכמיטָאג. פרָאגרַאמען זענען געגעבען צו 

מענטשן ניט געקוקט אויף פון וואו זיי לעבן (זיַיענדיק, מיט משּפחה ָאדער אין צערטיפירט היימען). די 
פרָאגרַאם טרעפן ַארויס פון ַא מענטשן'ס היים, געוויינלעך אין ַא צערטיפירט ּפלַאץ ָאדער אין די קהל (ד"ה 

טָאג הַאב ָאן ווענט). טָאג הַאביליטַאטָאציע בַאדינונגס ַארוישעלפן מענטשן צו קריגן, האלטן ָאדער 
ֿפַארבעסערן זייער זיך-הילף, סָאוצַאלַאזַאציע און ַאדַאּפטיוו פייעקייטען, ַאריַינגערעכנט קָאמוניקַאציע, 

רייזע, און אנדערע געביטן אין דערווַאקסן בילדונג. ַאקטיוויטעטן און סעוויוועס זענען געמַאכט צו שטיצן 
די ַאנטוויקלונג פון פייעקייטען און צונעמען הנהגה, גרעסער זעלבסטשטענדיקיַיט, קהל ארייננעמענדיק, 

יחס בויען, זיך-ַאדווַאקַאסי און וויסענדיק ברירה. ווען מען דארף דערלויבט קליניש בַאדינונגס פאר אנטייל 
נעמער פון טָאג הַאביליטַאטָאציע, זיי זענען געוונלעך באקומען דורך קהל פַארזארגערס און קליניקס.ז 

דיי טריטמענט (טָאג בַאהַאנדלונג). א צענטער-באזירט טָאג דינסט מָאדעל ווָאס איז ווייניקער בייגעוודיק 
און בכלל גיט ווייניקערע געלעגענהייטן ֿפַאר קהל אינטעגרַאציע. דערלויבט קליניש בַאדינונגס 

(ַאקַאּפיישַאנַאל, פיזיש און רעדן טערַאּפיע, געזעלשַאפטלעך ַארבעט, אאז"וו) זענען ַאריַינגערעכנט אין די 
מָאדעל און איבערגעגעבן דורך ָאנגעשטעלטע ָאדער קאנטרַאקטעד פערסָאנעל.ז

בַאשעפטיקונג שטיצונג

פאטוויי טו עמפלוימענט (וועג צו בַאשעפטיקונג). דער ּפרָאגרַאם איז צוטריטלעך ֿפַאר מענטשן ווָאס 
זענען אינטערעסירט אין קַאמּפעטיטיוו בַאשעפטיקונג ָאדער זיך-בַאשעפטיקונג ָאדער זוכן ַא קַאריערע 

ענדערונג. אין 12 חדשים, אנטייל נעמער הָאבן ַא דַאקיומענטירט קַאריערע ציל, פרטיתדיק קַאריערע 
ּפלענער גענוצט צו פירן זייער בַאשעפטיקונג שטיצן, און צוגרייטונג ֿפַאר געשטיצט בַאשעפטיקונג 

בַאדינונגס. אנטייל נעמער דעמָאלט רוקן צו געשטיצט בַאשעפטיקונג צו געֿפינען ַא קַאמּפעטיטיוו ַארבעט 
ז אין די קהל באקומען ביַי מינדסטער מינימום לוין.

ּפריווָאקַאטיָאנַאל סערוויסיס (בַאדינונגס). ּפריווָאקַאטיָאנַאל בַאדינונגס העלֿפן מענטשן ַאנטוויקלען 
די פייעקייטען צו זיין מצליח אין די ווערקפלאץ. די בַאדינונגס ווענדן זיך צו ווָאוקיישַאנַאל אינטערעסן און 
קענען העלפן מענטשן בויען אויף זייער מעלות און איבערקומען מניעות צו בַאשעפטיקונג. די בַאדינונגס 

ַאריַיננעמען שטיצן און אויסבילדונג אין שיַיכות צו די פייעקייט צו בַאקומען און האלטן בַאשעפטיקונג, 
ָאבער די באדינונגס פָאקוסן נישט אויף לערנען סּפעציפיש ַארבעט טַאסקן.ז
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 סַאפורטעד עמפלוימענט (געשטיצט בַאשעפטיקונג). געשטיצט בַאשעפטיקונג גיט די שטיצן ווָאס ַא
 מענטש דַארף צו געֿפינען ָאדער הַאלטן ַא קַאמּפעטיטיוו ַארבעט אין די קהל פארדינען ביַי מינדסטער

מינימום לוין. מענטשן קענען אויך בַאקומען קַאריערע ּפלַאנירונג און ַארבעט ַאנטוויקלונג בַאדינונגס.ז

בַאדינונגס ווָאס שטיצן זיך-ָאנפירן

 סעלף-דירעקשין (זיך-ָאנפירן). זיך-ָאנפירן גיט ַא מענטש די געלעגנהייט צו קליַיבן זייער אייגן בַאדינונגס
 ַאזוי זיי קענען לעבן די לעבן זיי ווילן. ווען זיך-ָאנפירן בַאדינונגען, ַא מענטש האט געוואקסן בייגיקייט צו

 קליַיבן די שטיצן ֿפַאר זיך, די פערסָאנעל מיט וועמען זיי ווילן ַארבעטן, און שַאֿפן ַא ּפלַאן ווָאס ַארבעט
 בעסטער ֿפַאר זייער באדערפענישן. מענטשן קענען קליַיבן זיך-דירעקט קהל הַאביליטַאטָאציע, רעסּפיט,

 און געשטיצט בַאשעפטיקונג. די בַאדינונגס געשריבן אונטן שטיצן די "בודזשעט אויטָאריטעט" מָאדעל
 פון זיך-ָאנפירן, ווָאס לָאזט מענטשן צו גליַיך ניצן פערסָאנעל און געלט ַאנשטָאט פון ארבעטן דורך ַא

נישט-פאר-פרַאפיט ַאגענטור.ז

 פיסקָאל אינטערמידיערי (פינַאנציעל פארמיטלער -פי). פי בַאצָאלן ֿפַאר די באוויליקט סכוירע און
 בַאדינונגס איידענטיציפירט אין ַא מענטש'ס זיך-ָאנפירן בודזשעט און פָאדערן צוריק-צאל פון מעדיקַאיד.

 פי אויך צושטעלן ַאקַאונטן בַאדינונגס צו מַאכן זיכער אויסגעבונג איז ריכטיק און ַאדמיניסטרַאטיווע
 בַאדינונגס צו מַאכן זיכער ַאז מעדיקַאיד פָאדערונגען זענען געטראפן. פס ַאקט ווי דער "בַאלעבָאס פון
רעקָארד" ֿפַאר זיך-געדינגט פערסָאנעל און פארזיכערן ַארבעט געזעץ באדערפענישן זענען געטראפן.ז

 אינדיווידוַאל דירעקטיד גודס שנד סערוויסיס (אינדיווידועל ָאנפירן סכוירע און בַאדינונגס -
 אדגס). מענטשן מיט ַא זיך-ָאנפירן בודזשעט קען נוצן ַא טייל פון זייער געלט צו גלייך קויפן בַאדינונגס,
 אויסריכט ָאדער זאכען וואס שטיצן זייער צילן און זעלבסטשטענדיקיַיט ָאבער זענען נישט פאראן דורך

 מעדיקַאיד. ביישפילן פון אדגס ַאריַיננעמען קהל קלאסן, ניט-מעדיציניש טרַאנסּפערטַאציע, לַאגער,
בַאצָאלט שכנים, פערסאנעל שטיצן, און געזונט קלוב און קהל ָארגַאניזַאציע מיטגלידערשַאפט.ז

 ליוו-אין קעירגיווער (לעבן-אריין זָארג געבער - ליק). לעבן-אריין זָארג געבער באדינונגס פארדעקט די
 נָאך דינען, יוטילַאטיז און עסנווַארג קָאס ֿפַאר ַא נישט משפחה זָארג געבער צו לעבן מיט די געשטיצט
 מענטש ווי ַא רומייט. אין אויסבייטן ֿפַאר פריי ּפלַאץ און ברעט, די נישט משפחה זָארג געבער העלפט

 ווענדן זיך צו די גשמיות, סאציאל, ָאדער עמָאציָאנעל באדערפענישן פון די געשטיצט מענטש. דָאס לָאזט
דער מענטש צו לעבן בעשָאלעם און הצלחה אין זיין אייגענע היים ָאדער וווינונג.ז

 סַאפורט ברוקיר (שטיצן מעקלער). שטיצן ברָאקערס העלֿפן מענטשן ַאנטוויקלען ַא קריַיז פון שטיצן און
פַארענדיקן ַא זיך-ָאנפירן בודזשעט. דער מעקלער אויך לערנט און העלפט דעם מענטש אין האנדעלן זיך-

 ָאנפירן בַאדינונגען. אויב ַא בַאטייליקטער האט אויסדערוויילט זיך-געדינגט קהל הַאביליטַאטָאציע ָאדער
 געשטיצט בַאשעפטיקונג בַאדינונגס, דער שטיצן מעקלער וועט פַארענדיקן און דערהיַינטיקן פערסָאנעל

ַאקציע ּפלענער ֿפַאר די בַאדינונגס.ז

געזונט זָארג בַאדינונגס

ַארטיקל 16 קליניקס. ַארטיקל 16 קליניקס צושטעלן דיַאגנָאסטיש און שטענדיק בַאהַאנדלונג בַאדינונגס 
צו מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס אין די דערלויבט קליניש דיסַאּפלענערן פון דערנערונג,ז

 שוועסטעריי, ּפסיכָאלָאגיע, געזעלשַאפטלעך ַארבעט, ריהַאבילַאטַאציע קַאונסלינג, ַאקיַאּפיישַאנַאל
 טערַאּפיע, פיזיש טערַאּפיע, און רייד און שּפרַאך ּפַאטַאלַאדזשי. עטלעכע ַארטיקל 16 קליניקס אויך

 צושטעלן באגרעניצט מעדיציניש (ַאריַינגערעכנט ּפסיכיַאטריע און פיסיַאטרי), און עטלעכע צושטעלן
דענטַאל בַאדינונגס.ז
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 אינדיפענדענט פראקטישינער סערוויסיס פור אינדיווידואלס וויט אינטעלעקטוַאל אנד
 דעוועלעפמענטאל דיסַאבילעטיס (זלבסטשטענדיק ּפרַאקטישנער בַאדינונגס ֿפַאר מענטשן מיט

 אינטעלעקטוַאל און ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס – אפסידד). אפסידד צושטעלן פַארבעסערט
 מעדיקַאיד באצאלונג צו זלבסטשטענדיק ּפרַאקטישנערן פון סייקַאלַאדזשַאסטיע, געזעלשַאפטלעך
 ַארבעט, ַאקיַאּפיישַאנַאל טערַאּפיע, פיזיש טערַאּפיע, און רייד און שּפרַאך ּפַאטַאלַאדזשי ווען געבען

 בַאדינונגס צו מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס. בַאדינונגס קענען זיין איבערגעגעבן אין
 ּפרַאקטישנער ָאפַאסן, ּפריווַאט היימען און קהל סוויוועס. ּפרַאקטישנערן מוזן זיין אנגעלערנט אין

ארבעטן מיט מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס.ז

 אינטענסיוו ביהייוואורָאל סערוויסיס (אינטענסיווע פירונג בַאדינונגס - יב). יב בַאדינונגס צושטעלן
 קָאנצענטרירט, צייט-באגרעניצט קליניש און פירונג בַאהַאנדלונג און אינטערווענציע בַאדינונגס צו

 פַארמיַידן שווערע פירונג וואס דערגרייכן ַא קריזיס מדרגה. יב הייבט מיט ַא פונקציאנירן פירונג
 ָאּפשַאצונג (פבַא) און ַאן איינציק בעהַאוויָאר סוּפּפָארט (הנהגה שטיץ) ּפלַאן (בספ) באשאפן דורך ַא

 דערלויבט ּפסיכָאלָאג, קליניש סאציאל ַארבעטער, ָאדער הנהגה אינטערווענטיָאן מומכע. די דינסט איז
 אויך כולל אויסבילדונג און שטיצן פון זארג געבערס (ַאריַינגערעכנט עלטערן) אריינפירען די בספ,

מָאניטָארן פון די בספ עיפעקטיווקייט, און נויטיק מָאדיפיקַאציעס ָאדער דערהיַינטיקונגען.ז

 קריזיס סערוויסיס פור אינדיווידואלס וויט אינטעלעקטוַאל אנד / ָאר דעוועלעפמענטאל
 דיסַאבילעטיס (קריזיס בַאדינונגס ֿפַאר מענטשן מיט אינטעלעקטוַאל און / ָאדער ַאנטוויקלונג

 דיסַאבילעטיס – קסידד). קסידד גיט 24/7 קריזיס פַארהיטונג און ָאפרוף בַאדינונגס צו מענטשן ווָאס
 הָאבן ביידע ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס און קָאמּפליצירט אויפפירונג באדערפענישן. מענטשן וואס
 דַארפן ַא מער באגרעניצט בַאשטעטיקן ֿפַאר אפשאצונג און ּפלַאנירונג קען באקומען די ֿפַארבונדן

 רעסורס צענטערן, היימיש סַאב-ַאקוטע סוויוועס ווָאס קענען העלֿפן מענטשן צו אויסמיידן די נויט ֿפַאר
 ּפסיכיַאטריש שּפיטַאל ָאדער נוצן פון נויטפַאל בַאדינונגס. סּפעציעלע שטיצן און אויסבילדונג זענען אויך

 איבערגעגעבן צו משפחות און זארג געבערס. דער ציל פון קסידד איז צו בויען באציונגען און שטיצט
 ַאריבער באדינונגס סיסטעמען צו העלֿפן מענטשן צו בלייבן אין זייער היימען און קהילות און

ֿפַארבעסערן די פייעקייט פון די קהל צו שטיצן זיי.ז

אנדערע שטיצן און בַאדינונגס

 אסיסטיוו טעקנָאלָאגי (הלפיק טעכנָאלָאגיע) ַאדַאּפטיווע דעוויסעס. דָאס זענען הילף, קָאנטרָאלן,
ַאּפּפליַאנסעס ָאדער צופירן פון קָאמוניקַאציע ָאדער ַאדַאּפטיוו סארט, ווָאס זענען נויטיק צו געבן

 מענטשן צו פַארגרעסערן ָאדער הַאלטן זייער פייעקייט צו לעבן אין שטוב און אין די קהל מיט
,זעלבסטשטענדיקייט און זיכערקייט. הילף טעכנָאלָאגיע איז כולל, ָאבער איז ניט באגרעניצט צו

הוספה קָאמוניקַאציע הלף און מכשירים, ַאדַאּפטיווע הילף און מכשירים און פָארמיטל
מָאדיפיקַאציעס וואס איז נישט פאראן ווי אויסהַאלטיק מעדיציניש אויסריכט אין די מעדיקַאיד

שטַאט ּפלַאן.ז
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 קעיר קָאוָארדינַאשָאן ָארגַאנַאזיישונס (זָארג קָאוָארדינַאציע ָארגַאנַאזַאציעס (קקא). ַא קקא נוצט די
 הה / קקא  מָאדעל און זענען מאל געפופן ַא הה/ קקא. קקא צושטעלן קָאוָארדַאנַאציע פון געזונט

 זָארגן, פירונג געזונט און ַאנטוויקלונג דיסַאביליטי בַאדינונגס צו ניו יארקערס ווָאס קוואליפיצירן זיך
 ֿפַאר א.פ.וו.ד.ד. בַאדינונגס. עס זענען זעקס הַארץ געזונט היים זָארגן פונקציעס: פולשטענדיק זָארגן

 פַארווַאלטונג, זָארגן קָאוָארדַאנַאציע און געזונט העכערונג, פולשטענדיק איבערגַאנג זָארג פון
 אינּפַאציענט צו אנדערע סוויוועס, ַאריַינגערעכנט צונעמען נָאכגיין, יחיד און משּפחה שטיצן, שיקן צו
 קהל און געזעלשַאפטלעך בַאדינונגס, און די נוצן פון געזונט אינֿפָארמַאציע טעכנָאלָאגיע (ה.אי.ט.) צו

ֿפַארבינדונג בַאדינונגס.ז

 קאמיוניטי הַאביליטישון (קהילה הַאביליטַאטָאציע). דער דינסט העלפט צו העכערן די פייעקייטען
 ווָאס ַא מענטש דַארף צו לעבן זיכער און מער זעלבסשטענדיק, טרעפן מענטשן, מַאכן און הַאלטן פריינט,

 נעמען ָאנטייל אין קהל געשעענישן און זיין טייל פון זייער קהל. ציבור הַאביליטַאטָאציע איז ָאפט געניצט
 ווי ַאן ָאלטערנַאטיוו צו זָארגן אין צערטיפירט היימען ָאדער צענטער-באזירט שותפותדיק טָאג פרָאגרַאם.

 שטיצונג ַאריַיננעמען ַאדַאּפטיוו פייעקייטען ַאנטוויקלונג, הילף מיט ַאקטיוויטעטן פון טעגלעך לעבן
 (הענט-אויף), קהל ארייננעמענדיקייט און יחס בויען, אויסבילדונג און שטיצן ֿפַאר זעלבסטשטענדיקיַיט

 אין ַארומפָארן, טרַאנסּפערטַאציע, דערווַאקסענער בילדונגקרייז שטיצט, ַאנטוויקלונג פון
 געזעלשַאפטלעך פייעקייטען, פריַיע ציַיט פייעקייטען, זיך-ַאדווַאקַאסי און וויסענדיק ברירה פייעקייטען,

און צונעמען הנהגה ַאנטוויקלונג צו העלֿפן מענטשן אין זייער קהל.ז

 קאמיוניטי טראנישון סערוויסיס (ציבור איבערגַאנג בַאדינונגס - קטס). ציבור איבערגַאנג בַאדינונגס
 איז ַא הבקס ווייווער באדינונגס ווָאס פינַאנצירט ניט-איבערחזרן אנפאנגען הוצאות ֿפַאר ווייווער מענטשן
 ווָאס רוקן פון ַאן אינסטיטוציע ָאדער צערטיפירט רעזידענטשַאל בַאשטעטיקן צו איינער וואו זיי וועלן זיין

פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר זייער אייגן לעבן הוצאות (ַאזַא ווי ַא ּפריווַאט וואוינונג). קווַאלַאפאצירט צוריק-
 באצאליק הוצאות ַאריַיננעמען מעבל, ֿפענצטער פארדעקונג, טעּפעך און שטָאק פארדעקונג, לאמפן און
ליכט בַאלבז, עסנווַארג צוגרייטונג זאכן, לייוונט, יוטיליטיס, און זיכערהייט דיּפַאזַאץ, און רוקן הוצאות.ז

עס איז ַא ענלעך שטַאט בַאצָאלט דינסט ווָאס קען זיין באצאלן ֿפַאר עטלעכע מענטשן ווָאס רוקן אין
 זייער ערשטער וואוינונג פון ַא ניט-צערטיפירט בַאשטעטיקן אויב זיי זענען נישט קווַאלַאפאצירט ֿפַאר דעם

ווייווער דינסט..ז

 ענווירָאנמענטַאל מָאדיפיקשונס (ענווירָאנמענטַאל מָאדיפיקַאציעס - עמודס). ענווירָאנמענטַאל
 מָאדיפיקַאטיָאנס (ע-מָאדס) זענען גשמיות ענדורונג צו דער היים ווָאס קענען פַארגרעסערן ָאדער הַאלטן

 ַא מענטש'ס פייעקייט צו לעבן אין שטוב מיט זעלבסטשטענדיקייט. ענווירָאנמענטַאל מָאדיפיקַאציעס
 ַאריַיננעמען, ָאבער זענען נישט באגרעניצט צו, רַאמּפס, הייבערס, הַאנטדריילן, און קלָאזעט

מָאדיפיקַאציעס (ַאזַא ווי רָאל-אין שַאווערז).ז

 פאמילי עדשוקיישון אנד טריינינג (משּפחה בילדונג און אויבשולונג – פעט). פעט גיט אינֿפָארמַאציע
 און רעסורסן צו משפחות פון קינדער (עלטער 18 ָאדער אונטער) ווָאס זענען אריינגעשריבן אין די

 א.פ.וו.ד.ד. הבקס ווייווער. די באדינונגס איז איבערגעגעבן דורך יחיד און גרוּפע סעסיעס ַארויף צו צוויי
 מָאל ַא יָאר ּפער משּפחה.ז

 רעסּפיט. רעסּפיט גיט ציַיטוויַיליק רעליף פון די פאדערונגען פון זָארגן געבן, ווָאס קענען העלפן רעדוצירן
 קוילעלדיק משּפחה דרוק. דָאס לאזט משפחות צו בעסער טרעפן די באדערפענישן פון זייער ליב געהאט

איינער מיט ַא ַאנטוויקלונג דיסַאביליטי. רעסּפיט קענען זיין צוגעשטעלט אין דער היים ָאדער ַארויס
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 די היים, בעשַאס דעם טָאג, ָאוונט ָאדער איבערנַאכטיק. אין דערצו צו צושטעלן זארג געבער רעליף,
 רעסּפיט בַאדינונגס ָאפט צושטעלן געלעגענהייטן ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס

ֿפַארוויַילונג, סָאוציַאלַאציע, און קהל ארייננעמענדיקייט.ז

פַארווַאלטן זָאר

 פולי אינטעגרַאטעד דוַאלס ַאדווַאנטידזש - אינטעלעקטוַאל און דעוועלעפמענטאל דיסַאבילעטיס
 (פולשטענדיק אינטעגרירט צווייענדיק מעלה - אינטעלעקטוַאל און ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס –

 פידא-ידד). דער איינציק פַארווַאלטן זָארגן ּפרָאדוקט וואס איז פאראן אין ניו יָארק סטעיט ווָאס
 פארדעקט ַאנטוויקלונג דיסַאביליטי בַאדינונגס איז די פידא-ידד. דער ּפלַאן, ַא שטַאט און פעדעראלע
 פיילוט, איז ַא פרייוויליק ָאּפציע וואס איז פאראן צו דערווַאקסענער מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס
 ווָאס הָאבן פארדעקונג דורך מעדיקַאר און מעדיקַאיד און ווָאס וואוינען אין ניו יארק סיטי ָאדער אין

 נַאסַאו, רַאקלַאנד, סופָאלק, און וועסטשעסטער קַאונטיס. ֿפַאר די אריינגעשריבן אין די פידא-ידד,
 פארטנערס העלט פלאן פירן זָארגן און באצולט ֿפַאר א.פ.וו.ד.ד. בַאדינונגס, לַאנג-טערמין זָארגן

 בַאדינונגס איבערגעקוקט דורך דאה (למשל פערזענלעכע זָארג), און געזונט זָארגן בַאדינונגס. בעערעך
 90% פון די מעדיקַאיד ּפרעמיע באקומען דורך די פידא באצולט א.פ.וו.ד.ד. בַאדינונגס. די פידא-ידד

 ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס אויך באקומט ַא בַאזונדער ּפרעמיע פון מעדיקַארע צו שטיצן געזונט,
שּפיטָאל, ַאוטּפיישַאנט, ּפרַאקטישנער, און מעדיצין קָאס.ז

בַאדינונגס פינַאנצירט נאר דורך שטַאט דָאללַארן

א.פ.וו.ד.ד. הויזינג סַאבסידי (וווינָארט סַאבסידי). די א.פ.וו.ד.ד. וווינָארט סַאבסידי, ַאמָאל גערופן די 
יחיד שטיצט בַאדינונגס ָאדער יסס, איז ַא ּפרָאקַאט סַאבסידי ּפרָאגרַאם ווָאס קען זיין גענוצט צו סַאבסידירן 
די ערטער פון וווינָארט קָאס פון מענטשן וואס קען לעבן זעלבסשטענדיק אין די קהל מיט אנדערע שטיצן, 

ַאזַא ווי קהל האביליציע ָאדער ענוויירַאנמענַאל מָאדיפיקַאציעס. אין דערצו צו ּפרָאקַאט סובסידיעס, 
ּפרָאגרַאם אנטייל נעמער קענען בַאקומען הילף מיט בַאלעבָאס אינטערַאקציעס, זַאכן מיט שכנים, און 

אנדערע זאכן צו פארזיכערן ַא מצליח טענַאנסי ֿפַאר די מענטש. עטלעכע מענטשן קען אויך זיין 
ז קוואליפיצירט ֿפַאר איין מָאל איבערגַאנג קָאס ווען זיי רוקן אין זייער ערשטער וווינונג.

עמּפלוימענט טרַאינינג ּפרָאגרַאם (בַאשעפטיקונג אויסשולין ּפרָאגרַאם - עטּפ). די עמּפלוימענט 
טרַאינינג ּפרָאגרַאם (עטפ) גיט דערווַאקסענער און סטודענטן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס בַאצָאלט 

אינטערנשיּפן אין געשעפטן ווָאס פירן צו קַאמּפעטיטיוו בַאשעפטיקונג אין די קהל וואו ַא מענטש פארדינט 
ביַי מינדסטער מינימום לוין. עטפ אינטערנשיּפן זענען ַאנטווינקעלט באזירט אויף די אינטערעסן פון דעם 

מענטש, פייעקייטן און אנדערע ַארבעט גליַיכן קרייטיריַא. נָאך די עטפ אינטערנשיּפ, אויב מצליח, די 
געשעפט גלייך דיגנט דעם מענטש, און זיי וועלן בַאקומען שטענדיק שטיצן דורך א.פ.וו.ד.ד. סעמפ 

בַאדינונגס. עטפ איז ַאן ָאּפציע ֿפַאר דערווַאקסענער ווָאס ָאנטייל נעמען אין ּפריווָאקַאטיָאנַאל ָאדער טָאג 
הַאביליטַאטָאציע בַאדינונגס ווָאס הָאבן פריער אנטייל גענומען אין קהל ָאדער ווָאוקיישַאנַאל 

ז איבערלעבונגען. עטפ אויך גיט טריינישיּפס ֿפַאר סטודענטן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס אין הויך שולן.

פאמילי סַאפורט סערוויסיס (משּפחה שטיצן בַאדינונגס - פסס). פסס שטיצט משפחות ווָאס זָארגן 
ֿפַאר זייער ליב געהאט איינער מיט ַא ַאנטוויקלונג דיסַאביליטי אין שטוב. בַאדינונגס וואס איז פאראן דורך 

פסס ַאריַיננעמען ניט-מעדיקעיד רעסּפיט, אינֿפָארמַאציע און שיקן, משּפחה און יחיד קַאונסלן, שטיצן 
ציע. גרוּפעס, ברודער-שוועסטער בַאדינונגס, און טרַאנסּפערטַא

הוספות
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פינף רעגיָאנַאל ָאפיסן

פרייוויליק ַאגענטור

קָאוָארדינַאטיָאן און פארזע

גרין

MW וויין        

טשעמונגטיָאגַא טיָאגַא
קַאטַארַאוגוס

רענסילעיר

מערב ניו יארק און פינגער לייקס

 סענטרַאל ניו יארק, ברום און סונמָאונט

קַאּפיטַאל דיסטריקט, טַאקָאניק און הודסָאן ווַאלי

 מעטרָא, ברוקלין, סטַאטען אילאנד און בערנַארד פינעסָאן

לאנג אילאנד
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פינגער לייקס און מערב ניו יארק

 ברום און סענטרַאל ניו יארק

 קַאּפיטַאל דיסטריקט און סונמָאונט

 הודסָאן ווַאלי און טַאקָאניק

 ברוקלין, מעטרָא ניו יארק, און סטַאטען אילאנד

בערנַארד מ. פינעסָאן און לאנג אילאנד
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סטעיט ארבעטן אפיסן
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היים און ציבור בַאזירט בַאדינונגס:ז
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/home-and-community-based-services

 עס זָאל זיין באמערקט ַאז אונדזער 2021 דַאטן וויַיזן ַא פַארגרעסערן פון $4,000. די קוביד-19
 ּפַאנדעמיק האט געהאט א גרויסע השפעה אפ אונדזער דַאטן ֿפַאר 2021 און מיר דערווַארטן

אונטערשיידן אין טענדענצן אין צוקונֿפט יָארן.ז

 די א.פ.וו.ד.ד. 2021 דַאטַא קינדער וויַיזן ַא פַארגרעסערן פון 4,000 קינדער ווָאס זענען געדינט
דורך א.פ.וו.ד.ד. ֿפון 2017.ז

/https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-surveyד

 _https://www.thearcny.org/application/files/1216/2697/6151/NYDA_WorkforceSurveyה
Onesheet.pdf

אינטעלעקטוַאל / ַאנטוויקלונג ַא פון קָא-געשעעניש די צו רעדט דיַאגנָאסיס צווייענדיק
דיסָארדער.ז נארקאטיק ָאדער דיסָארדער גיַיסטיק ַא און דיסַאביליטי

ו

National Association of Dual Diagnoses: https://thenadd.org/idd-mi-diagnosis

/https://idd.nationalcoreindicators.orgח

/https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-surveyט

דערמָאנעןי ווערקפָארס די צו שיַיכות אין ּפרייָארַאטעטן שטַאט וועגן אינֿפָארמַאציע נָאך :ֿפַאר
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2022-01/2022StateoftheStateBook. pdf 

יב

 בילדונג און צערטיפיקַאציעס זענען צוטריטלעך און פארלאנגט ֿפַאר ַאלע דסּפ. אויב זיי זענען
 אריינגעשריבן אין סוני עמפייר זיי קענען ָאנווענדן ֿפַאר די ַאקטיוויטעטן צו זיין אנערקענט ֿפַאר

 פלא קָאלעגע קרעדיץ. פַאכמַאן לערנען אפשאצונג (פלא) איז ַא קָאלעגע קרעדיט ֿפַאר פריערדיק
 קָאלעגע-מדרגה לערנען באקומען דורך ַארבעט און לעבן איבערלעבן. זיי קענען פַארדינען פלא

 פון פַאכמַאן ליסענסורע, קרַאדענטשַאלן, צערטיפיקַאציעס, סעמינַארס, אין-דינסט אויסבילדונג,
און ַאּפרענטיסשיּפ.ז

 מער פרטותדיק אינֿפָארמַאציע וועגן די שטַאט ווערקפָארס פון א.פ.וו.ד.ד. איז צוגעשטעלט אין די
 ניו יארק סטעיט ווָארקפָארס מַאנַאגעמענט באריכט ארויסגעגעבען דורך די ניו יָארק סטעיט 2022

דעּפַארטמענט פון סיוויל באדינונגס.ז

מעדיקַאיד דַאטן זענען צוטריטלעך אויף דער ַאגענטור וועבזייטל ביי:ז
https://opwdd.ny.gov/data

מער אינֿפָארמַאציע וועגן די אי.או.ק.ק. קען זיין געזען דא:ז
 https://www.nysenate.gov/legislation/laws/MHY/5.05

יד
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ז
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https://opwdd.ny.gov/system/files/documents/2022/10/opwdd-data-book-sep-2022. pdf

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 
https://data.census.gov

סך-הכל  110$ מיליָאן אין קַאּפיטַאל געלט איז צוגעשטעלט אין די לעצטע יָארן צו ַאנטוויקלען זיכער און 
צוטריטלעך ערטער פון וווינָארט געלעגענהייטן ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילעטיס.ז

Centers for Disease Control and Prevention. Chronic Disease and Health Promotion. 
www.cdc.gov/chronicdisease, 2018 BRFSS Brief Disability Status.pdf

ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע וועגן געשטיצט בַאשלוס-מאכן אין ניו יָארק, בַאזוכן:ז 
SDMNY – Supported Decision-Making New York: https://sdmny.hunter.cuny.edu

NY LEGIS 481 (2022), 2022 Sess. Law News of N.Y. Ch. 481 (S. 7107-B) (McKinney’s)

https://health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/
draft_mco_qual_doc.htm

ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע וועגן זָארגן פַארווַאלטונג ֿפַאר קינדער, זען:ז
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

ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע וועגן געזעלשַאפטלעך סיבות פון געזונט, זען די פאלגענדע וועבזייטל:ז 
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm

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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5-year estimates. 






