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 אפוודד

  

  
    

   

 

 אפוודד (אפיס ֿפַאר מענטשן מיט דיוועלעפמענטאל  דיסַאביליטיז)
 פארזעט בַאדינונגס ֿפַאר פילע ניו יארקערס מיט ַאנטוויקלונג

דיסַאביליטיז.ז

 בַאדינונגס זענען צוגעשטעלט דורך נַאנ-ּפרַאפיט ַאגענטורן און
דורך אפוודד.ז

:בַאדינונגס ַאריַיננעמען:ז

בַאהויזונג שטיצט     
קהל הַאביליטַאציע 

טָאג און בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאמען 
משּפחה שטיצן בַאדינונגען 

ָאּפרוען 
זָארגן קָאוָארדַאנַאציע 

 רוֿב אפוודד בַאדינונגס זענען בַאצָאלט דורך פעדעראלע מעדיקַאיד
געלט און ניו יארק סטעיט געלט.ז

 יעדער יָאר, אפוודד גיט ארויס איבער $8 ביליָאן אין מעדיקַאיד
געלט.ז

אפוודד היַינט

 אין די לעצטע פינף יָאר, די אפוודד מעדיקַאידאויסגעבען איז
געוואקסן מיט וועגן $1 ביליָאן.ז

די נומער פון מענטשן ווָאס אפוודד בַאדינט איז וואקסט.ז

די ּפריַיז צו שטיצן עמעצער ֿפַאר ַא יָאר איז געוואקסן.ז

עס קָאס ּכמעט $65,000 ּפער יָאר צו שטיצן ַא מענטש.ז

מער קינדער בַאקומען אפוודד בַאדינונגס.ז
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ארויסרופן און ענדערונגען

קאוויד-19

   
  
     

     

קאוויד-19 האט געווירקט די בַאדינונגס פון אפוודד
עטלעכע ּפרָאגרַאמען ֿפַארמַאכט

 עטלעכע ּפרָאגרַאמען געעפינט נאכאמאל ָאבער דינען
ווייניקער מענטשן

עטלעכע שטיצן פערסאנעל געלאזן זייער ַארבעט

 פערסאנעל

    
       

         
   

עס זענען נישט גענוג ארבעטער
עס זענען פילע דספ שטעלעס מיט קיין פערסאנעל

 עס איז שווער ֿפַאר מענטשן צו בַאקומען בַאדינונגס
ווען עס איז זענען נישט גענוג פערסאנעל

קָאמּפיוטער סיסטעמען

       
     

     
   

 עטלעכע פון די אפוודד קָאמּפיוטער סיסטעמען זענען
ַאלט

אפוודד דַארף ֿפַארבעסערן זייער סיסטעמען
ֿפַארבעסערן די קָאמּפיוטער סיסטעמען וועט העלפן

אפוודד צושטעלן בעסער בַאדינונגס

מער מענטשן און ניַיע באדערפענישן
    

      

        
   

       
  

מער מענטשן דַארֿפן אפוודד בַאדינונגס
די סַארטן פון שטיצן מענטשן דַארֿפן ביַיטן

אפוודד דַארף געֿפינען פַארשידענע וועגן צו קענען
דינען מער מענטשן

אפוודד דַארף טוישן צו טרעפן די ניַיע
באדערפענישן פון מענטשן
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מַאכן ַא ּפלַאן

אפוודד גערעדט צו מענטשן
אין 2021 אפוודד הָאט גערעדט מיט מענטשן ַאריבער די

 שטַאט.ז

אפוודד הָאט גערעדט מיט מענטשן מיט דיסַאביליטיז, משּפחה

מיטגלידער, שפיַיזערס און אנדערע.ז

מענטשן הָאבן איַינגעטיילט זייער געדאנקען

      

 
     

  
      

 מענטשן דערציילט אפוודד וועגן די זַאכן ווָאס זענען
מערסט וויכטיק צו זיי.ז

מענטשן האבן געזאגט די מערסט וויכטיק זַאכן זענען:ז
 מַאכן מער פערסאנעל

ֿפַארבעסערן זיך-דירעקטיָאן
בעסער שטיצן מענטשן מיט קָאמּפלעקס באדערפענישן

ֿפַארבעסערן בַאהויזונג בַאדינונגען
ּפלַאנירונג ֿפַאר מענטשן וועמענס עלטערן זערען

עלטער

אפוודד הָאט געקוקט אויף דַאטַא
 אפוודד הָאט געקוקט אויף היגע, שטַאט און נאציאנאלע

דַאטן.ז

  

      
         

       

די דַאטן הָאבן געוויזן:ז
דער דוחק פון ארבעטער איז א פראבלעם

עס איז ניט גענוג בַאהויזונג ָאדער טרַאנסּפערטַאציע
עס זענען ַא סַאך מענטשן ווָאס דַארֿפן קריזיס בַאדינונגס
בַאדינונגס קָאסטן מער און נעמען מער צייט צו בַאקומען
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אפוודד האט געשריבן ַא קונצעפט ּפלַאן

 אפוודד הָאט גענוצט דָאס ווָאס מען הָאט געזָאגט צו שרייבן
דעם קונצעפט ּפלַאן.ז

אפוודד אויך געניצט ווָאס די דַאטן געוויזן צו שריַיבן די
קונצעפט ּפלַאן.ז

מענטשן איבערגעקוקט די קונצעפט ּפלַאן
 אין 2022 אפוודד הָאט איַינגעטיילט דעם קונצעפט ּפלַאן

 .מיטמענטשן.ז

       

  
 
   

אפוודד געבעטן מענטשן צו טיילן זייער געדאנקען וועגן די
קונצעפט ּפלַאן.ז

 מענטשן הָאבן איַינגעטיילט זייער געדאנקען וועגן דעם
קונצעפט ּפלַאן:ז

ביי ָאנליין באגעגענישן און באזיצונגען
אין פערזענלעכע באגעגענישן

אין בליצפָאסטן
אין ַאן ָאנליין איבערבליק

אפוודד האט געשריבן ַא לעצטע ּפלַאן

 אפוודד הָאט גענוצט ווָאס מענטשן הָאבן געזָאגט וועגן דעם
ּפלַאן מַאכן ַא בעסער לעצטע ּפלַאן.ז

 אפוודד הָאבן איַינגעטיילט די לעצט ּפלַאן אויף זייער
וועבזייטל, סוציעל מידיַא, און אין באגעגענישן.ז



   

די אפוודד לעצטע ּפלַאן
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אפוודד האט באשאפן ַא סטרַאטיגיש ּפלַאן צו העלפן מיט די ענדערונגען
און ארויסרופן.ז

די סטרַאטיגיש ּפלַאן האט צילן, ַאביעקטיוון און ַאקטיוויטעטן.ז

די צילן, ַאביעקטיוון און ַאקטיוויטעטן זָאגן ווָאס אפוודד וועט טָאן צו
מַאכן די זאכן בעסער.ז

דער ּפלַאן דערציילט מענטשן ווי אפוודד וועט מַאכן:ז
ּפרָאגרַאם מער מענטש-צענטערד

שטיצט גרינגער צו בַאקומען
מער באדינונג ָאּפציעס

דער ּפלַאן איז ֿפַאר די וויַיטער פינף יָאר פון 2023 צו 2027.ז

דער ּפלַאן קען זיין געביטן אויב מענטשן טרַאכטן עס זָאל זיין געביטן.ז
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ציל 1

 דער ערשטער ציל פון אפוודד איז וועגן פערסאנעל, קָאמּפיוטערס
און ארבעטן מיט מענטשן און אנדערע ַאגענטורן.ז

 פארשטארקן די ווערקפָארס   
 ֿפַארבעסערן פערסאנעל אנשטעלן, ווי לַאנג פערסאנעל

בליַיבן אין זייער שטעלעס, און פערסאנעל בילדונג.ז

אפוודד ניצט פעדעראלע און שטַאט געלט צו צָאלן
פערסאנעל בָאנוסעס און הוספות

אפוודד ארבעט מיט שולן צו דינגען דסּפ
 אפוודד ארבעט מיט בילדונג צענטערס צו ֿפַארבעסערן

בילדונג ֿפַאר דספ

דערהיַינטיקן די קָאמּפיוטער סיסטעמען    
 ֿפַארבעסערן די קָאמּפיוטער סיסטעמען פון אפוודד

ַאזוי בעסער דַאטן איז פאראן.ז

אפוודד וועט ֿפַארבעסערן זיַין טעכנָאלָאגיע
אפוודד וועט קליַיבן מער דַאטן וועגן מענטשן

אפוודד וועט נוצן די אינֿפָארמַאציע צו לערנען ווי
בַאדינונגס ַארבעט ֿפַאר מענטשן

ַארבעטן מיט שותפים   
,רעדן מיט מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאביליטיז,ז

משּפחה מיטגלידער, און שּפיַיזער ַאגענטורן ווען
מאכן באשלוסן.ז

אפוודד וועט פָארזעצן צו רעדן מיט מענטשן וועגן זייער
וויל און בַאדערפענישן

אפוודד וועט ַארבעטן מיט אנדערע שטַאט ַאגענטורן
אפוודד וועט ַארבעטן מיט אנדערע דיסַאביליטי מומחים
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ציל 2

די צווייטע ציל פון אפוודד איז צו ֿפַארבעסערן בַאדינונגס, מאכן
גרינגער רעגולאציעס, און זוכן ֿפַאר ניַיע וועגן צו שטיצן מענטשן.ז

ַארבעסערן שטיצן און בַאדינונגסֿ    
ֿפַארבעסערן ווי שטיצן און בַאדינונגס העלֿפן מענטשן

איצט און אין דער צוקונֿפט.ז

     
    
  

אפוודד וועט העלֿפן מער מענטשן בַאקומען שטעלעס
אפוודד וועט פָארשלָאגן מער בַאהויזונג ברירות

אפוודד וועט ֿפַארבעסערן זיך-דירעקטיָאן

פַארּפָאשעטערן רעגולאציעס און ּפָאלַאטיקן    
 מַאכן די בַאדינונגס מער בייגעוודיק און די רעגולאציעס       

גרינגער ֿפַארשטיין.ז

      
     

 
      
   

 אפוודד וועט הָאבן ַא ווערקגרוּפ צו דערהיַינטיקן
רעגולאציעס

אפוודד וועט פָארזעצן צו לָאזן מענטשן ָאנטייל נעמען אין
ָאנליין ּפרָאגרַאמען

 אפוודד וועט העלֿפן מענטשן צו זיין ַאקטיוו
אין זייער קהל

פָארשונג נייע ּפרָאגרַאמען און בַאדינונגס     
       

    
לערנען ווי גוט ּפרָאגרַאמען ַארבעטן און געֿפינען

ניַיע וועגן צו שטיצן מענטשן.ז

     
  

       
   

    
  

אפוודד וועט צָאלן שּפייזרס מער ווען זיי
צושטעלן גוטע בַאדינונגס

אפוודד וועט מַאכן עס גרינגער ֿפַאר מענטשן צו בַאקומען
געזונט זָארג און אינֿפָארמַאציע

אפוודד וועט לערנען זָארג קָאוָארדַאנַאציע און
פַארווַאלטען זָארג



     
   

       
 

 

       

8

ציל 3

די דריטע ציל פון אפוודד איז צו ֿפַארבעסערן מענטש-צענטערד שטיצן.ז

שטיצן קינדער,יוגנט און יונגע דערווַאקסענע      
       

  

     
       
   

 מַאכן צואריטלעך די ריכטיגע בַאדינונגס ֿפַאר קינדער,
יוגנט, און יונגע דערווַאקסענע.ז

אפוודד וועט ֿפַארבעסערן ווי בַאדינונגס העלֿפן קינדער
אפוודד לייגט צו מער קריזיס בַאדינונגס ווָאס העלֿפן

קינדער און יונגע דערווַאקסענע

דינען מענטשן מיט קָאמּפלעקס באדערפענישן     
ֿפַארבעסערן בַאדינונגס ֿפַאר מענטשן מיט קָאמּפלעקס

הנהגה און מעדיציניש באדערפענישן.ז

      
     

     
   

    

אפוודד וועט בילדן פערסאנעל און צָאלן מער צו
שּפייזרס ווָאס שטיצן מענטשן מיט באדערפענישן

אפוודד וועט העלֿפן מענטשן מיט קָאמּפלעקס באדערפענישן
רוקן צו זעלבסשטעדיק ערטער

אפוודד וועט מַאכן צוטריטלעך מער קריזיס בַאדינונגס

דערגרייכן פארשידינע קהילות   
 מַאכן זיכער ַאז מענטשן פון ַאלע סארט קהילות קענען

בַאקומען אפוודד בַאדינונגס.ז

        
      

  
     
  

אפוודד האט ַא ניַיע ָאפיס צו דערגרייכן מער מענטשן
אפוודד וועט ַארבעטן צו מַאכן בַאדינונגס צוטריטלעך צו

מענטשן פון ַאלע קהילות
אפוודד ארבעטן מיט נאציאנאלע מומחים אויף

פיל-מיניקייט און איינשליסיקייט
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איינטיילן מיט מענטשן  

אפוודד וועט ָאּפשַאצן די צילן און ַאביעקטיוון פון דעם ּפלַאן יעדער
יָאר צו זען ווי גוט די זאכן זענען געגאנגען.ז

מיט די צייט, אפוודד וועט הָאבן מער דַאטן וועגן די צילן אין
די סטרַאטיגיש ּפלַאן.ז

יעדער יָאר אפוודד וועט פרעגן מענטשן אויב די ענדערונגען זיי הָאבן
געמאכט הָאבן געהָאלֿפן מענטשן.ז

.אפוודד וועט פרעגן מענטשן אויב זיי זָאל בייטן דעם ּפלַאן.ז

אפוודד וועט מַאכן ענדערונגען צו דעם ּפלַאן באזירט אויך אויף ווי
זאכן זענען געגאנגען און ווָאס מענטשן זָאגן.ז

אפוודד וועט אויך קוקן אין דַאטן צו מַאכן זיכער ַאז בַאדינונגס הָאבן
געהאלפן מענטשן.ז

אפוודד וועט טיילן דַאטן וועגן צילן און ּפרייָארַאטעטן אין ַא יערלעך
בַאריכט, אויף די אפוודד וועבזייטל, און אין באגעגענישן.ז
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