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 أعزائي األعضاء والعائالت واألصدقاء،

 
ذوي اإلعاقات في الميزانية التنفيذية للحاكم من سكان نيويورك (  OPWDD)للمرة الثانية، يستهدف مكتب األشخاص ذوي اإلعاقات النمائية  

من منظمات تنسيق والعائالت  110,000لجميع األعضاء البالغ عددهم يترتب على ذلك آثار كبيرة بالنسبة ! 2022 - 2021للسنة المالية 

 . ةالرعاية السبع

 
تمويل منظمة تنسيق على % 23بنسبة  اخفضً فرض إجراًء إداريًا للميزانية ي( OPWDD)قدم مكتب األشخاص ذوي اإلعاقات النمائية  

هذا األمر مخفي عن الرأي العام (. I/DD)أو النمائية / ذوي اإلعاقات الذهنية ومن لألفراد  ( HH)دور الرعاية الصحية / (CCO) الرعاية

 . 2022-2021في الميزانية التنفيذية للحاكم للسنة المالية 

 
% 16.2بنسبة ( HH)الصحية  دور الرعاية/ (CCO) الذي سجلته منظمة تنسيق الرعايةتخفيض الميزاينة الجديد إلى التخفيض يضاف هذا 

مليون   166تخفيض إذا تمت الموافقة على تخفيض هذا التمويل، فسوف يتم (. 2020( تموز)يوليو  1في )الذي بدأ سريانه العام الماضي 

إن تأثير هذه التخفيضات  !( HH)  دور الرعاية الصحية/(CCO)   %( من ميزانيات التشغيل التابعة لمنظمة تنسيق الرعاية39دوالر )

وعائالتهم الذين يعتمدون  النمائيةأو / فرد ذوي اإلعاقات الذهنية و 110,000المقترحة الجديدة يثير القلق ويخلق مخاوف كبيرة بالنسبة لـ 

طويلة  لضمان الوصول العادل إلى رعاية صحية جيدة وخدمات دعم( HH)دور الرعاية الصحية / (CCO) على منظمة تنسيق الرعاية

لتقدم  أو ليس لديهم عائلة حقوقهم منهم غير قادرين على الدفاع عن  ونكثيرف، النمائيةأو / األجل لجميع األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية و

 . لهم العون

 
بـ   2011لعام  "كومو"كجزء من التزام الحاكم ( HH)دور الرعاية الصحية / (CCO) من المهم أن تتذكر أنه تم إنشاء منظمة تنسيق الرعاية

لألشخاص الذين يتلقون ( HH)دور الرعاية الصحية / (CCO) منظمة تنسيق الرعايةالوالية منذ ذلك الحين، أنشأت ". إدارة الرعاية للجميع"

ظروف الصحية السلوكية، ، وال (HIV) فيروس نقص المناعة البشريةعالج اإلصابة بل Medicaidفي إطار برنامج الرعاية الطبية 

احتياجات طبية وسلوكية واجتماعية معقدة للغاية تتطلب أعلى مستوى من إدارة   النمائيةأو / األفراد ذوو اإلعاقات الذهنية ويواجه . واألطفال

دور   / ( COO)ة رعايالتنسيق لمنظمات ( 7) ، تم إنشاء سبع2018في عام . حياتهمواالرتقاء بنوعية الرعاية لضمان صحتهم وسالمتهم 

 . تنسيق الرعايةالمطلوب لمستوى الفي الوالية وتوفير  النمائية / لخدمة السكان ذوي اإلعاقات الذهنية( HH)رعاية صحية 

 
تقديم الخدمات  ضخم ومدمر يمس تأثير سلبي هناك ، فسيكون 2021( تموز)يوليو  1في  % 23في حالة تنفيذ تخفيض التمويل الجديد بنسبة 

 (. HH) دور الرعاية الصحية / ( CCO)من مديري رعاية منظمات تنسيق الرعاية  4000الذي يضم  العملطاقم و
دور الرعاية الصحية للوصول إلى الغذاء والمأوى واألدوية والموارد / يعتمد األفراد والعائالت على مديري رعاية منظمات تنسيق الرعاية

 . حقوقهماالجتماعية والمجتمعية والدفاع عن 

 
، بل وقد (HH)دور الرعاية الصحية / (CCO) منظمة تنسيق الرعايةمن خالل رعاية التنسيق منظومة سيؤدي تخفيض التمويل إلى إضعاف 

وتقليل حاالت الدخول إلى   النمائية أو / ذوي اإلعاقات الذهنية ومن لحماية األفراد التي تأسست  يؤدي إلى القضاء على تلك المنظومة

سكان والية نيويورك الذين بقية من المهم أيًضا مالحظة أن  و. وإلحاق ذوي اإلعاقة بمؤسسات الرعاية لفترات مطولةالمستشفيات والتشرد 

الصحية    ةرعايالكامل لتنسيق ذات تمويل  سيستمرون في الحصول على ميزانيات  Medicaidمن خالل برنامج يتلقون الرعاية الطبية 

في والية نيويورك لن يحصلوا على  النمائيةأو / احتياجاتهم األخرى، في حين أن األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية وتغطية والمقدمة لهم 

 ! النمائيةأو / ضد األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية وويعكس ذلك تفرقة في المعاملة . ذلك

 
( HH)دور الرعاية الصحية (/ CCO) بأن منظمة تنسيق الرعاية( OPWDD) النمائيةمكتب األشخاص ذوي اإلعاقات يرد من المرجح أن 

برنامج مليون دوالر عن طريق تسجيل أعضاء جدد في  166والمبلغ اإلجمالي البالغ   يمكنها التخفيف من خفض التمويل المقترح

Medicare  لن تتمكن منظمة تنسيق الرعايةف ؛ هذا ليس صحيًحاإال أن  . الطبيةللرعاية  (CCO ) تم من مواصلة مستوى تنسيق الرعاية إذا

 . 2021( تموز)يوليو  1المقرر أن يبدأ سريانه في  المضي قدًما في فرض هذا التخفيض

 
تأثير هذه  بمدى على علم كامل  " كومو"نظًرا لضخامة تداعيات هذا اإلجراء اإلداري المتعلق بالميزانية، فإننا ال نعرف ما إذا كان الحاكم 

ة، النمائيأو / التخفيضات على األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية و



جهدًا موحدًا ( HH)دور الرعاية الصحية / (CCO) لتنسيق الرعاية ةتطلق المنظمات السبع. وما إذا كان قد تم إجراء دراسة لتقييم ذلك التأثير

 . التمويلحجم للدعوة ضد هذه التخفيضات الشديدة في 

 
قد بدأنا في االجتماع مع أعضاء مجلس الوالية وأعضاء مجلس الشيوخ لتنبيههم إلى هذا التخفيض المقترح وحشد دعمهم للدفاع ضد هذا 

غدًا الجمعة  بشهادته باإلدالء في نيويورك،  LifePlanالرئيس التنفيذي لمنظمة تنسيق رعاية " نيك كابوليتي"ومن المقرر أن يقوم . األمر

في جلسة مناقشة الميزانية التشريعية الخاصة ، (CCO)بالنيابة عن جميع منظمات تنسيق الرعاية  2021( شباط)فبراير   5الموافق 

كما طلب أعضاء العديد . (HH) دور الرعاية الصحية/ (CCO) عن مخاوف منظمة تنسيق الرعايةليعبر بالصحة العقلية في نيويورك، 

 . لسةاإلدالء بشهادتهم في تلك الج( HH)دور الرعاية الصحية / (CCO) من المجالس االستشارية لمنظمة تنسيق الرعاية

 
دعم جهود الدعوة لوقف تخفيض التمويل المقترح واالعتداء على  من خاللها التي يمكنكم حول السبل المزيد من المعلومات سنوافيكم ب

التنبيهات  لتلقي يُرجى التسجيل . (Advocacy toolkit)لمناصرة القضية قريبًا مجموعة أدوات وسوف نتيح . ذوي اإلعاقاتمن األفراد 

 .cmany.net: إللكترونية على هذا الموقعاإلخبارية ا

 
اإلعاقات   األشخاص ذوي  يتخذه مكتب  الذي  اإلجراء  أن  الطريق  بشأن  (  OPWDD)  النمائيةفي حين  يترك  بال مالمح الميزانية  أمامنا 

لدعم  ةواضح وسعنا  في  ما  كل  سنبذل  فإننا  لدينا  ،  العمل  الخدمات  فريق  المستوى  وتوفير  ملتزمون  .  والعائالت  عضاءلألرفيعة  نحن 

 . بالشفافية وسنبقيكم على اطالع بذلك األمر
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير، 


