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פרײנד ,
טייערע מיטגלידער ,פאמיליעס און ַ
OPWDDצילן ווידער די ניו יארקער מיט דיסאביליטיס אינעם גאווערנאר'ס עקזעקוטיווע בודזשעט פארן פינאנציעלן יאר2021-
!2022דאָ ס האט אַ באַ טייטיק ּפראַ ל אויף אַ לע  110,000מיטגלידער און פאַ מיליעס פון די זיבן זאָ רג קאָ ואָ רדאַ ניישאַ ן
אָ רגאַ ניזאַ ציעס.
די אָ פפיסע ֿפאַ ר מענטשן מיט דעוועלאָ ּפמענטאַ ל דיסאַ ביליטיז ) (OPWDDהאט דערלאנגט אַ ן אַ דמיניסטראַ טיווע בודזשעט מאָ ס צו
די ארגאניזאציע ֿפאַ ר שוועסטעריי קאָ אָ רדינאַ טיאָ ן  /געזונט היים  (CCO / HH),וואָ ס שניידן די געלט ֿפאַ ר מענטשן מיט גייַסטיק
און  /אָ דער אַ נטוויקלונג דיסאָ רדערס ) (I / DDדורך  23%.דאָ ס איז נישט עפנטלעך בארעכטיגט אין די בודזשעט פון דער
גענעראל ֿפאַ ר פינאַ נציעל יאָ ר2021-2022.
דער ני ַי שנייַדן אַ ּפלייז אין אַ דישאַ ן צו די שנייַדן פון  16.2% CCO / HHוואָ ס איז געווען אין ווירקונג לעצטע יאָ ר  (1יולי 2020).
אויב דער בודזשעט שנייַדן איז באוויליקט , 166מיליאָ ן דאָ ללאַ רס ) (39%וועט זיין שנייַדן ֿפון  CCO / HHאַ ּפערייטינג באַ דזשיץ !
די ּפראַ ל פון די נייַע פארגעלייגט קאַ ץ איז אַ לאַ רמינג און גיט באַ טייטיק דייַגע צו די  110,000מענטשן מיט  I / DDאון זייערע
פאַ מיליעס וואָ ס פאַ רלאָ זנ אויף די  CCO / HHצו ענשור גלייך אַ קסעס צו קוואַ ליטעט געזונט זאָ רגן און לאַ נג-טערמין שטיצן
באַ דינונגס ֿפאַ ר אַ לע מענטשן מיט  I. / DD,פילע פון וועלכע קענען נישט שטיין זיך ֿפאַ ר זיך אָ דער האָ בן קיין משפחות צו שטיצן.
עס איז וויכטיק צו געדענקען אַ ז די  CCO / HHsזענען באשאפן ווי אַ טייל פון גאווערנאר קאומא ס  2011היסכייַוועס ֿפאַ ר קער
פאַ רוואַ לטונג ֿפאַ ר אַ לע .זינט דעמאָ לט ,די שטאַ ט באשאפן ֿ CCO / HHפאַ ר מענטשן וואָ ס באַ קומען מעדיקאַ יד ֿפאַ ר היוו ,נאַ טוראַ ל
דיסאָ רדערס און קינדער .מענטשן מיט  I / DDהאָ בן זייער קאָ מּפליצירט מעדיצינישע ,ביכייוויעראַ ל און סאציאלע באדערפענישן
וואָ ס דאַ רפן די העכסטן לעוועלס פון זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג צו טייַנען זייער געזונט ,זיכערקייַט און קוואַ ליטעט פון לעבן .אין 2018,
די זיבן  (7) CCO / HHזענען באשאפן צו דינען די  I / DDבאַ פעלקערונג און צושטעלן די נויטיק מדרגה פון זאָ רג
קאָ ואָ רדאַ ניישאַ ן.
אויב דעם נייַע  23%פאַ נדינג שנייַדן איז ימּפלאַ מענאַ ד אויף יולי  1, 2021,די נעגאַ טיוו ּפראַ ל אויף דינען עקסּפרעס און די
ווערקפאָ רס ,וואָ ס כולל  4000 CCO / HHקער מאַ נאַ דזשערז ,וועט זיין באַ טייטיק און דעוואַ סטייטינג .מענטשן און פאַ מיליעס
פאַ רלאָ זנ זיך אויף די  CCO / HHקער מאַ נאַ גער צו באַ קומען אַ קסעס צו עסנוואַ רג ,באַ שיצן ,מעדיצין ,געזעלשאַ פטלעך און
קאַ מיוניטי רעסורסן און צו שטיין אַ רויף ֿפאַ ר זייער רעכט.
א שנייַדן אין פאַ נדינג וועט וויקאַ ן און ּפאַ טענטשאַ לי צעשטערן די  CCO / HHזאָ רג קאָ ואָ רדאַ ניישאַ ן סיסטעם ,וואָ ס איז באשאפן צו
באַ שיצן יענע מיט  I / DDאון רעדוצירן שּפיטאָ ל סטייז ,היימלאָ ז און לאַ נג-טערמין ינסטיטושאַ נאַ לאַ זיישאַ ן .עס איז אויך וויכטיק צו
באַ מערקן אַ ז די רוען ניו יארק סטעיט מעדיקאַ יד ּפאַ ּפיאַ ליישאַ נז וועט פאָ רזעצן צו האָ בן גאָ ר פאַ נדאַ ד באַ דזשיץ ֿפאַ ר
קאָ ואָ רדאַ נייטינג זייער געזונט זאָ רגן און אנדערע באדערפענישן ,בשעת מענטשן מיט איך  /דד אין ניו יארק סטעיט וועלן נישט .
דאָ ס דיסקרימאַ נייץ מענטשן מיט גייַסטיק און  /אָ דער אַ נטוויקלונג דיסאָ רדערס!
OPWDDוועט רוֿב מסּתמא ענטֿפערן צו די  CCO / HHsקענען צו רעדוצירן דעם פארגעלייגט פאַ נדינג שנייַדן און $
166,000,000גאַ נץ דורך ענראָ ולינג ני ַי מיטגלידער אין מעדיקאַ רע .דאָ ס איז נישט אמת  -די  CCOס קענען נישט פאָ רזעצן זייער
זאָ רג קאָ ואָ רדאַ ניישאַ ן ווייַל די שנייַדן פאָ רזעצן און איז געריכט צו נעמען ווירקונג אויף יולי1, 2021.
צוליב דעם ריזיקן איינפלוס פון דער דאָ זיקער אַ דמיניסטראַ טיווער בודזשעט ,ווייסן מיר ניט צי גאווערנאר
קאומא האט באקומען פולע אינפארמאציע איבער ווי אזוי די שניטן וועלן ווירקן אויף מענטשן מיט  I / DDאון צי מען האט
דורכגעפירט אן אימפאקט שטודיע .די זיבן  CCOs / HHsמאַ כן יונאַ פייד השתדלות צו אַ נטקעגנשטעלנ די טיף פאַ נדינג קאַ ץ.

מיר האָ בן אָ נגעהויבן זיך באַ געגענען מיט מיטגלידער און סענאטארן פון דער סטעיט אַ סעמבלי זיי צו אלארמירן וועגן דעם
פארגעשלאגענע שניידן און צו באקומען זייער שטיצע פאר דער פארטיידיקונג קעגן אים .מאָ רגן פרייטאג  5פעברואר  2021וועט
ניק קאַ ּפאָ לעטטי ,סעאָ פון לעבן ּפלאַ ן  CCOניו יארק ,עדות זאָ גן אין ביכאַ ף פון אַ לע  CCOsאין די ניו יאָ רק שטאַ ט מענטאַ ל געזונט
לעגיסלאַ טיווע בודזשעט געהער און פאָ רשטעלן די  CCO / HHגרונט .מיטגלידער פון עטלעכע  CCO / HHאַ דווייזערי באָ רדז
האָ בן אויך געבעטן ֿפאַ ר אַ דערקלערונג אין דעם געהער.
מיר וועלן אַ רויסגעבן מער אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן ווי איר קענען שטיצן לאַ ביינג צו האַ לטן די פארגעלייגט פאַ נדינג שנייַדן און באַ פאַ לן
אויף מענטשן מיט דיסאַ ביליטיז .אַ ן אַ דוואָ קאַ ט טאָ אָ לקיט וועט זיין בארעכטיגט באַ לד .ביטע אַ רייַן זיך אויף דעם וועבזייטל :
ֿcmany.netפאַ ר נאָ וטאַ פאַ קיישאַ נז ֿפאַ ר עלעקטראָ ניש מעסידזשינג.
בשעת די  OPWDDבאַ דזשיטערי מיטלען לאָ זן דעם וועג פאָ רויס ומקלאָ ר ,מיר וועלן טאָ ן אַ לץ אין אונדזער מאַ כט צו שטיצן
אונדזער ווערקפאָ רס און צושטעלן קוואַ ליטעט באַ דינונגס צו מיטגלידער און משפחות .מיר זענען באגאנגען צו דורכזעיקייַט און
וועט האַ לטן איר דערהייַנטיקט.
מיט די בעסטע גריסן ,

