
  2021 פעברואר 4

  

  

  ,פרַײנד און פאמיליעס ,מיטגלידער טייערע

OPWDD 2021 יאר פינאנציעלן  פארן בודזשעט  עקזעקוטיווע ס'גאווערנאר אינעם דיסאביליטיס מיט יארקער ניו די ווידער צילן-

 קָאוָארדַאניישַאן זָארג זיבן די  פון פַאמיליעס און  מיטגלידער 110,000 ַאלע  אויף  ּפרַאל בַאטייטיק אַ  האט דָאס !2022

 .ָארגַאניזַאציעס

 צו  מָאס  בודזשעט ַאדמיניסטרַאטיווע ַאן דערלאנגט האט (OPWDD) דיסַאביליטיז  דעוועלָאּפמענטַאל  מיט מענטשן ֿפַאר ָאפפיסע די

 גיַיסטיק מיט מענטשן ֿפַאר געלט די שניידן ווָאס ,(CCO / HH) היים געזונט  / קָאָארדינַאטיָאן  שוועסטעריי ֿפַאר ארגאניזאציע די

 דער פון בודזשעט  די אין בארעכטיגט עפנטלעך נישט איז  דָאס  .23% דורך (I / DD) דיסָארדערס ַאנטוויקלונג ָאדער / און

 .2021-2022 יָאר  פינַאנציעל ֿפַאר גענעראל 

 .(2020 יולי 1) יָאר  לעצטע ווירקונג  אין געווען איז ווָאס CCO / HH 16.2% פון שניַידן די צו  ַאדישַאן אין ַאּפלייז שניַידן נייַ  דער

 !בַאדזשיץ ַאּפערייטינג CCO / HH ֿפון שניַידן זיין וועט (39%) דָאללַארס מיליָאן 166 ,באוויליקט איז שניַידן בודזשעט דער  אויב

 זייערע און I / DD מיט מענטשן 110,000 די צו דיַיגע בַאטייטיק גיט  און  ַאלַארמינג איז ַאץק פארגעלייגט ניַיע די פון ּפרַאל די

 שטיצן  טערמין-לַאנג און  זָארגן  געזונט  קווַאליטעט צו  ַאקסעס גלייך ענשור צו  CCO / HH די  אויף פַארלָאזנ ווָאס  פַאמיליעס

 .שטיצן צו משפחות קיין הָאבן  ָאדער זיך ֿפַאר זיך  שטיין  נישט קענען וועלכע פון פילע ,I. / DD מיט מענטשן ַאלע ֿפַאר  בַאדינונגס

 קער ֿפַאר היסכיַיוועס 2011 ס  קאומא גאווערנאר פון  טייל אַ  ווי  באשאפן זענען CCO / HHs די  ַאז געדענקען צו וויכטיק  איז  עס

 נַאטורַאל ,היוו ֿפַאר מעדיקַאיד בַאקומען ווָאס  מענטשן ֿפַאר CCO / HH באשאפן שטַאט  די ,דעמָאלט זינט  .ַאלע ֿפַאר פַארווַאלטונג 

 באדערפענישן סאציאלע  און ביכייוויערַאל  ,מעדיצינישע קָאמּפליצירט זייער הָאבן I / DD מיט מענטשן  .קינדער און  דיסָארדערס

 ,2018 אין  .לעבן פון  קווַאליטעט און  זיכערקיַיט ,געזונט זייער טיַינען  צו פַארווַאלטונג זָארגן  פון לעוועלס העכסטן  די דַארפן  ווָאס

 זָארג פון  מדרגה נויטיק  די צושטעלן און בַאפעלקערונג I / DD די דינען צו  באשאפן זענען CCO / HH (7) זיבן  די

 .קָאוָארדַאניישַאן

 די און עקסּפרעס דינען אויף ּפרַאל נעגַאטיוו די ,2021 ,1 יולי  אויף ימּפלַאמענַאד איז שניַידן פַאנדינג 23% ניַיע דעם  אויב

 פַאמיליעס און מענטשן .דעווַאסטייטינג און בַאטייטיק זיין  וועט ,מַאנַאדזשערז קער CCO / HH 4000 כולל  ווָאס ,ווערקפָארס

 און  געזעלשַאפטלעך ,מעדיצין ,בַאשיצן ,עסנווַארג צו ַאקסעס בַאקומען צו מַאנַאגער קער CCO / HH די אויף זיך פַארלָאזנ

 .רעכט זייער ֿפַאר  ַארויף שטיין  צו  און  רעסורסן קַאמיוניטי

 צו באשאפן איז ווָאס  ,סיסטעם קָאוָארדַאניישַאן זָארג CCO / HH די צעשטערן  ּפַאטענטשַאלי און וויקַאן  וועט  פַאנדינג אין  שניַידן א

 צו וויכטיק אויך איז עס .ינסטיטושַאנַאלַאזיישַאן טערמין -לַאנג און היימלָאז ,סטייז שּפיטָאל רעדוצירן און  I / DD מיט יענע בַאשיצן 
 ֿפַאר בַאדזשיץ  פַאנדַאד גָאר הָאבן  צו פָארזעצן  וועט ּפַאּפיַאליישַאנז מעדיקַאיד ניו יארק סטעיט רוען די ַאז  בַאמערקן

 .נישט וועלן סטעיט  יארק ניו אין דד / איך מיט מענטשן בשעת ,באדערפענישן אנדערע און זָארגן געזונט  זייער קָאוָארדַאנייטינג

 !דיסָארדערס ַאנטוויקלונג  ָאדער / און  גיַיסטיק מיט מענטשן  דיסקרימַאנייץ דָאס

OPWDD די צו  ענטֿפערן מסּתמא רוֿב וועט CCO / HHs און  שניַידן פַאנדינג פארגעלייגט  דעם רעדוצירן  צו קענען $ 

 זייער  פָארזעצן נישט קענען  ס CCO די - אמת נישט איז  דָאס  .מעדיקַארע אין מיטגלידער נייַ  ענרָאולינג דורך גַאנץ  166,000,000

 .2021 ,1 יולי אויף ווירקונג נעמען צו  געריכט איז און  פָארזעצן שניַידן די וויַיל קָאוָארדַאניישַאן זָארג 

  גאווערנאר צי  ניט מיר ווייסן  ,בודזשעט ַאדמיניסטרַאטיווער  דָאזיקער דער פון  איינפלוס ריזיקן דעם  צוליב

 האט  מען  צי און I / DD מיט מענטשן  אויף ווירקן וועלן שניטן די אזוי  ווי איבער אינפארמאציע פולע  באקומען האט קאומא

 .קַאץ  פַאנדינג טיף די ַאנטקעגנשטעלנ צו השתדלות יונַאפייד מַאכן  CCOs / HHs זיבן  די .שטודיע אימפאקט אן דורכגעפירט



 דעם וועגן  אלארמירן צו זיי ַאסעמבלי סטעיט  דער פון סענאטארן  און  מיטגלידער מיט בַאגעגענען זיך ָאנגעהויבן הָאבן מיר
 וועט 2021 פעברואר  5 פרייטאג מָארגן .אים קעגן  פארטיידיקונג דער  פאר שטיצע זייער  באקומען צו און שניידן פארגעשלאגענע

 ניו יָארק שטַאט מענטַאל געזונט די אין  CCOs ַאלע פון  ביכַאף אין זָאגן עדות ,ניו יארק CCO לעבן ּפלַאן פון סעאָ  ,ניק קַאּפָאלעטטי

 בָארדז  יַאדווייזער CCO / HH עטלעכע פון מיטגלידער .גרונט CCO / HH די פָארשטעלן און געהער בודזשעט לעגיסלַאטיווע

 .געהער דעם אין דערקלערונג אַ  ֿפַאר געבעטן אויך הָאבן 

 בַאפַאלן און  שניַידן פַאנדינג פארגעלייגט די הַאלטן צו לַאביינג שטיצן קענען  איר ווי  וועגן  אינֿפָארמַאציע מער  ַארויסגעבן  וועלן  מיר
 :וועבזייטל דעם  אויף זיך ַאריַין ביטע  .בַאלד בארעכטיגט זיין  וועט  טָאָאלקיט ַאדווָאקַאט ַאן .דיסַאביליטיז  מיט מענטשן  אויף

cmany.net מעסידזשינג עלעקטרָאניש ֿפַאר נָאוטַאפַאקיישַאנז ֿפַאר. 

 שטיצן  צו מַאכט אונדזער אין ַאלץ טָאן וועלן מיר ,ומקלָאר פָארויס  וועג דעם לָאזן מיטלען בַאדזשיטערי OPWDD די בשעת

 און דורכזעיקיַיט צו  באגאנגען  זענען  מיר .משפחות און מיטגלידער צו  בַאדינונגס קווַאליטעט צושטעלן און  ווערקפָארס אונדזער

 .דערהיַינטיקט איר הַאלטן  וועט

  

  ,גריסן בעסטע די מיט


