 CCS / HHגאווערנאר פארגעלייגט אינֿפאָ רמאַ ציע ֿפאַ ר פינאַ נציעל יאָ ר
ֿ 2021-2022פאַ ר מיטגלידער ,פאַ מיליעס און חכמים

1

▪

אין דעם ּפראָ יעקט בודזשעט פון דער גענעראל ֿפאַ ר די פינאַ נציעל יאָ ר ( 2021-2022עפעקטיוו  1יולי )2021
פארגעלייגט דורך דער גובערנאטאר ֿפאַ ר מענטשן מיט דעוועלאָ ּפמענטאַ ל דיסאַ ביליטיז ( ,)OPWDDעס איז אַ רגע
קייַלעכיק פון באַ טייטיק בודזשעט קאַ ץ ֿפאַ ר די זיבן ( )7קער קאָ אָ רדינאַ טיאָ ן אָ רגאַ ניזאַ ציעס  /געזונט האָ מעס
( ,)CCO / HHsגעגרינדעט אין  2018צו העלֿפן מענטשן מיט אינטעלעקטואַ ל און  /אָ דער אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז
( )I / DDצושטעלן האָ ליסטיק און ינאַ גרייטיד זאָ רג אַ זוי זיי קענען פירן אַ קוואַ ליטעט לעבן.

▪

די פארגעלייגט עפעקטיוו טערמין ֿפאַ ר פאַ נדינג איז .07/01/21

▪

די ני ַי שנייַדן איז אַ שנייַדן פון אַ ּפּפראָ וּפריישאַ נז מיט  .23%אין אַ דישאַ ן צו די  CCO / HH 16.2%שנייד וואָ ס איז
געווען אין ווירקונג  1יולי  ,2020לעצטע יאָ ר ,די ניו יארק ס דיסאַ ביליטי קאָ ואָ רדאַ ניישאַ ן בודזשעט וועט שנייַדן
 )39%( 166,000,000 $מיט מענטשן מיט  I / DDהויך ריזיקירן.

▪

א  39%רעדוקציע אין פאנדינג וועט ברענגען צו צוריקציען דעם סארט באהאנדלונג וואס מענטשן מיט I / DD
האבן היינט.

▪

אזוי ווי פארגאנגענעם  16,2%בודזשעט שניידן ,ווערט אויך די פאָ רגעשלאגענע שנייד דורכגעפירט ווי א
"אדמיניסטראטיווע אקציע" און איז באהאלטן פארן פובליק אין  NYSבודזשעט דאקומענטאציע .קיין דורכזעיקייַט
אין דעם יגזעקיאַ טיוו בודזשעט.

▪

די ּפראַ ל פון די נייַע פארגעלייגט קאַ ץ איז אַ לאַ רמינג און אַ גרויס דייַגע ֿפאַ ר די  110,000מענטשן מיט  I / DDאון
זייערע פאַ מיליעס וואָ ס פאַ רלאָ זנ זיך צו צושטעלן זאָ רג באַ דינונגען.

▪

מיר האָ בן נאָ ך נישט גאָ ר אַ ססעססעד די ּפראַ ל פון דעם לעצטן שנייַדן און וואָ ס עס וועט מיינען ֿפאַ ר אונדזער
פיייקייט ווי  CCO / HHצו צושטעלן וואָ ס מיר איצט טאָ ן ֿפאַ ר אונדזער מיטגלידער .איצט מיר פאָ קוס אויף די לאַ זער
צו פאַ רמייַדן די שנייַדן.

▪

אויב די  23%שניידן פון ני ַי געלט זאָ ל זיין ימּפלאַ מענאַ ד אויף  1יולי ,די  CCO / HHsוויסן אַ ז די נעגאַ טיוו ּפראַ ל אויף
אונדזער סערוויס עקסּפרעס און ווערקפאָ רס וועט זיין באַ טייטיק און וועט האָ בן אַ דירעקט ּפראַ ל אויף מענטשן און
פאַ מיליעס וואָ ס זאָ רגן ֿפאַ ר זייער  .CCO / HHמאַ נאַ ד זשערז דאַ רֿפן אַ קסעס צו באַ דינונגס ,קאַ מיוניטי רעסורסן און
אַ דוואָ קאַ סי צו ענשור אַ ז זייער בארעכטיגט ,רעכט און געהעריק ּפראָ וסידזשערז זענען נאכגעגאנגען .מיר וועלן
טאָ ן אַ לץ אין אונדזער מאַ כט צו פאָ רזעצן צו צושטעלן סערוויסעס פון הויך קוואַ ליטעט און שטיצן אונדזער
ווערקפאָ רס .דער וועג פאָ רויס איז אָ בער נישט קלאָ ר צי דער גאווערנאר וועט דערלויבן דעם פארגעלייגט בודזשעט
שניידן.

▪

די גרייס פון די מאַ סיוו פארגעלייגט קאַ ץ און באַ דזשיטערי מיטלען שטעלט די קשיא צי די שטאַ ט יגזעקיאַ טיוו איז
גאָ ר ינפאָ רמד וועגן ווי די קאַ ץ וועט ווירקן מענטשן מיט איך  /דד און זייער משפחות .לויט ווי מיר ווייסן ,האָ ט
 OPWDDניט דורכגעפירט קיין שטודיע אָ דער אָ ּפשאַ צונג פון די קורץ און לאנג-טערמין קאַ נסאַ קווענסאַ ז פון אַ זאַ
געפערלעך קאַ ץ.

| ּפ עלטער  Cזענען קאָ ואָ רדאַ נייטינג אָ רגאַ ניזאַ ציע  /געזונט הויז (2. 4. 2 1 )CCO / HH

 CCS / HHגאווערנאר פארגעלייגט אינֿפאָ רמאַ ציע ֿפאַ ר פינאַ נציעל
יאָ ר ֿ 2021-2022פאַ ר מיטגלידער ,פאַ מיליעס און חכמים
▪

עס איז וויכטיג צו געדענקען אז אין  2011האט גאווערנאר קאומא רעקאמענדירט "קער מענעדזשמענט פאר
אלע" NYS .האט באשאפן שוועסטערי ַי האָ מעס ֿפאַ ר אנדערע סּפעשאַ לייזד ,קאָ מּפלעקס ּפאַ ּפיאַ ליישאַ נז -
מענטשן מיט היוו ,נאַ טוראַ ל דיסאָ רדערס און קינדער .דערנאָ ך אין  2018די שטאַ ט ינישיייטיד די קרעאַ טיאָ ן פון
ֿ CCO / HHsפאַ ר די  I / DDבאַ פעלקערונג .היינט זאָ רגן פאַ רוואַ לטונג באַ דינונגס פאָ רזעצן ֿפאַ ר די אנדערע
גרוּפעס ,אָ בער נישט ֿפאַ ר די איך  /דד באַ פעלקערונג .דאָ ס איז ביידע דיסקרימאַ נאַ טאָ רי און ומזין  -קאַ טינג
פאַ נדינג ֿפאַ ר די שטאַ ט 'ס שּפירעוודיק און הויך-ריזיקירן איך  /דד באַ פעלקערונג בשעת מיינטיינינג זאָ רג
קאָ ואָ רדאַ ניישאַ ן ֿפאַ ר די אנדערע ּפאַ ּפיאַ ליישאַ נז.

▪

 OPWDDוועט רוֿב מסּתמא ענטֿפערן צו די  CCOס קענען צו רעדוצירן דעם פארגעלייגט פאַ נדינג שנייַדן און
 166,000,000 $גאַ 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 אויב די שנייַדן איז ווירקונג אויף  1יולי .2021

וואָ ס  CCO / HHsטאָ ן:

2

▪

מיר אָ נהייבן אַ ן יונאַ פייד מי צו אַ רבעטן צוזאַ מען מיט די אנדערע  ,CCO / HHs 6וואָ ס וועט אויך אַ רייַננעמען מידיאַ
אַ רבעט ,צו אַ נטקעגנשטעלנ זיך די טיף פאַ נדינג קאַ ץ.

▪

אויף יאנואר 2, 21,דזשים מאָ ראַ ן ,סעאָ פון זאָ רגן ּפלאַ ן ניו יאָ רק ,צוזאַ מען מיט די אנדערע CCO / HHs
יגזעקיאַ טיווז ,אנגעהויבן צו טרעפן מיט מיטגלידער און סענאַ טאָ רס פון די  NYSאַ סעמבלי צו זיי פלינק צו דעם
פארגעלייגט שנייַדן און צו אויסדריקן זייער שטיצן ֿפאַ ר צו געווינען דער פאַ רטיידיקונג קעגן אים.

▪

דעם  2טן מיי 21 ,סטן ,וועט ניק קאַ ּפאָ לעטטי ,סעאָ פון לעבן ּפלאַ ן ,עדות זאָ גן אין נאמען פון אלע  CCOsביי דער
 NYSלעגיסלאַ טיווע בודזשעט העאַ רינג ֿפאַ ר מענטאַ ל געזונט ,ווּו ער וועט פאָ רשטעלן די  CCO / HHסיבה.

▪

די ּ CCOsפראָ דוצירן בילדונגקרייז מאַ טעריאַ לס ֿפאַ ר מיטגלידער ,פאַ מיליעסּ ,פראַ וויידערז ,רעגירונג פירער און די
מעדיע וואָ ס באַ שליסן די קריטיש ראָ לע פון  CCO / HHזאָ רג קאָ ואָ רדאַ ניישאַ ן ֿפאַ ר  110,000מענטשן מיט I / DD
אין  NYSאון די דעוואַ סטייטינג יפעקס פון דעם פארגעלייגט שנייַדן אויף מיטגלידער און זייער מיטגלידער NYS
משפחות וואָ ס רעכענען אויף אונדז!

▪

מיר וועלן טיילן מער אינֿפאָ רמאַ ציע מיט מיטגלידער און פאַ מיליעס וועגן ווי זיי קענען שטיצן לאַ ביינג צו האַ לטן די
פארגעלייגט פאַ נדינג שנייַדן און באַ פאַ לן אויף מענטשן מיט דיסאַ ביליטיז דורך קאַ טינג זייער זאָ רג קאָ ואָ רדאַ ניישאַ ן
און געזונט הויז ,אָ בער נישט אנדערע געזונט הייזער אין די שטאַ ט.

▪

מיר זענען קאַ מיטאַ ד צו דו רכזעיקייַט און וועט האַ לטן מיטגלידער ,זייער פאַ מיליעס ,אַ דוואָ קאַ טז און אַ לע
סטייקכאָ ולדערז דערהייַנטיקט ווי מער אינֿפאָ רמאַ ציע ווערט בנימצא.

| ּפ עלטער  Cזענען קאָ ואָ רדאַ נייטינג אָ רגאַ ניזאַ ציע  /געזונט הויז (2. 4. 2 1 )CCO / HH

