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אָ נ ז אָ ג פ ון ג ר יוואַ נס פּ ר אָ צ ע ס
דאָס איז דער ציל פון קער דיזיין ניו יארק ) (CDNYצו מאכן אַלע מענטשן געדינט מיט יוישער און פּראַפעשאַנאַליזאַם און
צו שטר עבן פֿאַר עקסאַל אַנ ס אי ן צו שטעלן קער מאַנ אַג ' עמענ ט באַדי נ ו נ ג ען  .או י ב אי ר ג לו י בט אַז די י ן ר עכט אי ז אנ ג ערי רט
געווען אָדער הסאט א דיי ַגע אָדער קלאָג וואָס איר האָט וועגן באידנונגען אָדער סטיצונג זענען אַנריזאַלווד ,איר קענסט
האָבן אַ גריוואַנס .אונטן איז די  CDNYפּראָצעס פון באשליסן גריוואנסעס.
 .1איר קענט באַריכטן אַ אוולע צו קיין  CDNYאָנגעשטעלטער .עס איז רעקאַמענדירט צו קאָנטאַקטן דער וויצע פרעזידענט פון
בעאכטונג אויף .(518) 235-1888
 CDNY .2קער מאַנאַג'עמענט ָאפּטיילונג איינגעשטעלטע ,און  CDNYפירערשאַפט קען באַקומען מינדלעך אָדער
געשריבענע קאָמוניקאַציע פון יחידים ,פאַמיליעס ,אַדוואַקאַטן אָדער סטייקכאָולדערז וואָס אַריי ַנציען אַ אַלעדזשד ויאולאצייע
פון רעכטן ,אָדער קען אַריי ַנציען אַ יחיד ,אָדער פארשטעייער ,בעטן פֿאַר ענטפער אָדער עסקאַלאצייע פון אַ קלאָג צו אַ
גריוואנס.
 .3דער  CDNYאָנגעשטעלטער אין דער קאַבאָלע פון דעם גריוואנס וועט געבן צו וויסן דעם וויצע פרעזידענט פון
באעכטונג ,אָדער פארשטעייער; צושטעלן א מינימום די איינקלאגער נאָמען און ערשטיק קאָנטאַקט אינפֿאָרמאַציע.
 .4דער וויצע פרעזידענט פון באעכטונג ,אדער דעזיגני ,וועט קאנטאקטירן דעם אנקלאגער אין  2ביזנעס טעג צו מעלדן
זיי פון קאַבאָלע פון די קלאָג און זאמלן נאך אינפארמאציע.
 .5אויב פרווון צו קאָנטאַקטן די אאנקלאגער זענען ניט געראָטן )מינימום פון  3פרווון( ,אַ מעלדונג וועט זיין ארויס אַין שרייבן צו
די איינקלאָגער ,אויב אַדרעס איז באַוווסט ,אַז די גריוואנס איז פארמאכט און קען זיין געעפנט אין דער צייט ווי די איינקלאגער
קאָנטאַקט דער וויצע פרעזידענט פון באעכטונג .אויב די אַדרעס פון די קאיינקלאגער איז אומבאַקאַנט ,דער וויצע פרעזידענט
פון הבאעכטונג וועט געבן צו וויסן די טשיף עקסעקוטיווע אָפיציר פון די פרווון ,צו קאָנטאַקטן דעם מענטש און אַז דער טעקע
וועט זיין פארמאכט אין דעם צייט.
 .6דער וויצע פרעזידענט פון הבאעכטונג ,אָדער פארשטעייער ,וועט אינטערוויוען די איינגעמישטע פּאַרטיעס ,איבערבליקן
באַטיי ַטיק דאַקיומענטיישאַן און באַשליסן אַ מסקנא און האַכלאָטע אין  5געשעפט טעג ,ווען מעגלעך.
 .7אין די מסקנא פון דעם פאָרמאַל פּראָצעס ,דער איינקלאגער וועט זיין אינפאָרמד אין שרייבן ביידע די פארגעלייגט
האַכלאָטע און וועגן קיין רעכט פון ַאפּעלירן.
 .8אויב דער איינקלאגער איז נישט צופֿרידן מיט די האַכלאָטע ,ער אָדער זי קען ַאפּעלירן צו די טשיף עקסעקוטיווע אָפיציר.
 .9די טשיף עקסעקוטיווע אָפיציר וועט ָאפּשאַצונג אַלע מאַטעריאַלן פון די גריוואנס פּראָצעס און וועט אַרויסגעבן אַ
דערגייונג אין  10געשעפט טעג.
 .10אויב דער איינקלאגער איז נישט צופֿרידן מיט די האַכלאָטע פון די טשיף עקסעקוטיווע אָפיציר ,זיי קען ַאפּעלירן צו די
 DDROרעגיאָנאַל דירעקטאָר אין דעם אָפפיס פון מענטשן מיט אנטוויקלונגען אומפעיקייטןDirector, DDRO -Region Il, .
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 :Bernard Finesonקווינס 718-217-5890 :ברוקלין 718-642-6000 :מנהטן 646-766-3222 :ברונקס718-430-0885 :
סטאטען איילאנדDirector, DDRO- Region V, Long Island 631-434-6100 Commissioner of 718-983-5233 :
OPWDD 44 Holland Avenue Albany, NY

רעגיאָנען פון באדינונגען :לאנג איילאַנד , ,קווינס , ,סטאַטען איילאנד,
נידעריקער הודסאָן וואלי
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