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אָנזאָג אויף מענטשן צענטרירט פּלאַנירונג
קער דיזיין ניו יארק איז איבערגעבן צו צושטעלן באַדינונגען וואָס זענען מענטש-צענטרירט ,וואס באטיי ַט אַז איר זענט דער
מערסטן וויכטיקע מענטש אין די פּלאַנירונג פּראָצעס .דיין ווילן און באדערפענישן זענען אין צענטער פון די באדינונגען
צוגעשטעלט צו
איר .דער אָנזאָג איז צו צושטעלן אַ קיצער פון רעגיאַליישאַנז וואָס זענען באענדעט דורך  OPWDDאון זענען עפעקטיוו 1
נאוועמבער  .2015די רעגיאַליישאַנז אַדרעס און אַוטליין דיין רעכט צו אָנטייל נעמען אין אַ מענטש-צענטרירט פּלאַנירונג
פּראָצעס .די רעגיאַליישאַנז טאָן ניט ענדערן דיין באדינונגען אין קיין וועג ווי עס איז מסכים אין דיין  ISPאָדער לעבן פּלאַן ,סיי ַדן
איר אויסגעדריקט אַ פאַרלאַנג צו דאס טאָן.
א מענטשן-צענטרירט פּלאַנירונג פּראָצעס איז אַ פּראָצעס אין וואָס ,אין אַ מאַקסימום מאָס מעגלעך ,אַ יחיד דירעקטירד די
פּלאַנירונג פון זיין אָדער איר באַדינונגס און מאכט אינפאָרמירטע ברירות וועגן די באדינונגען און שטיצונג וואָס ער אָדער זי
באקומט .דער פּלאַנירונג פּראָצעס פירט אויס די צושטעלונג פון באַדינונגען און שטיצונגען צו אַ יחיד אויף אַ וועג וואָס פירט צו
ערגעבניש אָדער רעזולטאַטן אין געביטן פון דער מענטש וואָס זענען מער וויכטיק פֿאַר אים )למשל ,געזונט ,באציונגען ,אַרבעט
און היים(.
די מענטשן וואָס באַקומען שטיצן ,קליי ַבן זייער קריי ַז פון שטיצן ,מענטשן וואָס זיי צוטרויען אין זייער לעבן צו אַרויסעלפן זיי אין
מאַכן באשטעטיגונגען .די קרייז פון שטיצן העלפט די באַשלוס-פּראָצעס .דער מענטש-צענטרירט פּלאַנירונג פּראָצעס
פארלאנגט אַז די באדינונגען זענען באזירט אויף די באדערפענישן פון די מענטש ,אינטערעסן און סטארקהייטן .זיי זענען
זעזיגנירט צו פארשטארקן דעם יחיד און פארשטארקן סקילז .דאָס אויך פארלאנגט אַז דער מענטש איז צופֿרידן מיט די
באדינונגען און שטיצט .דער מענטש-צענטרירט פּלאַנירונג פּראָצעס איז קאַלאַבערייטיוו צווישן דעם יחיד און די סערוויס
פּראַוויידערז.
א מענטש-סענטערד פּלאַנירונג פּראָצעס איז ניצט צו אַנטוויקלען אַ מענטש-צענטרירט באדינונג פּלאַן ) ISPאָדער לעבן פּלאַן(.
דער יחיד דירעקטירט דעם פּראָצעס ,מאכט אינפארמירטע באשטעטיגונגען און איז אריינגעטאן אין די אויסלאוף פלאנירונג פון
די זיצונג .דער פּראָצעס נעמט קולטור באטראכטונג אַזוי אַז עס איז פאַרשטיייק דורך דער מענטש געדינט ,און אַלע די זייטן
אויסדערוויילט דורך דעם יחיד .דערהיי ַנטיקונגען זענען קלאר קאַמיונאַקייטיד און עס זענען סטראַטעגייעס צו אַדרעס
אוםהסכמה אין דעם פּראָצעס.
דער פּלאַן ) ISPאָדער לעבן פּלאַן( דאַרף אַיינהאַלטן דעם צילן פון די מענטש ,שטארקהייטן און טערַאפּיוטיק באדערפענישן .עס
וועט אויך אַיינהאַלטן אַלע באדינונגען צו זיין צוגעשטעלט ,אַריי ַנגערעכנט קיין זעלבסט-דירעקטירט באַדינונגען ,די
אויסדערוויילטע פּראַוויידערז ,און זאָגן אַז דער וווינאָרט פון די מענטש )אויב אָנווענדלעך( ,אויב פון זייער ברירה .קיין ריזיקירן
סיבות און סטראַטעגיעס צו פארקלענערן די ריזיקען וועט זיין אַריי ַנגערעכנט.
די מאָניטאָרינג פון דעם פּלאַן וועט זיין לויפענדיק דורך די קער מאַנאַג'ער און דער יחיד.
דער פּלאַן דאַרף זיין געענדיקט און מסכים זיין מיט אינפארמירטע שרייבן פון דעם יחיד און זיין געחתמעט דורך די שפּיי ַזער )(s
פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אומזעטצונג אויף דעם פּערסאַנעל צענטער דינסט פּלאַן .דער פּלאַן וועט זיין איבערקוקט לפּחות האַלב-
יארליך ,אָדער ווי בעדאַרפט דורך דעם מענטש.
ווען דער באדערפענישן פון דער מענטש דאַרפן עדנדערונגען צו זיין אָדער איר רעכט ,אַ ספּעציפישע אַסעסמאַנט און טערעץ
פֿאַר די נויט וועלן זיין אַריי ַנגערעכנט .די פּריוואַטקייט ,פרייהייט צו קאָנטראָלירן זיין טעגלעך אַקטיוויטעטן און צייט פלאן און די
פעייקייט צו האָבן און האַנדלען מיט באזוכערס זענען אַריי ַנגערעכנט אין דעם .די רעגיאַליישאַנז ספּעציפיצירן אַז די קער

ברוקלין,

רעגיאָנען פון באדינונגען :לאנג איילאַנד ,קווינס ,סטאַטען איילאנד,
נידעריקער הודסאָן וואלי
בראָנקס,
n
נורט קאונטי
קַאפּיטאַל דיסטריקט,
אויבערשטער הודסאָן וואַלי,

מאַנהאַטאַן,

מאַנאַג'ער מוז פארזיכערן אַז די פארלאנגטע דאַקיומענטיישאַן זענען אין די  ISPאָדער לעבן פּלאַן.
די לעצט רעגיאַליישאַנז אידענטיפיצירן די פארלאנג פֿאַר אָנזאָג פון די רעכט פון דעם יחיד צו אַ מענטש-צענטרירט פּלאַנירונג
פּראָצעס און אַ מענטש-צענטרירט פּלאַן ,און פון די רעכט צו זיין קעגנט צו באדינונגען אין לויט מיט  OPWDDרעגיאַליישאַנז אין
14.
ָ NYCRRאפּטיילונג  .633.12נאָטיפיקאַצייעס מוזן זיין צוגעשטעלט צו דעם יחיד און אַ מענטש אויף וועמען די באַשלוס-
געמאכט אויטאָריטעט איז קאַנפערירט דורך שטאַט געזעץ ,אויב קיין.
ווי שטענדיק ,דיין קער מאַנאַג'ער איז בארעכטיגט צו ענטפֿערן קיין פֿראגן איר מעגט האָבן .איר קענט אויך ָאפּשאַצונג די מקור
דאָקומענט רעגולאצייע  NYCRR 14טייל  636און ענדערונגען צו  NYCRR 14טיילן  671 ,633און  686לעצטע
רעגיאַליישאַנז ,עפעקטיוו .11/1/2015
דאנק איר פֿאַר די געלעגנהייט צו דינען איר.
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