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     סענטערד ּפלַאנירונג-בַאמערקונג וועגן מענטש

 

ווָאס מיטל ַאז איר זענט די מערסט וויכטיק מענטש  ,סענטערד-שטרעבט צו צושטעלן סערוויסעס ווָאס זענען מענטש קער ּפלַאן ניו יָארק

די קָאמוניקַאציע איז  .באדערפענישן זענען די פָאקוס פון די בַאדינונגס ֿפַאר איראייער בַאדינונגס און דיין   .אין די ּפלַאנירונג ּפרָאצעס

דורך   אנגענומען  רעגיַאליישַאנז  די  פון  קיצער  ַא  איר  צושטעלן  צו  פון   OPWDDבדעה  ווירקונג  די  .2015נאוועמבער   1מיט 

די טערמינען וועט  .סענטערד ּפלַאנירונג ּפרָאצעס-אין ַא מענטשרעגיַאליישַאנז הַאנדלען מיט און דערקלערן דיין רעכט צו ָאנטייל נעמען  

 .סיַידן איר סּפַאסיפיקלי עקסּפרעסס עס  ,ָאדער לעבן ּפלַאן ISPנישט טוישן דיין בַאדינונגס אין קיין וועג ווי מסכים אין דיין 

נטראלירט די פלאנירונג פון זייערע סערוויסעס א פערזענליכע צענטרירטע פלאנירונג פראצעס איז א פראצעס אין וועלכער א מענטש קא

ער   שטיצע  און  סערוויסעס  די  איבער  באשלוסן  אינפארמירטע  נעמט  און  מעגליך  ווייט  באקומט /אזוי  ּפרָאצעס  .זי  ּפלַאנירונג  דער 

רעזולטאטן אין די געביטן פון לעבן   דירעקטירט די עקסּפרעס פון בַאדינונגען און שטיצן צו ַא מענטש ַאזוי ַאז עס פירט צו ַאוטקַאמז ָאדער

 .(ַארבעט און היים  ,באציונגען ,געזונט ,למשל)ווָאס זענען די מערסט וויכטיק ֿפַאר זיי 

העלֿפן מענטשן ווָאס זיי צוטרוי אין זייער לעבן צו  דער שטיצן קרייז איז ַא גרוּפע פון   .די סּפָאנסָארס קליַיבן זייער סּפָאנסָארשיּפ גרוּפע

 :סענטערד ּפלַאנירונג ּפרָאצעס ריקווייערז-דער מענטש .זיי מַאכן דיסיזשַאנז

  .ינטערעס און סטרענגטס פון דעם מענטש ,די בַאדינונגס זענען טיילערד צו די באדערפענישן •

 .די סערוויסעס זענען דיזיינד צו געבן מענטשן און פארשטארקן די סקילז •

 .דן מיט די בַאדינונגס און שטיצןדער מענטש וועט זיין צוֿפרי •

 .סענטערד ּפלַאנירונג ּפרָאצעס איז קַאלַאבערייטיוו צווישן דעם יחיד און די סערוויס שּפיַיזער-דער מענטש •

ַא מענטש-א מענטש ַאנטוויקלען  צו  געניצט  איז  ּפרָאצעס  ּפלַאנירונג  ּפלַאן  -סענטערד  סערוויס  ּפלַאןָאדער   ISP)סענטערד    דער .(לעבן 

דער ּפרָאצעס נעמט קולטור  .נעמט ינפָארמד דיסיזשַאנז און איז ינווַאלווד אין ּפלַאנירונג פון דער בַאגעגעניש ,מענטש פירט דעם ּפרָאצעס

ַאזוי ַאז עס איז פַארשטיייק ֿפַאר דער מענטש ווָאס איז געדינט און ַאלע ּפַארטיעס אויסגעקליבן דורך דעם מענטש  די  .ישוז אין חשבון 

יחיד  דעם  ֿפַאר  ּפַאסיק  איז  ווָאס  ָארט  און  צייט  ַא  אין  מענטש  דעם  מיט  קווַאּפעריישַאן  אין  סקעדזשולד  איז  בַאגעגעניש   .ּפלַאנירונג 

 .דערהיַינטיקונגען זענען קלאר קַאמיונַאקייטיד און עס זענען סטרַאטעגיעס אין ּפלַאץ צו ַאדרעס די דיסרידזשעמענץ אין דעם ּפרָאצעס

צילן דער   די  ַאריַיננעמען  מוזן  ּפלַאן  באדערפענישן ,לעבן  טערַאּפיוטיק  און  זיין  .סטרענגטס  צו  סערוויסעס  ַאלע  ּכולל  אויך  עס 

וווינָארט פון דעם מענטש  ,דירעקטעד בַאדינונגס-ַאריַינגערעכנט קיין זעלבסט ,צוגעשטעלט ַאז די  זָאגן  די סעלעקטעד ּפרַאוויידערז און 

דער  .ַאלע ריזיקירן סיבות און סטרַאטעגיעס צו מינַאמייז ריזיקירן זענען גענומען אין חשבון .איז פון זייער ברירה (עךאויב ָאנווענדל )

 .זָארגן פַארווַאלטער און דער מענטש פָארזעצן צו מָאניטָאר דעם ּפלַאן
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שּפיַיזער   די  דורך  געחתמעט  און  יחיד  דעם  פון  צושטימען  געשריבן  די  מיט  באוויליקט  און  קַאמּפליטיד  זיין  דַארף  ּפלַאן   דער 

יעדער זעקס חדשים אויב דער ּפלַאן וועט זיין ריוויוד אין מינדסטער   .פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר ימּפלַאמענינג די ּפערסענטרַאל סערוויס ּפלַאן

ָאדער אויב די מענטש ָאדער ּפַארטיעס הָאבן  ,אויב סקילז ָאדער ּפרעֿפערענצן ענדערונגען ,די רעצענזיע איז גערַאנטיד דורך רי ַאסעסמַאנט

 .אויסגעקליבן דורך דעם מענטש

איז ַאריַינגערעכנט ַא סּפעציפיש ַאסעסמַאנט און טערעץ עס   ,ווען די באדערפענישן פון ַא מענטש רופן ֿפַאר ענדערונגען אין זייער רעכט

נויט די  סקעדזשולז ,ּפריווַאטקייט .ֿפַאר  און  ַאקטיוויטעטן  טעגלעך  איר  ָאדער  זיין  קָאנטרָאלירן  צו  ַאנריסטריקטיד  ,פרייהייט  און  פול 

וויזאַ  מיט  ינטערַאקט  און  הָאבן  צו  פיייקייט  די  און  צו טיּפיש סּפייסַאז  יחידַאקסעס  פון דעם  ּפלַאן  די  לויט  זייער ברירה  פון  דער  .טערז 

 .מענטש זָאל הָאבן ַאקסעס צו עסנווַארג צו ַאלע מָאל

דער וווינָארט פון דער מענטש דַארף ַאנטהַאלטן ַא לעגַאל ביינדינג העסקעם ווָאס גערַאנטיז דער זעלביקער   ,ווען איר לעבן אין ַא וווינונג

ַא וווינָארט קָאנטרַאקט ָאדער  ,די שוץ זָאל זיין צוגעשטעלט דורך ַא ּפרָאקַאט העסקעם  .לָאקַאטָאר געזעץ  /בַאלעבָאס    יוויקשַאן שוץ ווי די

יוויקשַאן ּפרָאצעדור און לעגַאל רעמַאדיז .ַאן אנדערע פָארעם פון געשריבן העסקעם  ַאן  זָאל צושטעלן  מוזן  .דער העסקעם  וווינָארט  די 

מיט בלויז ּפַאסיק ּפַארטיעס ווָאס הָאבן שליסלען  ,ייט אין די וווינָארט און אין די בעדרומז דורך לַאקַאבַאל ענטרַאנסַאזענשור ּפריווַאטק

דער מענטש דַארף  .דער מענטש מוזן הָאבן די ברירה פון ַא רומייט ,אויב די וווינונג איז שערד מיט אנדערע .ָאדער ַאקסעס ווי פארלאנגט

 .צולייגן און בַאצירן זייער שלָאפצימער ָאדער וווינונג לויט די ּפַארַאמעטערס פון די דינגען ָאדער אנדערע העסקעם זיין פריי צו 

רעכט עטלעכע  טשַאנגינג  ווען  דַאקיַאמענטַאד  זיין  דַארף  ווָאס  בַאשליסן  ּכללים  די  ,די  און  באדערפענישן  יחיד  און  סּפעציפיש  ווי  ַאזַא 

ווייניקער ינטרוסיוו מעטהָאדס צו בַאפרידיקן די באדערפענישן ווָאס זענען געפרוווט און האט נישט  ,ַאר די ענדערונגַאנדערלייינג סיבה ֿפ

און   ,ַארבעטן מענטש  דעם  צושטימען  ינפָארמד  די  /און  אין  ּפַארטיסַאּפייץ  ווָאס  מענטש  דעם  דורך  אויסדערוויילט  ּפַארטיי  די  ָאדער 

 .שטַאט געזעץ  ,צווישן אנדערע ,מאכן אויטָאריטעט איז דעלַאגייטַאד צו אן אנדער דורך-יַידן די בַאשלוסס ,מאכן ּפרָאצעס-בַאשלוס

ווָאס באקומט סערוויסעס אין דער מעכירעס זָאגן די רעגולאציעס אז דער   ,אויב ענדערונגען אין רעכטן ווירקן אויף אן אנדערן מענטש 

דאקו  א  פארזיכערן  מוז  פַארווַאלטער  פון  קעיר  מענטשמענטאציע  דעם  אויף  רעכטן  אין  ענדערונג  דער  פון  עפעקטן  השתדלות  ;די  די 

ָאדער די ּפַארטיי אויסדערוויילט דורך דעם   /און די ינפָארמד צושטימען פון דעם מענטש און   ;געמאכט צו רעדוצירן די ּפרַאל אויף מענטשן

איז ַאריַינגערעכנט אין   ,ן מַאכט איז דעלַאגייטיד צו אן אנדער דורך שטַאט געזעץ מאכ-סיידן בַאשלוס ,מאכן-מענטש צו הילף אין בַאשלוס 

 .די ינדיווידזשַאלייזד רַאסטער ָאדער לעבן ּפלַאן

צענטערירטן  פערזענליכען  א  אויף  רעכטן  פערזענליכן  דעם  ָאנזָאגן  פאר  ֿפָאדערונגען  מען  שטעלט  רעגולאציעס  ענדגילטיקע  די  אין 

 .633.12סעקציע   NYCRR 14ּכללים אין   OPWDDאון דָאס רעכט צו אנטקעגן סערוויסעס אונטער די   ,ָאצעס און פלאןּפלַאנירונג ּפר

די בַאשלוס וועמען  צו  ַא מענטש  צו  און  נַאטירלעך מענטש  די  צו  געמאכט  זיין  מוזן  ָאנזָאג  דורך -די  טרַאנספערד  איז  אויטָאריטעט  מאכן 

 .שטַאט געזעץ 

 14איר קענט אויך קָאנטרָאלירן די רעגולירן רעגיַאליישַאנז   .דיין קער מַאנַאגער איז בארעכטיגט צו ענטֿפערן קיין ֿפראגן ,שטענדיקווי  

NYCRR   14און די ַאמענדמַאנץ צו   636טייל NYCRR   לעצט רעגולַאטיָאנס ווָאס זענען עפעקטיוו  686און   671 ,635 ,633ּפַארץ

11/1/2015. 

 .יר ֿפַאר די געלעגנהייט צו דינען אירדאנק א
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