Corporate Office
Albany, NY 12211

רעכטן און פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט פון מענטשן וואָס באַקומען באַדינונגסען
קער דיזזין ניו יארק איז איבערגעבן צו אַרויסעלפן מענטשן מיט  I/DDאון\אדער אנטוויקלונגעם אומפעיקייטן צו באַקומען די
שטיצן און באַדינונגען צו לעבן אַ קוואַליטעט לעבן .אונטן זענען געוויזן דיין רעכטן און אכרייעס אַזוי אַז איר )און דיין משפּחה(
האָבן די אינפֿאָרמאַציע צו מאַכן אינפאָרמירטע באשטעקוגנען וועגן דיין באדינוגען און אינפֿאָרמאַציע אויב איר האָט פֿראגן
אָדער דייגעס.
ניו יארק סטעיט רעגולאציעס ) (NYCRR 633.4 14באשרייבן אייערע רעכטן און אכרייעס אזוי) :אַ( פּרינסיפּלעס פון
נאכקומען (1) .קיין מענטש זאָל זיין צונעמען פון קיין ציווילע אָדער לעגאַל רעכט בלויז ווייַל פון אַ דיאַגנאָסיס פון אנטוויקלונג
אומפעייקייט ,ווי באַשטימט אין ָאפּטיילונג  633.99פון  NYCRR. (2) 14אַלע מענטשן וועלן זיין געגעבן די רעספּעקט און
כשיוועס אַז
איז געגעבן צו אנדערע מיט נישט קיין חילוק פון ראַסע; רעליגיע :נאציאנאלע אנהייב :ראסע :עלטער :דזשענדער :עטניק
הינטערגרונט :געשלעכט אריענטירונג :אנטוויקלונג אומפעייקייט אדער אויסגאבע :אָדער געזונט צושטאַנד ,אַזאַ ווי איינער וואָס
איז טעסטעד אָדער דיאַגנאָסירט מיט אַ  HIVאינפעקציע .אין צוגאב ,עס זאָל זיין קיין דיסקרימינאַציע פֿאַר דיזע אָדער אנדערע
סיבות (3) .די רעכטן געשטעלט אין דעם ָאפּטיילונג זענען בדעה צו פאַרלייגן די לעבעדיק און\אָדער פּראָגראַם סוויווע וואָס
באישצן יחידים און געבן צו צושטעלן אַ סוויווע אין שייכות מיט די קהילה אין אַ גרויס מאָס ,אין די מאָס מעגלעך ,געגעבן די גראַד
פון די אומפעייקייט פון יענע מענטשן .רעכטן וואָס זענען זעלבסט-איינגעהייבט אָדער איינעמען פּריוואַטקייט אָדער סעקשואַל
עניינים מעגן דאַרפֿן צו זיין אַדַאפּטירט צו טרעפן די באדארפענישן פון מענטשן מיט די מערסט ערנסט אומפעיקייטן און\אָדער
מענטשן וועמען נויט פֿאַר שוץ ,זיכערקייַט און געזונט זאָרגן וועלן באַרעכטיקן אַזאַ אַדַאפּטאצייע .עס איז די
פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט פון די אַגענטור\איינריכטונג אָדער
די ספּאָנסאָרינג אַגענטור צו פארזיכערן אַז רעכטן זענען נישט אַרביטרעראַלי געלייקנט .רעכטן באגרענעצונג מוזן זיין
דאַקומענטירקט און מוזן זיין אויף אַ יחיד באזירט ,פֿאַר אַ ספּעציפיש צייט און בלויז פֿאַר קלינישע צוועקן (4) .קיין מענטש
וועט זיין געלייקנט (i) :אַ זיכערע און היגיעניש סוויווע; ) (iiפרייהייט פון פיזישע אָדער פסיכאלאגישע מיסברעכן; )(iii
פרייהייט פון קערפּעראַל שטראָף; ) (ivפרייהייט פון אומנייטיקע נוצן פון מעכאנישע צוריקהאלטן פאריכטונגען; ) (vפרייהייט
פון אומנייטיקע אָדער איבעריק מעדיקאמנטן; רעכטן און אכרייעס פון מענטשן וואס באקומען ) (viשוץ פון געשעפט אָדער
אנדערע עקספּלויטיישאַן; ) (viiקאַנפידענשיאַלאַטי וועגן אַלע אינפֿאָרמאַציע איינגעהאלטן אין דער רעקאָרד פון דער מענטש
און אַקסעס צו אַזאַ אינפֿאָרמאַציע ,אונטערטעניק צו די פּראַוויזשאַנז פון אַרטיקל  33פון די מענטאַל היגיענע געזעץ און די
רעגיאַליישאַנז פון דער קאַמישאַנער .אין דער צו ,קאַנפאַדענשיאַלאַטי מיט אַכטונג צו -HIVפֿאַרבונדענע אינפֿאָרמאַציע וועט
זיין געהאלטן אין לויט מיט אַרטיקל  F-27פון די פובליק געזונט געזעץ NYCRR 10 ,טייל  63און די פּראַוויזשאַנז פון
ָאפּטיילונג  633.19פון  NYCRR; (viii) 14אַ געשריבן אינדיווידאלע באדינונג פּלאַן )מענטש צענטרירט פּלאַן\לעבן פּלאַן(
וואָס האט ווי זיין ציל די מאַקסאַמיזאצייע פון אַ מענטש פעייקייטן צו האַנדלען מיט זיין אָדער איר סוויווע ,פאָסטערז
געזעלשאַפטלעך יכולת )וואָס כולל מינינגפאַל פאַרוויי ַלונג און קהילה פראגרמען און קאָנטאַקט מיט אנדערע וואָס טאָן ניט
האָבן אומפעיקייטן( ,און וואָס אנטיילט אים אָדער איר צו לעבן ווי אומהענגדיק ווי מעגלעך .אַזאַ רעכט איז אויך כולל) :אַ( די
געלעגנהייט צו אָנטייל נעמען אין דער אַנטוויקלונג און ענדערונגען פון אַ אינדיווידואלע באדינונג פּלאַן ,סיידן באגרענעצט
דורך די פעייקייט פון דעם מענטש; ) (bדי געלעגנהייט צו קעגן שטעלן צו קיין פּראַוויזשאַנז אין אַ אינדיווידואלע פּלאַן פון
סבאדינונגען ,און די געלעגנהייט צו ַאפּעלירן קיין באַשלוס מיט וואָס דער מענטש שטימט נישט ,געמאכט אין באַציונג צו זיין
אָדער איר קעגן שטעלונג צו די פּלאַן; און ) (cדי פראוויזשן פֿאַר בעדויטזאמע און פּראָדוקטיוו אַקטיוויטעטן אין דעם
קַאפּאַציטעט פון דעם מענטש כאָטש עטלעכע ריזיקירן קענען זיין אריינגעמישט ,און וואָס נעמען אין חשבון זיין אָדער איר
אינטערעסן; ) (ixבאדינונגען ,אַריי ַנגערעכנט הילף און פירונג ,פון איינגעשטעלטע וואָס זענען אויסגעבילט צו פירן באַדינונגען
אַדאַקוואַטלי ,געשיקטע ,בעשאָלעם און מענטשליך ,מיט פול רעספּעקט פֿאַר
כשיוועס און פּערזענלעך אָרנטלעכקייט פון דעם יחיד; ) (xצונעמען און מענטשלעך געזונט זאָרגן און די געלעגנהייט ,צו די
מאָס מעגלעך ,צו האָבן אַריי ַנשריי ַב אָדער פּערסאַנאַלי אָדער דורך א פאָטער ,אָדער אפאטראפוס אָדער קאָרעספּאָנדענט,
צו אָנטייל נעמען אין די ברירה פון דאָקטער און ציינדאָקטער; אָדער די געלעגנהייט צו באַקומען אַ צווייטע מעדיציניש מיינונג;
) (xiצוגאנג צו קלינישע געזונט אינסטראַקשאַנז אויף דער טעמע פון סעקשואַלאַטי און משפּחה פּלאַנירונג באַדינונגען און
אינפֿאָרמאַציע וועגן דער עקזיסטענץ פון די באדינוגען ,אַריי ַנגערעכנט צו גאמג צו מעדיקאמענטן אָדער דעוויסעס צו רעגולירן
באנעם ,ווען קליניש איינגעוויזט .די רעכט איז כולל:

ברוקלין,

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

מאַנהאַטאַן,

)אַ( פרייהייט צו אויסדריקן סעקשואַלאַטי ,באגרענעצט דורך קאָנסענסואַל פעייקיי ַט צו דאס טאָן ,אויב זיי טאָן ניט אָנרירן
די רעכט פון אנדערע; ) (bדי רעכט צו מאַכן באשלוסן וועגן באנעם און שוואַנגערשאַפט לויט די מאַנדאטן פון אָנווענדלעך
שטאַט און פעדעראלע געזעץ (c) .די רעכט פון איינריכטונגען צו גליי ַך באַגרענעצן די אויסדרוק פון סעקשואַלאַטי,
אַריי ַנגערעכנט צייט און אָרט פון עס ,אין לויט מיט אַ פּלאַן פֿאַר עפעקטיוו איינריכטונג פאַרוואַלטונג; ) (xiiאַבזערוואַנס און
אָנטייל אין די רעליגיע פון זיין אָדער איר ברירה ,דורך די מיטלען פון זיין אָדער איר ברירה ,אַריי ַנגערעכנט די רעכט פון
ברירה נישט צו אָנטייל נעמען; ) (xiiiדי געלעגנהייט צו פאַרשרייבן און שטימען און די געלעגנהייט צו אָנטייל נעמען אין
אַקטיוויטעטן וואָס דערציען אים אָדער איר ,אין בירגערלעך אכרייעס; ) (xivפרייהייט פון דיסקרימינאציע ,מיסבראוך אָדער
קיין אַדווערס אַקטיוויטאט באזירט אויף זיין אָדער איר סטאַטוס ווי איינער וואָס איז אונטערטעניק צו אַ -HIVפֿאַרבונדענע
פּראָבע ,אָדער וואָס איז דיאַגנאָסירט ווי מיט  HIVאינפעקציע AIDS ,אָדער  HIVפֿאַרבונדענע קראַנקייט; ) (xvדי באקומען
פון אינפֿאָרמאַציע אויף אָדער פריערדיק צו אַריי ַנטרעטן ,וועגן
די פארזארעניש און באַדינונגען וואָס די איינריכטונג וועט צושטעלן ,אָדער פֿאַר וואָס נאָך אפצאלן וועלן זיין געמאכט ,און
ביי ַציי ַטיק אָנזאָג פון ענדערונגען דערנאָך; ) (xviדי נוצן פון זיין אָדער איר פּערזענלעך געלט און פאַרמאָג ,אַריי ַנגערעכנט
רעגולער באַמערקן פון זיין אָדער איר פינאַנציעל סטאַטוס ,און די צושטעלן פון הילף אין די נוצן פון זיין אָדער איר מיטלען,
ווי פּאַסיק;
) (xviiאַ באַלאַנסירט און נערעוודיק דיעטע .דאָס רעכט וועט צושטעלן) :אַ( מאלצייט זענען געדינט אין געהעריק צייט און אויף
אַ נאָרמאַל וועג ווי מעגלעך; און )ב( ענדערונג פון דער זאַץ אָדער צייט פון קעסיידער סערווירט מאלצייט פֿאַר דיסציפּלאַנערי
אָדער שטראָף צוועקן ,פֿאַר די קאַנוויניאַנס פון איינגעשטעלטע ,אָדער פֿאַר נאַטור מאַדאַפאַקיישאַן וועט זיין פּארווערן(xviii) :
אינדיווידואלע פארמעגנט קליידער וואָס זענען פּאַסיק רעכט ,זענען מיינטיינד רעכט און זענען צונעמען פאָר דעם סעזאָן און
טעטיקייט; און די געלעגנהייט צו זיין געמישט אין די סעלעקציע פון די קליידער; ) (xixטויגן ,אינדיווידואלע פארמעגט ,פוצן און
פערזענלעכע היגיענע סַאפּלייז; ) (xxאַ גליי ַך גראַד פון פּריוואַטקייט אין סליפּינג ,באדן און קלאָזעט געביטן; ) (xxiאַ גליי ַך
סומע פון זיכער ,אינדיווידואלע צוטריטלעך אויסגעוואר פּלאַץ פֿאַר קליידער און אנדערע פערזענלעכע פאַרמעגן
געניצט אויף אַ טאָג-צו-טאָג איקער; ) (xxiiדי געלעגנהייט צו בעטן אַן אָלטערנאַטיוו רעזידענטשאַל באַשטעטיקונג ,צי אַ ניי ַ
וווינאָרט אָדער טוישן א צימער ,און אריינמישונג אין די באשלוס וועגן אַזאַ ענדערונגען; ) (xxiiiדי געלעגנהייט ,אָדער
פּערסנאַלי אָדער דורך פאָטער ,אפאטראפוס אָדער קאָרעספּאָנדענט )זען גלאָסאַר( ,צו אַרויסרעדן אָן מורא פון רעפּריזאַל,
אוולע ,דיי ַגעס און פֿירלייגן צו די הויפּט איגזעקיאַטיוו אָפיציר פון די איינריכטונג; דער קאַמישאַנער פון  ;OPWDDדי
גערעכטיקייט צענטער פֿאַר דער פּראַטעקשאַן פון מענטשן מיט ספּעציעלע דאַרפן )גערעכטיקייט צענטער( )זען גלאָסאַר(;
פֿאַר מענטשן אין אנטוויקלונג צענטערן ,און אין די קהילה אויף קאַנדישאַנאַל מעלדונג פון אַ אנטוויקלונג צענטער ,די
מענטאַל היגיענע לעגאַל סערוויס און די בארד פון באזוכערס; און פֿאַר מענטשן אין אנטוויקלונג צענטערס ,די אָמבודסמאַן;
) (xxivדי געלעגנהייט צו באַקומען באזוכן אין גליי ַכע צייט; צו האָבן פּריוואַטקייט ווען איר ביסט באזוכט ,צוגעשטעלט אַזאַ
באזוך אויסמיידעט איבערטרעטונג פון די רעכט פון אנדערע ,און צו איבערגעבן פרילי מיט ווער עס איז אין אָדער אין אדער
אַרויס פון די איינריכטונג; אדער
) (xxvדי געלעגנהייט צו מאַכן אָדער האָבן געמאכט פֿאַר אים אָדער איר ועעגן ,אַ אינפאָרמירטע באַשלוס וועגן די
קאַרדיאָופּולמאַנערי ריסאַסיטיישאַן )זען גלאָסאַר( ,אין לויט מיט די פּראַוויזשאַנז פון אַרטיקל  B-29פון די פובליק געזונט
געזעץ ,און קיין אנדערע אָנווענדלעך געזעץ אָדער רעגולאצייע .יעדער אַנטוויקלונג צענטער )זען גלאָסאַר( וועט אָננעמען
פּאַליטיק\פּראָצעדורן צו אַקטואַליזירן דעם רעכט (xxvi) .די געלעגנהייט ,אויב דער מענטש ווינט אין אַ OPWDD
ַאפּערייטאַד אָדער סערטיפירט איינריכטונג ,צו שאַפֿן אַ פּראַקסי געזונט זאָרגן )זען גלאָסאַר( אין לויט מיט NYCRR 14
 (5) .633.20אימפּלעמענטירן פילע פון די רעכט אויבן איז ינוואַלווד טאָכיק ריסקס .צו די מאָס פון סייכלדיק ,פאָרהערשבאר,
און צונעמען אונטער די צושטאנדן ,אַזאַ ריזיקן וועלן זיין דיסקרייבד צו מענטשן און\אָדער זייער עלטערן ,גאפאטראפוס אָדער
קאָראַספּאַנדאַנץ .אָבער ,די יחידים נעמען פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט פֿאַר די ריזיקן טיפיש פֿאַרבונדן מיט אָנטייל אין נאָרמאַל
אַקטיוויטעטן ,אין די מאָס וואָס די פעייקייט פון דעם מענטש דערלויבט אַזאַ אָנטייל (6) .איינגעשטעלטע ,וואַלאַנטירן ,און
משפּחה זאָרגן פּראַוויידערז ,וועלן זיין בעראטן וועגן די ביז אַהער ליסטעד רעכט (7) .קיינער פון די פריערדיקע רעכטן וועלן
זיין באגרענעצט פֿאַר די בעקוואמטלאכקייט פון איינגעשטעלט ,ווי אַ סאַקאָנע
אַ מיטל פון ריטרישאַן ,פֿאַר דיסַאפּלאַנערי צוועקן אָדער ווי אַ פאַרבייטער פֿאַר באַהאַנדלונג אָדער השגחה .אויף
אַריי ַנטרעטן צו אַ איינריכטונג און נאָך ענדערונגען וואָס פּאַסירן דערנאָכדעם ,וועט זיין אנזאגט פון זיין אָדער איר רעכט
אויף די איינריכטונג און כּללים וועגן די פירונג ,סיי ַדן דער מענטש איז אַ טויגעוודיק דערוואַקסן וואָס איז קעגן צו אַזאַ
אָנזאָג צו אַ פאָטער אָדער
קארעספאנדענט .אַזאַ אינפֿאָרמאַציע וועט זיין איבערמיטלט אין די ערשטיק שפּראַך פון דער מענטש און\אָדער די פאָטער ,די
אפאטראפוס אָדער דער קאָרעספּאָנדענט אויב נייטיק צו ערלייכטן די פארשטיין .עס וועט זיין אַגענטור\איינריכטונג אָדער
ספּאָנסאָרינג אַגענטור פּאַליטיק\פרצעדורן צו אימפלעמנטען דעם פּראָצעס ,און דער פּראָצעס אין וועלכע מען קענען זיין אַווער
פון און פֿאַרשטיין ,אין די מאָס ,די רעכט צו וואָס זיי זענען בארעכטיגט ,ווי אַזאַ רעכט קען זיין פראקטיצירט .און די
אַבליגאצייעס אין אַריי ַנטרעטן און אָנטייל אין די פראגרם פאראלאגט דורך די איינריכטונג) .נאטיע:
זען אויך פּאַראַגראַף ] [b] [4פון דעם ָאפּטיילונג(.
) (9אַ יחיד אָדער זיין אָדער איר פאָטער ,אפאטראפוס אָדער קארעספאנדענט קען געגן שטעלן צו די ַאפּלאַקיישאַן,
אַדַאפּטיישאַן אָדער ָאפּלייקענונג פון קיין פון די פריער רעכט געמאכט וועגן זיין אָדער איר אין לויט מיט ָאפּטיילונג  633.12פון
 NYCRR . (10) 14אין לויט צו ָאפּטיילונג  33.16פון די מענטאַל היגיענע געזעץ ,און אונטער די באגרענעצן וואָס זענען דערין
אַנטהאַלטן ,אַ מענטש אָדער אנדערע קוואַלאַפיצירטע זייטן ,קען מאַכן אַ געשריבטע בעטן פֿאַר צוטריט צו דער קלינישע
רעקאָרד פון דער מענטש (i) .אויב די איינריכטונג געלייקנט אַזאַ צוטריטגאַנץ אָדער טייל ,עס וועט געבן צו וויסן דעם בעטער

ברוקלין,

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

מאַנהאַטאַן,

זיין אָדער איר רעכט צו קריגן אָן קאָסטן ,אַ ָאפּשאַצונג פון די ָאפּלייקענונג דורך די  OPWDDקלינישע רעקאָרד צוטריט
ָאפּשאַצונג קאַמיטי (ii) .די קאַמיטי פֿאַר ָאפּשאַצונג פֿאַר צוטריט פֿאַר קלינישע רעקאָרדן וועט זיין פעסטגעטעלט פון אַן
 OPWDDאַדוואָקאַט ,אַן  OPWDDפּראַקטישנער און אַ פארשטייער פון דער וואַלאַנטערי אַגענטור פאזארגער קהילה .דער
טשערמאַן איז דער  OPWDDאַדוואָקאַט און די בעטונג פֿאַר ָאפּלייקענונג פון צוטריט וועט זיין ווענדט צו די בירא קאָונסיל פֿאַר
.OPWDD
) (iiiדי קאַמיטי פֿאַר ָאפּשאַצונג פֿאַר צוטריט פֿאַר קליניש רעקאָרדן וועט דורכפירן זייַן באַטראַכטונגען און דערגרייכן זיין
באשטעטיגונג אין לויט מיט ָאפּטיילונג  33.16פון די מענטאַל היגיענע געזעץ.
אויב דער קאמיטעט האט באשטעטיגט דעם באַשלוס פון דער איינריכטונג צו ָאפּלייקענען צוטריט צו די קליניש רעקאָרדן ,גאַנץ
אָדער טייל ,דער טשערמאַן וועט געבן צו וויסן די בעטער זיין אָדער איר רעכט צו זוכן געריכטליך ָאפּשאַצונג אויף די באַשטימונג פון
די איינריכטונג לויט צו ָאפּטיילונג
 33.16פון די מענטאַל היגיענע געזעץ.
) (11אַן אַגענטור\רעזידענטשאַל איינריכטונג ,און די ספּאָנסאָרינג אַגענטור פון אַ משפּחה זאָרג היים ,זאָל (i) :העלפֿן צו
עפארזיכרן אַז יעדער דערוואַקסנע מענטש וואָס פאָרמולירט אַ פראקסי אין דער געזונט זאָרגן בשעת ער וווינט אין די
איינריכטונג ,טוט דאָס וואַלאַנטעראַלי און אָן צווענג; און ) (iiאויב זיי זענען דעפינירט מיט אַ מענטש רעכטע געזונט זאָרגן
פרוקסי ,צו פארזיכערן אַז די געזונט זאָרגן פּראַקסי אָדער אַ קָאפּיע פון עס ,ווערט אַ טייל פון דער מעדיציניש טייל פון דער
קלינישע רעקאָרד פון דער מענטש; און ) (iiiאויב ,פֿאַר קיין סיבה ,איז פון די מיינונג אָדער האט געבראכט צו אים
אופמערקזאַמקייט ,אַז עס איז א סיבה צו גלויבן אַז אַ מענטש האט נישט פֿאַרשטאנען די נאַטור און קאַנסאַקווענסאַז פון אַ
געזונט קער פראקסי ,פון געזונט זאָרגן און\אָדער ניט דורכגעפירט אַ געזונט זאָרגן פּראַקסי גערן און פריי פון צווענג ,ברענג עס
צו אופמערקזאַמקייט פון  ;MHLSאָדער נעם אקצייע ווי געוויזן אין ָאפּטיילונג ) 633.20אַ( ) (21און ) (22פון NYCRR. 14
)(12
עס וועט זיין אַ מיטל צו רעקאָמענדירן יחידים און\אָדער זייער עלטערן ,אפאטראפוס אָדער קאָראַספּאַנדאַנץ ,אויף
אַריי ַנטרעטן און ווי ענדערונגען פּאַסירן ,וועגן די אַוויילאַבילאַטי פון די פאלגענדע פּאַרטיעס צו באַקומען טענות און דיי ַגעס,
מיט קראַנט אַדרעס און טעלעפאָן נומערן:
) (iדער דירעקטאָר פון ) DDRO. (iiדער קאַמישאַנער פון ) OPWDD. (iiiדי גערעכטיקייט צענטער פֿאַר פּראַטעקשאַן פון
מענטשן מיט ספּעציעלע באדערפענישן ) (ivדי לעגאַל סערוויס פֿאַר גיי ַסטיק היגיענע )זען גלאָסאַר( ,פֿאַר רעזידענטשאַל
צענטער רעזידאַנץ און מענטשן אין די קהילה אויף בלויז קאַנדישאַנאַל מעלדונג פון אנטוויקלונג צענטערס (v) .די באזוכערס
באָרד ,בלויז פֿאַר רעזידענטשאַל צענטער רעזידאַנץ און מענטשן אין די קהילה ,בלויז אויף קאַנדישאַנאַל מעלדונג פון
אנטוויקלונג צענטערס (vi) .די קאַמישאַנער אָדער די גערעכטיקייט צענטער קען זיין קאָנטאַקטעד אין די פאלגענדע ארטן:
(a) Commissioner Office for People With Developmental Disabilities 44 Holland Avenue Albany, NY
;473-1997 (518) 12229
(b) Justice Center for the Protection of People with Special Needs 161 Delaware Avenue Delmar, NY
12054
 (13) 549-0200 (518פאר מענטשן וואָס זענען אַדמיטאַד צו אַ איינריכטונג איידער די אימפּלאַמענטיישאַן טאָג פון 14
 NYCRRטייל  ,633די אינריכטונג וועט פארזיכערן אַז אַזאַ פארלאנגטע אינפֿאָרמאַציע איז באטעיילט מיט דעם מענטש
און\אָדער ,עלטערן ,אפאטראפוס אָדער קאָראַספּאַנדאַנץ אין אַ גליי ַך צייט ראַם ,אויב די איינריכטונג האט נישט שוין דאָס
געטאן (14) .אין אנטוויקלונג צענטארס אַ דערקלערונג סאַמערייזינג די רעכטן ,אובליגאצייעס און באדערפענישן וועגן די
ריסאַסיטיישאַן פון די קאַרדיאָופּולמאַנערי ,זאָל זיין אויסגעהענגט אין אַ עפנטלעך אָרט.
) (15באַגעגעניש די קאָמוניקאַציע באדערפענישן פון ניט-ענגליש רעדן מענטשן וואָס זוכן אָדער באַקומען באַדינונגען.
)ָ (iאפּטיילונג  (e) 13.09פון די מענטאַל היגיענע געזעץ ,פארלאנגט די קאַמישאַנער צו מעלדן
רעגולאצייעס צו אַדרעסן די קאָמוניקאַציע באדערפענישן פון ניט-ענגליש רעדן מענטשן וואָס זוכן אָדער באַקומען באַדינונגען
אין איינריכטונגען וואָס זענען ָאפּעראַטעד ,סערטאַפייד אָדער געפאַנדאַד דורך די בירא פֿאַר מענטשן מיט אנטוויקלונגען
אומפעיקייטן .פֿאַר די צוועקן פון דעם פּאַראַגראַף ,ניט-ענגליש רעדן רעפערס צו מענטשן וואָס טאָן ניט רעדן ענגליש גענוג צו
זיין פֿאַרשטאנען ,מענטשן וואָס זענען טויב אָדער שווער-פון געהער ,און מענטשן אָן רעדע קַאפּאַציטעט וואָס נוצן
אָלטערנאַטיוו קאָמוניקאַציע מיטלען) .אַ( קיין איינריכטונג קענען ָאפּלייקענען זאָרגן און באַהאַנדלונג צו ,אָדער אַנדערש
דיסקרימינירן קעגן ,מענטשן וואָס נישט רעדן ענגליש (b) .יעדער איינריכטונג וועט ערליייכטעט די צוגאנג צו באַדינונגען דורך
פערזאנען וואָס קענען נישט רעדן ענגליש ווען אזעלכע פערזוכן אָדער רופֿן פאר באדינונגען ,און ווען אזעלכע פערזאנען
באקומען די באידנונגען (c) .אין אַדרעסינג די קאָמוניקאַציע באדערפענישן פון מענטשן וואָס רעדן נישט ענגליש ,יעדער
איינריכטוג וועט נעמען גליי ַכע טריט צו פארזיכערן אַז (1) :די קוילעלדיק קוואַליטעט און מדרגה פון באידנונגען זענען גלייך צו
די וואָס פאַראַנען
פאר אַלע אנדערע מענטשן אָדער רעפערראַלס; ) (2נויטיקע סטריט זענען גענומען צו צושטעלן אינפֿאָרמאַציע אין
געהעריק שפּראַכן; ) (3איבערזעצערס זענען צוגעשטעלט אין אַ ביי ַציי ַטיק שטייגער ווען נייטיק פֿאַר עפעקטיווע
קאָמוניקאַציע; און ) (4פּאַרטיעס וואָס דינען ווי אינטערפּראַטערז זענען גענוג קאָמפּעטענט צו פארזיכערן עפעקטיוו
קאָמוניקאַציע .די איבערזעצערס קענען אַריי ַננעמען ,אָבער זענען נישט באגרענעצט צו ,איינריכטונג אינגעשטעלטע,
קהילה וואַלאַנטירז אָדער קאָנטראַקטאָרס .אין קיין פאַל ,די וואס באקמען באדינונג אָדער זייער פאַמיליעס זענען באפוילן
פֿאַר די נוצן פון איבערזעצער באַדינונגען) .ד( די קלינישע רעקאָרדן פאר פערזאנען וואָס רעדן נישט ענגליש ,זאָלן
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אידענטיפיצירן סיי וועלכע שייכותדיקע ווירקונג אויף אזעלכע פונקצייעס און באהאנדלונג ,און אידענטיפיצירן
פארבונדענע רעקאַמאַנדאצייעס פֿאַר באַהאַנדלונג ,אַריי ַנגערעכנט סייכלדיק אַקאַמאַדאצייעס (e) .דער דערוואַקסענער
משפּחה מיטגליד פון אַ ניט-ענגליש רעדן מענטש ,אַ באַטייטיקע אנדערע ,קארעספאנדענט אָדער אַדוואָקאַט קען דינען ווי
אַיבערזעצער פֿאַר דעם מענטש אויב ער\זי און זיין\איר משפּחה מיטגליד ,באַטיי ַטיקע אנדערע ,קאָרעספּאָנדענט אָדער
אַדוואָקאַט שטימען צו די אָרדענונג ,די אָרדענונג איז קלאַניקלי געהאלטן ,און די פּאַרטיעס האָבן שוין געווען אינפאָרמד וועגן
די ָאפּציע פון ניצן אַן אָלטערנאַטיווע איבערזעצער אידענטיפיצירט דורך די פארזארגער .פארזארגערס וועלן נישט צושטאַנדן
די סערוויס אויף די נוצן פון משפּחה מיטגלידער אָדער באַטיי ַטיקע אנדערע ווי איבערזעצערס (ii) .עפעקטיוו קאָמוניקאַציע
מיט ניט-ענגליש רעדן מענטשן וועט זיין צוגעשטעלט אין לויט מיט טיטל  VIפון די  Civil Rights Actפון USC 42) 1964
 .(2000dדאזיקע געזעץ איז פובליצירט דורך די ,West Publishing Company, St. Paul
 Minnesotaאון איז בנימצא פֿאַר ָאפּשאַצונג אין(a) the Department of State, Office of Information Services, 41 :
State Street, Albany, NY 12231; and (b) the Office for People with Developmental Disabilities, Office of
Counsel, 44 Holland Avenue, Albany, NY 12229. (iii) Effective communication with persons who are deaf
or hard-ofhearing shall be provided in accordance with the Americans with Disabilities Act of 1990
) .(Public Law 101- 336דאזיקע געזעץ
איז ארויס דורך די  West Publishing Company, St. Paul, Minnesotaאון איז בנימצא פֿאַר ָאפּשאַצונג אין(a) the :
Department of State, Office of Information Services, 41 State Street, Albany, NY 12231; and (b) the
Office for People with Developmental Disabilities, Office of Counsel, 44 Holland Avenue, Albany, NY
 .12229וועריאצייעס צווישן דעם באַמערקן און  NYCRR 633.4 14וועט זיין קאַנטראָלירט דורך די רעגולאַצייעס .אויב איר
ווינט אין אַן אינטערמעדיאַטע קער איינריכטונג ) (ICFווי דיפיינד אונטער פעדעראלע רעגולאצייעס ,איר זענט בארעכטיגט צו
נאָך רעכטן .אַזעלכע אנפראגן קענען זיין געמאכט אָן מורא פון רעפריזאל.
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