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  ןעסגנונידַאב ןעמוקַאב סָאוו ןשטנעמ ןופ טייקכעלטרָאווטנַארַאֿפ ןוא ןטכער 
 

 יד ןעמוקַאב וצ ןטייקיעפמוא םעגנולקיווטנא רעדא\ןוא I/DD טימ ןשטנעמ ןפלעסיורַא וצ ןבעגרעביא זיא  קראי וינ ןיזזיד רעק
 )החּפשמ ןייד ןוא( ריא זַא יוזַא סעיירכא ןוא ןטכער ןייד ןזיוועג ןענעז ןטנוא .ןבעל טעטילַאווק ַא ןבעל וצ ןעגנונידַאב ןוא ןציטש
 ןגארֿפ טָאה ריא ביוא עיצַאמרָאֿפניא ןוא ןעגונידאב ןייד ןגעוו ןענגוקעטשאב עטרימרָאפניא ןכַאמ וצ עיצַאמרָאֿפניא יד ןבָאה
 .סעגייד רעדָא

 
 ןופ סעלּפיסנירּפ )ַא( :יוזא סעיירכא ןוא ןטכער ערעייא ןביירשאב )NYCRR 633.4 14( סעיצאלוגער טיעטס קראי וינ
 גנולקיווטנא ןופ סיסָאנגַאיד ַא ןופ ַלייוו זיולב טכער לַאגעל רעדָא עליוויצ ןייק ןופ ןעמענוצ ןייז לָאז שטנעמ ןייק )1( .ןעמוקכאנ
 ןוא טקעּפסער יד ןבעגעג ןייז ןלעוו ןשטנעמ עלַא NYCRR. (2) 14 ןופ 633.99 גנולייטּפָא ןיא טמיטשַאב יוו ,טייקייעפמוא
 זַא סעווישכ
 קינטע :רעדנעשזד :רעטלע :עסאר :בייהנא עלאנאיצאנ :עיגילער ;עסַאר ןופ קוליח ןייק טשינ טימ  ערעדנא וצ ןבעגעג זיא
 סָאוו רענייא יוו ַאזַא ,דנַאטשוצ טנוזעג רעדָא :עבאגסיוא רעדא טייקייעפמוא גנולקיווטנא :גנוריטנעירא טכעלשעג :טנורגרעטניה
 ערעדנא רעדָא עזיד רַאֿפ עיצַאנימירקסיד ןייק ןייז לָאז סע ,באגוצ ןיא .עיצקעפניא HIV ַא טימ טריסָאנגַאיד רעדָא דעטסעט זיא
 סָאוו עוויווס םַארגָארּפ רעדָא\ןוא קידעבעל יד ןגיילרַאפ וצ העדב ןענעז גנולייטּפָא םעד ןיא טלעטשעג ןטכער יד )3( .תוביס
 דַארג יד ןבעגעג ,ךעלגעמ סָאמ יד ןיא ,סָאמ סיורג ַא ןיא הליהק יד טימ תוכייש ןיא עוויווס ַא ןלעטשוצ וצ ןבעג ןוא םידיחי ןצשיאב
 לַאושקעס רעדָא טייקטַאווירּפ ןעמענייא רעדָא טבייהעגנייא-טסבלעז ןענעז סָאוו ןטכער .ןשטנעמ ענעי ןופ טייקייעפמוא יד ןופ
 רעדָא\ןוא ןטייקיעפמוא טסנרע טסרעמ יד טימ ןשטנעמ ןופ ןשינעפראדאב יד ןפערט וצ טריטּפַאדַא ןייז וצ ןֿפרַאד ןגעמ םיניינע
 יד זיא סע .עייצאטּפַאדַא ַאזַא ןקיטכערַאב ןלעוו ןגרָאז טנוזעג ןוא ַטייקרעכיז ,ץוש רַאֿפ טיונ ןעמעוו ןשטנעמ
 רעדָא גנוטכירנייא\רוטנעגַא יד ןופ טייקכעלטרָאווטנַארַאֿפ
 ןייז ןזומ גנוצענערגאב ןטכער .טנקיילעג ילַארערטיברַא טשינ ןענעז ןטכער זַא ןרעכיזראפ וצ רוטנעגַא גנירָאסנָאּפס יד
 שטנעמ ןייק )4( .ןקעווצ עשינילק רַאֿפ זיולב ןוא טייצ שיפיצעּפס ַא רַאֿפ ,טריזאב דיחי ַא ףיוא ןייז ןזומ ןוא טקריטנעמוקַאד
 )iii( ;ןכערבסימ עשיגאלאכיספ רעדָא עשיזיפ ןופ טייהיירפ )ii( ;עוויווס שינעיגיה ןוא ערעכיז ַא )i( :טנקיילעג ןייז טעוו

 טייהיירפ )v( ;ןעגנוטכיראפ  ןטלאהקירוצ עשינאכעמ ןופ ןצונ עקיטיינמוא ןופ טייהיירפ )iv( ;ףָארטש לַארעּפרעק ןופ טייהיירפ
 רעדָא טפעשעג ןופ ץוש )vi( ןעמוקאב סאוו ןשטנעמ ןופ סעיירכא ןוא ןטכער ;ןטנמאקידעמ קירעביא רעדָא עקיטיינמוא ןופ
 שטנעמ רעד ןופ דרָאקער רעד ןיא ןטלאהעגנייא עיצַאמרָאֿפניא עלַא ןגעוו יטַאלַאישנעדיפנַאק )vii( ;ןַאשייטיולּפסקע ערעדנא
 יד ןוא ץעזעג ענעיגיה לַאטנעמ יד ןופ 33 לקיטרַא ןופ זנַאשזיווַארּפ יד וצ קינעטרעטנוא ,עיצַאמרָאֿפניא ַאזַא וצ סעסקַא ןוא
 טעוו עיצַאמרָאֿפניא ענעדנוברַאֿפ-HIV וצ גנוטכַא טימ יטַאלַאישנעדַאפנַאק ,וצ רעד ןיא .רענַאשימַאק רעד ןופ זנַאשיילַאיגער
 ןופ זנַאשזיווַארּפ יד ןוא 63 לייט NYCRR 10 ,ץעזעג טנוזעג קילבופ יד ןופ F-27 לקיטרַא טימ טיול ןיא ןטלאהעג ןייז
 )ןַאלּפ ןבעל\ןַאלּפ טרירטנעצ שטנעמ( ןַאלּפ גנונידאב עלאדיווידניא ןבירשעג ַא NYCRR; (viii) 14 ןופ 633.19 גנולייטּפָא
 זרעטסָאפ ,עוויווס ריא רעדָא ןייז טימ ןעלדנַאה וצ ןטייקייעפ שטנעמ ַא ןופ עייצאזימַאסקַאמ יד ליצ ןייז יוו טאה סָאוו
 טינ ןָאט סָאוו ערעדנא טימ טקַאטנָאק ןוא ןעמרגארפ הליהק ןוא גנוַלייוורַאפ לַאפגנינימ ללוכ סָאוו( תלוכי ךעלטפַאשלעזעג
 יד )ַא( :ללוכ ךיוא זיא טכער ַאזַא .ךעלגעמ יוו קידגנעהמוא יוו ןבעל וצ ריא רעדָא םיא טלייטנא סָאוו ןוא ,)ןטייקיעפמוא ןבָאה
 טצענערגאב ןדייס ,ןַאלּפ גנונידאב עלאודיווידניא ַא ןופ ןעגנורעדנע ןוא גנולקיווטנַא רעד ןיא ןעמענ לייטנָא וצ טייהנגעלעג
 ןופ ןַאלּפ עלאודיווידניא ַא ןיא זנַאשזיווַארּפ ןייק וצ ןלעטש ןגעק וצ טייהנגעלעג יד )b( ;שטנעמ םעד ןופ טייקייעפ יד ךרוד
 ןייז וצ גנויצַאב ןיא טכאמעג ,טשינ טמיטש שטנעמ רעד סָאוו טימ סולשַאב ןייק ןרילעּפַא וצ טייהנגעלעג יד ןוא ,ןעגנונידאבס
 םעד ןיא ןטעטיוויטקַא וויטקודָארּפ ןוא עמאזטיודעב רַאֿפ ןשזיווארפ יד )c( ןוא ;ןַאלּפ יד וצ גנולעטש ןגעק ריא רעדָא
 ריא רעדָא ןייז ןובשח ןיא ןעמענ סָאוו ןוא ,טשימעגניירא ןייז ןענעק ןריקיזיר עכעלטע שטָאכ שטנעמ םעד ןופ טעטיצַאּפַאק
 ןעגנונידַאב ןריפ וצ טליבעגסיוא ןענעז סָאוו עטלעטשעגנייא ןופ ,גנוריפ ןוא ףליה טנכערעגַניירַא ,ןעגנונידאב )ix( ;ןסערעטניא
 רַאֿפ טקעּפסער לופ טימ ,ךילשטנעמ ןוא םעלָאשעב ,עטקישעג ,ילטַאווקַאדַא
 יד וצ ,טייהנגעלעג יד ןוא ןגרָאז טנוזעג ךעלשטנעמ ןוא ןעמענוצ )x( ;דיחי םעד ןופ טייקכעלטנרָא ךעלנעזרעּפ ןוא סעווישכ
 ,טנעדנָאּפסערָאק רעדָא סופארטאפא רעדָא ,רעטָאפ א ךרוד רעדָא ילַאנַאסרעּפ רעדָא ַביירשַניירַא ןבָאה וצ ,ךעלגעמ סָאמ
 ;גנוניימ שיניצידעמ עטייווצ ַא ןעמוקַאב וצ טייהנגעלעג יד רעדָא ;רעטקָאדנייצ ןוא רעטקָאד ןופ הרירב יד ןיא ןעמענ לייטנָא וצ
)xi( ןוא ןעגנונידַאב גנורינַאלּפ החּפשמ ןוא יטַאלַאושקעס ןופ עמעט רעד ףיוא זנַאשקַארטסניא טנוזעג עשינילק וצ גנאגוצ 
 ןרילוגער וצ סעסיוועד רעדָא ןטנעמאקידעמ וצ גמאג וצ טנכערעגַניירַא ,ןעגונידאב יד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו עיצַאמרָאֿפניא
 :ללוכ זיא טכער יד .טזיוועגנייא שינילק ןעוו ,םענאב
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 ןרירנָא טינ ןָאט ייז ביוא ,ןָאט סאד  וצ ַטייקייעפ לַאוסנעסנָאק ךרוד טצענערגאב ,יטַאלַאושקעס ןקירדסיוא וצ טייהיירפ )ַא(
 ךעלדנעוונָא ןופ ןטאדנַאמ יד טיול טפַאשרעגנַאווש ןוא םענאב ןגעוו ןסולשאב ןכַאמ וצ טכער יד )b( ;ערעדנא ןופ טכער יד
 ,יטַאלַאושקעס ןופ קורדסיוא יד ןצענערגַאב ַךיילג וצ ןעגנוטכירנייא ןופ טכער יד )c( .ץעזעג עלארעדעפ ןוא טַאטש
 ןוא סנַאוורעזבַא )xii( ;גנוטלַאוורַאפ גנוטכירנייא וויטקעפע רַאֿפ ןַאלּפ ַא טימ טיול ןיא ,סע ןופ טרָא ןוא טייצ טנכערעגַניירַא
 ןופ טכער יד טנכערעגַניירַא ,הרירב ריא רעדָא ןייז ןופ ןעלטימ יד ךרוד ,הרירב ריא רעדָא ןייז ןופ עיגילער יד ןיא לייטנָא
 ןיא ןעמענ לייטנָא וצ טייהנגעלעג יד ןוא ןעמיטש ןוא ןביירשרַאפ וצ טייהנגעלעג יד )xiii( ;ןעמענ לייטנָא וצ טשינ הרירב
 רעדָא ךוארבסימ ,עיצאנימירקסיד ןופ טייהיירפ )xiv( ;סעיירכא ךעלרעגריב ןיא ,ריא רעדָא םיא ןעיצרעד סָאוו ןטעטיוויטקַא
 ענעדנוברַאֿפ-HIV ַא וצ קינעטרעטנוא זיא סָאוו רענייא יוו סוטַאטס ריא רעדָא ןייז ףיוא טריזאב טאטיוויטקַא סרעוודַא ןייק
 ןעמוקאב יד )xv( ;טייקנַארק ענעדנוברַאֿפ HIV רעדָא AIDS ,עיצקעפניא HIV טימ יוו טריסָאנגַאיד זיא סָאוו רעדָא ,עבָארּפ
 ןגעוו ,ןטערטַניירַא וצ קידרעירפ רעדָא ףיוא עיצַאמרָאֿפניא ןופ
 ןוא ,טכאמעג ןייז ןלעוו ןלאצפא ךָאנ סָאוו רַאֿפ רעדָא ,ןלעטשוצ טעוו גנוטכירנייא יד סָאוו ןעגנונידַאב ןוא שינעראזראפ יד
 טנכערעגַניירַא ,גָאמרַאפ ןוא טלעג ךעלנעזרעּפ ריא רעדָא ןייז ןופ ןצונ יד )xvi( ;ךָאנרעד ןעגנורעדנע ןופ גָאזנָא קיַטייַצייב
 ,ןעלטימ ריא רעדָא ןייז ןופ ןצונ יד ןיא ףליה ןופ ןלעטשוצ יד ןוא ,סוטַאטס לעיצנַאניפ ריא רעדָא ןייז ןופ ןקרעמַאב רעלוגער
 ;קיסַאּפ יוו
)xvii( ןלעטשוצ טעוו טכער סָאד .עטעיד קידווערענ ןוא טריסנַאלַאב ַא: )ףיוא ןוא טייצ קירעהעג ןיא טנידעג ןענעז טייצלאמ )ַא 
 ירענַאלּפיצסיד רַאֿפ טייצלאמ טריוורעס רעדייסעק ןופ טייצ רעדָא ץַאז רעד ןופ גנורעדנע )ב( ןוא ;ךעלגעמ יוו געוו לַאמרָאנ ַא
 )xviii( :ןרעווראּפ ןייז טעוו ןַאשייקַאפַאדַאמ רוטַאנ רַאֿפ רעדָא ,עטלעטשעגנייא ןופ סנַאיניוונַאק יד רַאֿפ ,ןקעווצ ףָארטש רעדָא
 ןוא ןָאזעס םעד רָאפ ןעמענוצ ןענעז ןוא טכער דנייטניימ ןענעז ,טכער קיסַאּפ ןענעז סָאוו רעדיילק טנגעמראפ עלאודיווידניא
 ןוא ןצופ ,טגעמראפ עלאודיווידניא ,ןגיוט )xix( ;רעדיילק יד ןופ עיצקעלעס יד ןיא טשימעג ןייז וצ טייהנגעלעג יד ןוא ;טייקיטעט
 ַךיילג ַא )xxi( ;ןטיבעג טעזָאלק ןוא ןדאב ,גניּפילס ןיא טייקטַאווירּפ ןופ דַארג ַךיילג ַא )xx( ;זיילּפַאס ענעיגיה עכעלנעזרעפ
  ןגעמרַאפ עכעלנעזרעפ ערעדנא ןוא רעדיילק רַאֿפ ץַאלּפ ראוועגסיוא ךעלטירטוצ עלאודיווידניא ,רעכיז ןופ עמוס
ַ יינ ַא יצ ,גנוקיטעטשַאב לַאשטנעדיזער וויטַאנרעטלָא ןַא ןטעב וצ טייהנגעלעג יד )xxii( ;רעקיא גָאט-וצ-גָאט ַא ףיוא טצינעג 
 רעדָא ,טייהנגעלעג יד )xxiii( ;ןעגנורעדנע ַאזַא ןגעוו סולשאב יד ןיא גנושימניירא ןוא ,רעמיצ א ןשיוט רעדָא טרָאניווו

 ,לַאזירּפער ןופ ארומ ןָא ןדערסיורַא וצ ,)רַאסָאלג ןעז( טנעדנָאּפסערָאק רעדָא סופארטאפא ,רעטָאפ ךרוד רעדָא ילַאנסרעּפ
 יד ;OPWDD ןופ רענַאשימַאק רעד ;גנוטכירנייא יד ןופ ריציפָא וויטַאיקעזגיא טּפיוה יד וצ ןגיילריֿפ ןוא סעַגייד ,עלווא
 ;)רַאסָאלג ןעז( )רעטנעצ טייקיטכערעג( ןפרַאד עלעיצעּפס טימ ןשטנעמ ןופ ןַאשקעטַארּפ רעד רַאֿפ רעטנעצ טייקיטכערעג
 יד ,רעטנעצ גנולקיווטנא ַא ןופ גנודלעמ לַאנַאשידנַאק ףיוא הליהק יד ןיא ןוא ,ןרעטנעצ גנולקיווטנא ןיא ןשטנעמ רַאֿפ
 ;ןַאמסדובמָא יד ,סרעטנעצ גנולקיווטנא ןיא ןשטנעמ רַאֿפ ןוא ;סרעכוזאב ןופ דראב יד ןוא סיוורעס לַאגעל ענעיגיה לַאטנעמ
)xxiv( ַאזַא טלעטשעגוצ ,טכוזאב טסיב ריא ןעוו טייקטַאווירּפ ןבָאה וצ ;טייצ עַכיילג ןיא ןכוזאב ןעמוקַאב וצ טייהנגעלעג יד 
 רעדא ןיא רעדָא ןיא זיא סע רעוו טימ ילירפ ןבעגרעביא וצ ןוא ,ערעדנא ןופ טכער יד ןופ גנוטערטרעביא טעדיימסיוא ךוזאב
 רעדא ;גנוטכירנייא יד ןופ סיורַא
)xxv( יד ןגעוו סולשַאב עטרימרָאפניא ַא ,ןגעעו ריא רעדָא םיא רַאֿפ טכאמעג ןבָאה רעדָא ןכַאמ וצ טייהנגעלעג יד 
 טנוזעג קילבופ יד ןופ B-29 לקיטרַא ןופ זנַאשזיווַארּפ יד טימ טיול ןיא ,)רַאסָאלג ןעז( ןַאשייטיסַאסיר ירענַאמלוּפוָאידרַאק
 ןעמעננָא טעוו )רַאסָאלג ןעז( רעטנעצ גנולקיווטנַא רעדעי .עייצאלוגער רעדָא ץעזעג ךעלדנעוונָא ערעדנא ןייק ןוא ,ץעזעג
 OPWDD ַא ןיא טניוו שטנעמ רעד ביוא ,טייהנגעלעג יד )xxvi( .טכער םעד ןריזילַאוטקַא וצ ןרודעצָארּפ\קיטילַאּפ
 NYCRR 14 טימ טיול ןיא )רַאסָאלג ןעז( ןגרָאז טנוזעג יסקַארּפ ַא ןֿפַאש וצ ,גנוטכירנייא טריפיטרעס רעדָא דַאטיירעּפַא

 ,ראבשרעהרָאפ ,קידלכייס ןופ סָאמ יד וצ .סקסיר קיכָאט דוולַאווני זיא ןביוא טכער יד ןופ עליפ ןריטנעמעלּפמיא )5( .633.20
 רעדָא סופארטאפאג ,ןרעטלע רעייז רעדָא\ןוא ןשטנעמ וצ דביירקסיד ןייז ןלעוו ןקיזיר ַאזַא ,ןדנאטשוצ יד רעטנוא ןעמענוצ ןוא
 לַאמרָאנ ןיא לייטנָא טימ ןדנוברַאֿפ שיפיט ןקיזיר יד רַאֿפ טייקכעלטרָאווטנַארַאֿפ ןעמענ םידיחי יד ,רעבָא .ץנַאדנַאּפסַארָאק
 ןוא ,ןריטנַאלַאוו ,עטלעטשעגנייא )6( .לייטנָא ַאזַא טביולרעד שטנעמ םעד ןופ טייקייעפ יד סָאוו סָאמ יד ןיא ,ןטעטיוויטקַא
 ןלעוו ןטכער עקידרעירפ יד ןופ רענייק )7( .טכער דעטסיל רעהַא זיב יד ןגעוו ןטארעב ןייז ןלעוו ,זרעדייווַארּפ ןגרָאז החּפשמ
 ענָאקַאס ַא יוו ,טלעטשעגנייא ןופ טייקכאלטמאווקעב יד רַאֿפ טצענערגאב ןייז
 ףיוא .החגשה רעדָא גנולדנַאהַאב רַאֿפ רעטייברַאפ ַא יוו רעדָא ןקעווצ ירענַאלּפַאסיד רַאֿפ ,ןַאשירטיר ןופ לטימ ַא
 טכער ריא רעדָא ןייז ןופ טגאזנא ןייז טעוו ,םעדכָאנרעד ןריסַאּפ סָאוו ןעגנורעדנע ךָאנ ןוא גנוטכירנייא ַא וצ ןטערטַניירַא
 ַאזַא וצ ןגעק זיא סָאוו ןסקַאוורעד קידוועגיוט ַא זיא שטנעמ רעד ןַדייס ,גנוריפ יד ןגעוו םיללּכ ןוא גנוטכירנייא יד ףיוא
  רעדָא רעטָאפ ַא וצ גָאזנָא
 יד ,רעטָאפ יד רעדָא\ןוא שטנעמ רעד ןופ ךַארּפש קיטשרע יד ןיא טלטימרעביא ןייז טעוו עיצַאמרָאֿפניא ַאזַא .טנעדנאפסעראק 

 רעדָא גנוטכירנייא\רוטנעגַא ןייז טעוו סע .ןייטשראפ  יד ןטכיילרע  וצ קיטיינ ביוא טנעדנָאּפסערָאק רעד רעדָא סופארטאפא
 רעווַא ןייז ןענעק ןעמ עכלעוו ןיא סעצָארּפ רעד ןוא ,סעצָארּפ םעד ןעטנמעלפמיא  וצ ןרודעצרפ\קיטילַאּפ רוטנעגַא גנירָאסנָאּפס
 יד ןוא .טריציטקארפ ןייז ןעק טכער ַאזַא יוו ,טגיטכעראב ןענעז ייז סָאוו וצ טכער יד ,סָאמ יד ןיא ,ןייטשרַאֿפ ןוא ןופ
  :עיטאנ( .גנוטכירנייא יד ךרוד טגאלאראפ םרגארפ יד ןיא לייטנָא ןוא ןטערטַניירַא ןיא  סעייצאגילבַא
 ).גנולייטּפָא םעד ןופ [4] [b] ףַארגַארַאּפ ךיוא ןעז
 ,ןַאשייקַאלּפַא יד וצ ןלעטש ןגעג ןעק טנעדנאפסעראק רעדָא סופארטאפא ,רעטָאפ ריא רעדָא ןייז רעדָא דיחי ַא )9( 

 ןופ 633.12 גנולייטּפָא טימ טיול ןיא ריא רעדָא ןייז ןגעוו טכאמעג טכער רעירפ יד ןופ ןייק ןופ גנונעקיילּפָא רעדָא ןַאשייטּפַאדַא
14 NYCRR . (10) ןירעד ןענעז סָאוו ןצענערגאב יד רעטנוא ןוא ,ץעזעג ענעיגיה לַאטנעמ יד ןופ 33.16 גנולייטּפָא וצ טיול ןיא 
 עשינילק רעד וצ טירטוצ רַאֿפ ןטעב עטבירשעג ַא ןכַאמ ןעק ,ןטייז עטריציפַאלַאווק ערעדנא רעדָא שטנעמ ַא ,ןטלַאהטנַא
 רעטעב םעד ןסיוו וצ ןבעג טעוו סע ,לייט רעדָא ץנַאגטירטוצ ַאזַא טנקיילעג גנוטכירנייא יד ביוא )i( .שטנעמ רעד ןופ דרָאקער



      ,ןַאטַאהנַאמ     ,ןילקורב      ,דנאלייא ןעטַאטס    ,סניווק     ,דנַאלייא גנאל     :ןעגנונידאב ןופ ןענָאיגער 
 ילאוו ןָאסדוה רעקירעדינ      ,סקנָארב

 יטנואק טרונ   n   ,טקירטסיד לַאטיּפַאק      ,ילַאוו ןָאסדוה רעטשרעביוא

 

 טירטוצ דרָאקער עשינילק OPWDD יד ךרוד גנונעקיילּפָא יד ןופ גנוצַאשּפָא ַא ,ןטסָאק ןָא ןגירק וצ טכער ריא רעדָא ןייז
 ןַא ןופ טלעטעגטסעפ ןייז טעוו ןדרָאקער עשינילק רַאֿפ טירטוצ רַאֿפ גנוצַאשּפָא רַאֿפ יטימַאק יד )ii( .יטימַאק גנוצַאשּפָא

OPWDD ןַא ,טַאקָאוודַא OPWDD רעד .הליהק  רעגראזאפ רוטנעגַא ירעטנַאלַאוו רעד ןופ רעייטשראפ ַא ןוא רענשיטקַארּפ 
 רַאֿפ ליסנוָאק אריב יד וצ טדנעוו ןייז טעוו טירטוצ ןופ גנונעקיילּפָא רַאֿפ גנוטעב יד ןוא טַאקָאוודַא OPWDD רעד זיא ןַאמרעשט

OPWDD.   
)iii( ןייז ןכיירגרעד ןוא ןעגנוטכַארטַאב ַןייז ןריפכרוד טעוו ןדרָאקער שינילק רַאֿפ טירטוצ רַאֿפ גנוצַאשּפָא רַאֿפ יטימַאק יד 
 .ץעזעג ענעיגיה לַאטנעמ יד ןופ 33.16 גנולייטּפָא טימ טיול ןיא גנוגיטעטשאב
 ץנַאג ,ןדרָאקער שינילק יד וצ טירטוצ ןענעקיילּפָא וצ גנוטכירנייא רעד ןופ סולשַאב םעד טגיטעטשאב טאה טעטימאק רעד ביוא 

 ןופ גנומיטשַאב יד ףיוא גנוצַאשּפָא ךילטכירעג ןכוז וצ טכער ריא רעדָא ןייז רעטעב יד ןסיוו וצ ןבעג טעוו ןַאמרעשט רעד ,לייט רעדָא
 גנולייטּפָא וצ טיול גנוטכירנייא יד

 .ץעזעג ענעיגיה לַאטנעמ יד ןופ 33.16
 
 וצ ןֿפלעה )i( :לָאז ,םייה גרָאז החּפשמ ַא ןופ רוטנעגַא גנירָאסנָאּפס יד ןוא ,גנוטכירנייא לַאשטנעדיזער\רוטנעגַא ןַא )11(
 יד ןיא טניווו רע תעשב ןגרָאז טנוזעג רעד ןיא יסקארפ ַא טרילומרָאפ סָאוו שטנעמ ענסקַאוורעד רעדעי זַא ןרכיזראפע
 ןגרָאז טנוזעג עטכער שטנעמ ַא טימ טריניפעד ןענעז ייז ביוא )ii( ןוא ;גנעווצ ןָא ןוא ילַארעטנַאלַאוו סָאד טוט ,גנוטכירנייא
 רעד ןופ לייט שיניצידעמ רעד ןופ לייט ַא טרעוו ,סע ןופ עיּפָאק ַא רעדָא יסקַארּפ ןגרָאז טנוזעג יד זַא ןרעכיזראפ וצ ,יסקורפ
 םיא וצ טכארבעג טאה רעדָא גנוניימ יד ןופ זיא ,הביס ןייק רַאֿפ ,ביוא )iii( ןוא ;שטנעמ רעד ןופ דרָאקער עשינילק
 ַא ןופ זַאסנעווקַאסנַאק ןוא רוטַאנ יד ןענאטשרַאֿפ טשינ טאה שטנעמ ַא זַא ןביולג וצ הביס א זיא סע זַא ,טייקמַאזקרעמפוא
 סע גנערב ,גנעווצ ןופ יירפ ןוא ןרעג יסקַארּפ ןגרָאז טנוזעג ַא טריפעגכרוד טינ רעדָא\ןוא ןגרָאז טנוזעג ןופ ,יסקארפ רעק טנוזעג
 .NYCRR 14 ןופ )22( ןוא )21( )ַא( 633.20 גנולייטּפָא ןיא ןזיוועג יוו עייצקא םענ רעדָא ;MHLS ןופ טייקמַאזקרעמפוא וצ
)12( 
 ףיוא ,ץנַאדנַאּפסַארָאק רעדָא סופארטאפא ,ןרעטלע רעייז רעדָא\ןוא םידיחי ןרידנעמָאקער וצ לטימ ַא ןייז טעוו סע
 ,סעַגייד ןוא תונעט ןעמוקַאב וצ סעיטרַאּפ עדנעגלאפ יד ןופ יטַאליבַאלייווַא יד ןגעוו ,ןריסַאּפ ןעגנורעדנע יוו ןוא ןטערטַניירַא
 :ןרעמונ ןָאפעלעט ןוא סערדַא טנַארק טימ

 
)i( ןופ רָאטקעריד רעד DDRO. (ii) ןופ רענַאשימַאק רעד OPWDD. (iii) ןופ ןַאשקעטַארּפ רַאֿפ רעטנעצ טייקיטכערעג יד 
 לַאשטנעדיזער רַאֿפ ,)רַאסָאלג ןעז( ענעיגיה קיטַסייג רַאֿפ סיוורעס לַאגעל יד )iv( ןשינעפרעדאב עלעיצעּפס טימ ןשטנעמ
 סרעכוזאב יד )v( .סרעטנעצ גנולקיווטנא ןופ גנודלעמ לַאנַאשידנַאק זיולב  ףיוא הליהק יד ןיא ןשטנעמ ןוא ץנַאדיזער רעטנעצ
 ןופ גנודלעמ לַאנַאשידנַאק ףיוא זיולב ,הליהק יד ןיא ןשטנעמ ןוא ץנַאדיזער רעטנעצ לַאשטנעדיזער רַאֿפ זיולב ,דרָאב
 :ןטרא עדנעגלאפ יד ןיא דעטקַאטנָאק ןייז ןעק רעטנעצ טייקיטכערעג יד רעדָא רענַאשימַאק יד )vi( .סרעטנעצ גנולקיווטנא

(a) Commissioner Office for People With Developmental Disabilities 44 Holland Avenue Albany, NY 
12229 )518( 473-1997; 

(b) Justice Center for the Protection of People with Special Needs 161 Delaware Avenue Delmar, NY 
12054 

 14 ןופ גָאט ןַאשייטנעמַאלּפמיא יד רעדייא גנוטכירנייא ַא וצ דַאטימדַא ןענעז סָאוו ןשטנעמ  ראפ )13( 549-0200 )518
NYCRR שטנעמ םעד טימ טלייעטאב זיא עיצַאמרָאֿפניא עטגנאלראפ ַאזַא זַא ןרעכיזראפ טעוו גנוטכירניא יד ,633 לייט 

 סָאד  ןיוש טשינ טאה גנוטכירנייא יד ביוא ,םַאר טייצ ַךיילג ַא ןיא ץנַאדנַאּפסַארָאק רעדָא סופארטאפא ,ןרעטלע ,רעדָא\ןוא
 יד ןגעוו ןשינעפרעדאב ןוא סעייצאגילבוא ,ןטכער יד גניזיירעמַאס גנורעלקרעד ַא סראטנעצ גנולקיווטנא ןיא )14( .ןאטעג
  .טרָא ךעלטנפע ַא ןיא טגנעהעגסיוא ןייז לָאז ,ירענַאמלוּפוָאידרַאק יד ןופ ןַאשייטיסַאסיר
 .ןעגנונידַאב ןעמוקַאב רעדָא ןכוז סָאוו ןשטנעמ ןדער שילגנע-טינ ןופ ןשינעפרעדאב עיצַאקינומָאק יד שינעגעגַאב )15(
 )i( 13.09 גנולייטּפָא )e( ןדלעמ וצ רענַאשימַאק יד טגנאלראפ ,ץעזעג ענעיגיה לַאטנעמ יד ןופ 
 ןעגנונידַאב ןעמוקַאב רעדָא ןכוז סָאוו ןשטנעמ ןדער שילגנע-טינ ןופ ןשינעפרעדאב עיצַאקינומָאק יד ןסערדַא וצ סעייצאלוגער
 ןעגנולקיווטנא טימ ןשטנעמ רַאֿפ אריב יד ךרוד דַאדנַאפעג רעדָא דייפַאטרעס ,דעטַארעּפָא ןענעז סָאוו ןעגנוטכירנייא ןיא
 וצ גונעג שילגנע ןדער טינ ןָאט סָאוו ןשטנעמ וצ סרעפער ןדער שילגנע-טינ ,ףַארגַארַאּפ םעד ןופ ןקעווצ יד רַאֿפ .ןטייקיעפמוא
 ןצונ סָאוו טעטיצַאּפַאק עדער ןָא ןשטנעמ ןוא ,רעהעג ןופ-רעווש רעדָא ביוט ןענעז סָאוו ןשטנעמ ,ןענאטשרַאֿפ  ןייז
 שרעדנַא רעדָא ,וצ גנולדנַאהַאב ןוא ןגרָאז ןענעקיילּפָא ןענעק גנוטכירנייא ןייק )ַא( .ןעלטימ עיצַאקינומָאק וויטַאנרעטלָא
 ךרוד ןעגנונידַאב וצ גנאגוצ יד טעטכייילרע טעוו גנוטכירנייא רעדעי )b( .שילגנע ןדער טשינ סָאוו ןשטנעמ ,ןגעק ןרינימירקסיד
 ןענאזרעפ עכלעזא ןעוו ןוא ,ןעגנונידאב ראפ ןֿפור רעדָא ןכוזרעפ עכלעזא ןעוו שילגנע ןדער טשינ ןענעק סָאוו ןענאזרעפ
 רעדעי ,שילגנע טשינ ןדער סָאוו ןשטנעמ ןופ ןשינעפרעדאב עיצַאקינומָאק יד גניסערדַא ןיא )c( .ןעגנונדיאב יד ןעמוקאב
 וצ ךיילג ןענעז ןעגנונדיאב ןופ הגרדמ ןוא טעטילַאווק קידלעליוק יד )1( :זַא ןרעכיזראפ וצ טירט עַכיילג ןעמענ טעוו גוטכירנייא
  ןענַארַאפ סָאוו יד
 ןיא עיצַאמרָאֿפניא ןלעטשוצ וצ ןעמונעג ןענעז טירטס עקיטיונ )2( ;סלַאררעפער רעדָא ןשטנעמ ערעדנא עלַא ראפ 
 עוויטקעפע רַאֿפ קיטיינ ןעוו רעגייטש קיַטייַצייב ַא ןיא טלעטשעגוצ ןענעז סרעצעזרעביא )3( ;ןכַארּפש קירעהעג
 וויטקעפע ןרעכיזראפ וצ טנעטעּפמָאק גונעג ןענעז זרעטַארּפרעטניא יוו ןעניד סָאוו סעיטרַאּפ )4( ןוא ;עיצַאקינומָאק
 ,עטלעטשעגניא גנוטכירנייא ,וצ טצענערגאב טשינ ןענעז רעבָא ,ןעמענַניירַא ןענעק סרעצעזרעביא יד .עיצַאקינומָאק
 ןליופאב ןענעז סעילימַאפ רעייז רעדָא גנונידאב ןעמקאב סאוו יד ,לַאפ ןייק ןיא .סרָאטקַארטנָאק רעדָא זריטנַאלַאוו הליהק
 ןלָאז ,שילגנע טשינ ןדער סָאוו ןענאזרעפ ראפ ןדרָאקער עשינילק יד )ד( .ןעגנונידַאב רעצעזרעביא ןופ ןצונ יד רַאֿפ



      ,ןַאטַאהנַאמ     ,ןילקורב      ,דנאלייא ןעטַאטס    ,סניווק     ,דנַאלייא גנאל     :ןעגנונידאב ןופ ןענָאיגער 
 ילאוו ןָאסדוה רעקירעדינ      ,סקנָארב

 יטנואק טרונ   n   ,טקירטסיד לַאטיּפַאק      ,ילַאוו ןָאסדוה רעטשרעביוא

 

 ןריציפיטנעדיא ןוא ,גנולדנאהאב ןוא סעייצקנופ עכלעזא ףיוא גנוקריוו עקידתוכייש עכלעוו ייס ןריציפיטנעדיא
 רענעסקַאוורעד רעד )e( .סעייצאדַאמַאקַא קידלכייס טנכערעגַניירַא ,גנולדנַאהַאב רַאֿפ סעייצאדנַאמַאקער ענעדנובראפ
 יוו ןעניד ןעק טַאקָאוודַא רעדָא טנעדנאפסעראק ,ערעדנא עקיטייטַאב ַא ,שטנעמ ןדער שילגנע-טינ ַא ןופ דילגטימ החּפשמ
 רעדָא טנעדנָאּפסערָאק ,ערעדנא עקיַטייטַאב ,דילגטימ החּפשמ ריא\ןייז ןוא יז\רע ביוא שטנעמ םעד רַאֿפ רעצעזרעביַא
 ןגעוו דמרָאפניא ןעוועג  ןיוש ןבָאה סעיטרַאּפ יד ןוא ,ןטלאהעג ילקינַאלק זיא גנונעדרָא יד ,גנונעדרָא יד וצ ןעמיטש טַאקָאוודַא
 ןדנַאטשוצ טשינ ןלעוו סרעגראזראפ .רעגראזראפ יד ךרוד טריציפיטנעדיא רעצעזרעביא עוויטַאנרעטלָא ןַא ןצינ ןופ עיצּפָא יד
 עיצַאקינומָאק וויטקעפע )ii( .סרעצעזרעביא יוו ערעדנא עקיַטייטַאב רעדָא רעדילגטימ החּפשמ ןופ ןצונ יד ףיוא סיוורעס יד
 USC 42( 1964 ןופ Civil Rights Act יד ןופ VI לטיט טימ טיול ןיא טלעטשעגוצ ןייז טעוו ןשטנעמ ןדער שילגנע-טינ טימ

2000d(. יד ךרוד טריצילבופ זיא ץעזעג עקיזאד West Publishing Company, St. Paul, 
Minnesota ןיא גנוצַאשּפָא רַאֿפ אצמינב זיא ןוא: (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- 336(. ץעזעג עקיזאד 
 the (a) :ןיא גנוצַאשּפָא רַאֿפ אצמינב זיא ןוא West Publishing Company, St. Paul, Minnesota יד ךרוד סיורא זיא 

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 

 ריא ביוא .סעייצַאלוגער יד ךרוד טרילָארטנַאק ןייז טעוו NYCRR 633.4 14 ןוא ןקרעמַאב םעד ןשיווצ סעייצאירעוו .12229
 וצ טגיטכעראב טנעז ריא ,סעייצאלוגער עלארעדעפ רעטנוא דנייפיד יוו )ICF( גנוטכירנייא רעק עטַאידעמרעטניא ןַא ןיא טניוו
    .לאזירפער ןופ ארומ ןָא טכאמעג ןייז ןענעק ןגארפנא עכלעזַא .ןטכער ךָאנ


