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די ּ 5.07פלאַ ן אין קלאָ ר שּפראַ ך
די ּ 5.07פלאַ נירונג ּפראָ צעס
אָ ּפטיילונג  5.07פון ניו יארק סטעיט מענטאַ ל היגיענע געזעץ פאָ דערט  OPWDDצו מאַ כן אַ פינף-יאָ ר
ּפלאַ ן ֿפאַ ר ֿפאַ רזארגן באַ דינונגס .דער ּפלאַ ן שטעלט צילן ֿפאַ ר ֿפאַ רבעסערן שטיצן און באַ דינונגס אין די
קומענדיק פינף יאָ ר.

שוטעף אַ רייַנוואַ רג
 OPWDDהאט אין :2021
• געהאלטן פינף רעגיאָ נאַ ל ציבור פאָ רומס וואו  100מענטשן האבען גערעדט.
• באגעגנט מיט  26גרוּפעס  -מענטשן מיט דיסאַ ביליטיז ,משּפחה מיטגלידער ,באַ דינונג
פאַ רזאָ רגערס און אנדערע.
• באקומען בליצּפאָ סטן און בריוו פון מער פון  200מענטשן

מענטשן האָ בן געזאָ גט צו  OPWDDאַ ז די מערסט וויכטיק זאכען צו טאָ ן אין די
קומענדיק פינף יאָ ר זענען צו ֿפאַ רבעסערן:
• דירעקט שטיצן ווערקפאָ רס

• זיך-אנפירונג
• האוזינג באַ דינונג
• באַ דינונגס ֿפאַ ר מענטשן מיט קאָ מּפלעצירט באדערפענישן
• ווי מיר טיילן דאַ טן און אינֿפאָ רמאַ ציע
• שטיצן ֿפאַ ר פאָ רשונג

צילן
די ּ OPWDDפלאַ ן אידענטיפיצירט די פאלגענדע צילן אין די קומענדיק  5יאָ ר.
אונטער יעדער גרויסער ציל זענען קליינערער צילן .אונטער יעדער אקליינערער ציל זענען אַ קטיוויטעטן
און ּפראַ יעקטן וואָ ס וועט העלֿפן  OPWDDצו דערגרייכן די גרעסערע צילן.
ציל  :1שטיצן מענטשן אין די מערסט מענטש-סענטערד וועגן
ציל  :2פארשטארקן די ווערקפאָ רס און OPWDD
ציל ֿ :3פאַ רבעסערן די באַ דינונג סיסטעם איבער די שטאַ ט

ציל  :1שטיצן מענטשן אין די מערסט מענטש-סענטערד וועגן
מאַ כן זיכער אַ ז באַ דינונגס טרעפן די באדערפענישן פון יעדער מענטש .באַ דינונגס זאָ ל פאָ רשלאָ גן
ברירות און העלֿפן מענטשן צו זיין זעלבסטשטענדיק און הנאה האבען פון זייער קהל.

ציל ֿ :1.1פאַ רבעסערן קהל אינטעגראַ ציע
• וואַ קסן טאָ ג באַ דינונגס וואָ ס העלֿפן מענטשן צו הנאה האבען פון זייער קהל
• מאַ כן עס גרינגער צו באַ קומען הילפיק טעכנאָ לאָ גיע און ענוויראָ נמענטאַ ל מאָ דיפיצירונג (אַ זאַ ווי רעדען
מיטלען אָ דער אַ רעדערשטול ראַ מּפע)
• הילפן מער מענטשן צו נוצן געשטיצט באַ שלוס-מאכן

ציל  :1.2באדינען קינדער ,יוגנט און יונגע דערוואקסענער
• קוק ווי די אָ ּפזאָ גן באַ דינונגס געניצט בי ַי קינדער קען זיין בעסער
• ֿפאַ רבעסערן קער מאַ נאַ געמענט ֿפאַ ר קינדער
• מאַ כן קריזיס באַ דינונגס גרינגער צו באַ קומען ֿפאַ ר קינדער

ציל  :1.3פאַ רוואַ לטן קאָ מּפלעקס באדערפענישן
• ֿפאַ רבעסערן שטיצן ֿפאַ ר מענטשן מיט קאָ מּפלעקס באדערפענישן
• ֿפאַ רבעסערן אינטענסיווע אויפירונג שטיצן באַ דינונגס
• מאַ כן קריזיס באַ דינונגס בעסער און גרינגער צו באַ קומען
• הילף באַ דינונג פאַ רזאָ רגערס שטיצן מענטשן מיט קאָ מּפלעקס באדערפענישן

ציל  :1.4באדינען פארשידנדיק קהילות
• נייע  OPWDDאָ פיס פון פארשידנדיקייט ,יוישער און אַ רומנעמען
• קוק ווי  OPWDDשטיצט אַ לע מענטשן

ציל  :2פארשטארקן די ווערקפאָ רס און OPWDD
שטיצן דירעקט זאָ רגן ארבעטערס ,דערהייַנטיקן די באַ דינונג סיסטעם און פאַ רגרעסערן צוטריט צו
אינֿפאָ רמאַ ציע.

ציל ֿ :2.1פאַ רבעסערן די דירעקט שטיצן ווערקפאָ רס
• צושטעלן פינאַ נציעל שטיצן ֿפאַ ר די ווערקפאָ רס
• דינגען מער ארבעטערס און האלטן זיי אנגעשטעלט
• ֿפאַ רבעסערן ווערקפאָ רס בילדונג און שטיצן

ציל ֿ :2.2פאַ רבעסערן די נוצן פון דאַ טן פון OPWDD
• ֿפאַ רבעסערן טעכנאָ לאָ גיע און ווי  OPWDDניצט דאַ טן צו מאַ כן באַ דינונגס בעסער

ציל ֿ :2.3פאַ רבעסערן די ינוואַ לוומאַ נט פון די סטייקכאָ ולדערז
• ממשיך זיין צו טרעפן מיט מענטשן וואָ ס מיר שטיצן ,משּפחה מיטגלידער און פאַ רזאָ רגערס צו ּפלאַ נירן
צוזאַ מען

ציל ֿ :3פאַ רבעסערן די באַ דינונג סיסטעם איבער די שטאַ ט
געֿפינען וועגן צו מאַ כן באַ דינונגס ווייניקער קאָ מּפליצירט און צו בעסער דינען מענטשן.

ציל ֿ :3.1פאַ רבעסערן שטיצן און באַ דינונגס
• זיך-אנפירונג
• באַ שעפטיקונג און טאָ ג באַ דינונגס
• האוזינג באַ דינונגס
• צוטריט צו געזונט באַ דינונגס
• איבערקוקן די קוואַ ליטעט פון קער מאַ נאַ געמענט  /קער קאָ ואָ רדאַ נאַ ציע

ציל  :3.2איבערבייטן רעגולירן
• פאַ רגרעסערן בייגיקייט דורך בעסער רעגולירן

ציל  :3.3שטיצן פאָ רשונג און כידעש
• איבערקוקן ּפראָ גראַ מען און לערנען נייַע וועגן צו שטיצן מענטשן

איבערגעבן וועגן ּפראָ גרעס
 OPWDDוועט טיילן רעגולער דערהייַנטיקונגען אויף www.opwdd.ny.gov.
 OPWDDוועט ממשיך זיין צו רעדן מיט שותפים וועגן דעם ּפלאַ ן און אונדזער ּפראָ גרעס.

