5.07 িপরকল্পনা, িসল ভাষােত
5.07 পরিকল্পনা, সিল ভাষাতে
5.07 পরিকল্পনা প্ররিয়া
নিউ ইয়র্ক স্টেট স্টেন্টাল হাইনিি আইনির ধারা 5.07 অিু যায়ী পনরনেবা প্রদানির িিয OPWDD স্টর্ এর্টি পাাঁচ বছনরর পনরর্ল্পিা র্রনে
হনব। এই পনরর্ল্পিাটি আগােী পাাঁচ বছনর সহায়ো এবং পনরনেবা উন্নে র্রার লক্ষ্য নিধকারণ র্নর৷

স্টেকত াল্ডাি ইনপু ট
2021 সানল OPWDD:
•
•
•

পাাঁচটি আঞ্চনলর্ পাবনলর্ স্ট ারাে আনয়ািি র্নর স্টযখানি 100 িি স্টলার্ বক্তবয রানখি।
26টি স্টগাষ্ঠীর সানে সাক্ষ্াে র্নর - প্রনেবন্ধী বযনক্ত, পনরবানরর সদসয, পনরনেবা প্রদাির্ারী এবং অিযািয।
200 িনিরও স্টবনি স্টলানর্র র্াছ স্টেনর্ ইনেল এবং নচঠি প্রাপ্ত র্নরনছ

স্টলাতকিা OPWDD স্টক বতলতেন স্টে আগামী পাাঁচ বেতি সবতচতয় গুরুত্বপূ র্ণ কাজগুরল ল এগুরলি উন্নরে
কিা:
•
•
•
•
•
•

প্রেযক্ষ্ সহায়ো র্েকিনক্ত
স্ব-নিনদক ি
গৃ হসংস্থাি পনরনেবা
িটিল চানহদা সম্পন্ন বযনক্তনদর িিয পনরনেবা
আেরা নর্ভানব স্টেটা এবং েেয স্টিয়ার র্নর
গনবেণার িিয সহায়ো

লক্ষ্য ও উতেশ্য
OPWDD পনরর্ল্পিা পরবেী 5 বছনর নিম্ননলনখে লক্ষ্যগুনলর নবেনয় বনল।
প্রনেটি লনক্ষ্যর অধীনি উনেিয োনর্। প্রনেটি উনেনিযর অধীনি, এেি নিয়ার্লাপ এবং প্রর্ল্প রনয়নছ যা OPWDD স্টর্ লক্ষ্য পূ রনণ সহায়ো
র্রনব।
লক্ষ্য 1: সবকানধর্ বযনক্ত-স্টর্নির্ উপানয় স্টলানর্নদর সহায়ো র্রা
লক্ষ্য 2: র্েকিনক্ত এবং OPWDD স্টর্ িনক্তিালী র্রা
লক্ষ্য 3: রািয িু ন়ে পনরনেবা বযবস্থা উন্নে র্রা

লক্ষ্য 1: সবণ ারিক বযরি-স্টকরিক উপাতয় স্টলাতকতেি স ায়ো কিা

পনরনেবাগুনল স্টযি প্রনেটি বযনক্তর চানহদা পূ রণ র্নর ো নিনিে র্রা৷ পনরনেবাগুনলনে স্টবনছ স্টিওয়ার এবং স্টলানর্নদর স্বাবলম্বী হনে এবং
োনদর র্নেউনিটিনর্ উপনভাগ র্রনে সহায়ো র্রার সু নবধা োর্া উনচে।
উতেশ্য 1.1: করমউরনটি ইরিতেশ্ন উন্নে কিা
•
•
•

স্টলানর্নদর োনদর র্নেউনিটি উপনভাগ র্রনে সহায়ো র্নর এেি নদবার্ালীি পনরনেবাগুনল বা়োনিা৷
সহায়র্ প্রযুনক্ত এবং পনরনবিগে পনরবেক িগুনল (স্টযেি নিচ নেভাইস বা হুইলনচয়ার রযাম্প) বযবহার র্রার সু নবধা সহিের র্রা
সেনেকে নসদ্ধান্ত গ্রহণ বযবহার র্রনে আরও স্টববসী োিুনের সহায়ো র্রা

উতেশ্য 1.2: বাচ্চা, েু বক এবং েরুর্ প্রাপ্তবয়স্কতেি পরিতষবা প্রোন কিা
•
•
•

বাচ্চানদর দ্বারা বযবহৃে েওকু পনরনেবাগুনল র্ীভানব আরও ভাল হনে পানর ো স্টদখা
বাচ্চানদর িিয স্টদখভাল বযবস্থাপিা উন্নে র্রা
বাচ্চানদর িিয সঙ্কটর্ালীি পনরনেবাগুনলর বযবহার সহিের র্রা

উতেশ্য 1.3: জটিল চার োগুরল পূ ির্ কিা
•
•
•
•

িটিল চানহদা সম্পন্ন বযনক্তনদর িিয পনরনেবা উন্নে র্রা
নিনব়ে আচরণগে সহায়ো পনরনেবাগুনল উন্নে র্রা
সঙ্কটর্ালীি পনরনেবাগুনলর বযবহার আরও ভাল এবং সহিের র্রা
িটিল চানহদাযুক্ত স্টলানর্নদর সহায়ো র্রনে পনরনেবা প্রদাির্ারীনদর সাহাযয র্রা

উতেশ্য 1.4: রবরভন্ন ববরচত্র্যময় করমউরনটিগুরলতক পরিতষবা প্রোন কিা
•
•

নিউ OPWDD অন স অ োইভারনসটি, ইকুইটি অযান্ড ইিক্লুিি
OPWDD নর্ভানব সর্ল োিু েনর্ সহায়ো র্নর ো স্টদখা

লক্ষ্য 2: কমণ শ্রি এবং OPWDD স্টক শ্রিশ্ালী কিা
প্রেযক্ষ্ স্টদখভাল র্েীনদর সহায়ো র্রা, পনরনেবা বযবস্থা আপনেট র্রা এবং েেয অযানেস র্রার সু নবধা বা়োনিা।
উতেশ্য 2.1: প্রেযক্ষ্ স ায়ো কমণ শ্রি উন্নে কিা
•
•
•

র্েকিনক্তর িিয আনেকর্ সহায়ো প্রদাি র্রা
আরও র্েী নিনয়াগ র্রা এবং োনদর নিযুক্ত রাখা
র্েকিনক্তর িিয প্রনিক্ষ্ণ এবং সহায়ো উন্নে র্রা

উতেশ্য 2.2: OPWDD এি েথ্য বযব াি উন্নে কিা
•

পনরনেবাগুনলনর্ আরও ভাল র্রনে প্রযুনক্ত এবং OPWDD র্ীভানব স্টেটা বযবহার র্নর ো উন্নে উন্নে র্রা ৷

উতেশ্য 2.3: স্টেকত াল্ডািতেি সম্পৃ িো উন্নে কিা

•

এর্সানে পনরর্ল্পিা র্রনে, আেরা যানদর সহায়ো র্নর, পনরবানরর সদসযগণ এবং প্রদাির্ারীনদর সানে সাক্ষ্াে চানলনয় যাওয়া

লক্ষ্য 3: িাজয জু ত়ে পরিতষবা বযবস্থা উন্নে কিা
পনরনেবাগুনলর িটিলো র্োনিা এবং স্টলানর্নদরনর্ আরও ভাল পনরনেবা স্টদওয়ার উপায় স্টখাাঁিা৷
উতেশ্য 3.1: স ায়ো এবং পরিতষবা উন্নে কিা
•
•
•
•
•

স্ব-নিনদক ি
র্েকসংস্থাি এবং নদবার্ালীি পনরনেবা
গৃ হসংস্থাি পনরনেবা
স্বাস্থয পনরনেবাগুনল বযবহার র্রার সু নবধা
স্টদখভাল বযবস্থাপিা/স্টদখভাল সেন্বয়নির গুণোি পযকানলাচিা

উতেশ্য 3.2: রনয়ম পরিবেণ ন কিা
•

আরও ভাল প্রনবধানির োধযনে িেিীয়ো বৃ নদ্ধ র্রা

উতেশ্য 3.3: গতবষর্া এবং নবপ্রবেণ নতক স ায়ো কিা
•

স্টলানর্নদর সহায়ো র্রনে র্াযকিেগুনল পযকানলাচিা র্রা এবংিেুি উপায়গুনল সম্পনর্ক অধযয়ি র্রা

অেগরেি প্ররেতবেন
OPWDD www.opwdd.ny.gov ওনয়বসাইনট নিয়নেে আপনেট প্রদাি র্রনব।
OPWDD পনরর্ল্পিা এবং আোনদর অগ্রগনে সম্পনর্ক স্টের্নহাল্ডারনদর সানে র্ো বলনব।

