
CCS / HH    גאווערנאר פארגעלייגט אינֿפָארמַאציע ֿפַאר פינַאנציעל יָאר

 ֿפַאר מיטגלידער, פַאמיליעס און חכמים  2021-2022
  

  
יָאר   ▪ פינַאנציעל  די  ֿפַאר  גענעראל  דער  פון  בודזשעט  ּפרָאיעקט  דעם  (  2021יולי    1)עפעקטיוו    2021-2022אין 

(, עס איז ַא רגע  OPWDDגובערנאטאר ֿפַאר מענטשן מיט דעוועלָאּפמענטַאל דיסַאביליטיז )פארגעלייגט דורך דער  
 ( זיבן  די  ֿפַאר  קַאץ  בודזשעט  בַאטייטיק  פון  הָאמעס  7קיַילעכיק  געזונט   / ָארגַאניזַאציעס  קָאָארדינַאטיָאן  קער   )

 (CCO / HHs  געגרינדעט אין ,)און / ָאדער ַאנטוויקלונג דיסַאביליטיז    צו העלֿפן מענטשן מיט אינטעלעקטוַאל  2018
 (I / DD  .צושטעלן הָאליסטיק און ינַאגרייטיד זָארג ַאזוי זיי קענען פירן ַא קווַאליטעט לעבן ) 

 .  07/01/21די פארגעלייגט עפעקטיוו טערמין ֿפַאר פַאנדינג איז  ▪

  

שנייד ווָאס איז    CCO / HH  16.2%אין ַאדישַאן צו די    .23%די ניַי שניַידן איז ַא שניַידן פון ַאּפּפרָאוּפריישַאנז מיט   ▪
ווירקונג   די  2020יולי    1געווען אין  יָאר,  וועט שניַידן    ניו יארק, לעצטע  ס דיסַאביליטי קָאוָארדַאניישַאן בודזשעט 

 הויך ריזיקירן.  I / DD( מיט מענטשן מיט 39%)  $166,000,000 

  

וועט    39%א   ▪ וואס מענטשן מיט  רעדוקציע אין פאנדינג  צו צוריקציען דעם סארט באהאנדלונג    I / DDברענגען 
   האבן היינט. 

  
פארגאנגענעם   ▪ ווי  א    16,2%אזוי  ווי  דורכגעפירט  שנייד  פָארגעשלאגענע  די  אויך  ווערט  שניידן,  בודזשעט 

דאקומענטאציע. קיין דורכזעיקיַיט  בודזשעט    NYS"אדמיניסטראטיווע אקציע" און איז באהאלטן פארן פובליק אין  
 אין דעם יגזעקיַאטיוו בודזשעט. 

  
און    I / DDמענטשן מיט    110,000די ּפרַאל פון די ניַיע פארגעלייגט קַאץ איז ַאלַארמינג און ַא גרויס דיַיגע ֿפַאר די   ▪

 זייערע פַאמיליעס ווָאס פַארלָאזנ זיך צו צושטעלן זָארג בַאדינונגען.  
  

הָאבן ▪ אונדזער    מיר  ֿפַאר  מיינען  וועט  עס  ווָאס  און  שניַידן  לעצטן  דעם  פון  ּפרַאל  די  ַאססעססעד  גָאר  נישט  נָאך 
צו צושטעלן ווָאס מיר איצט טָאן ֿפַאר אונדזער מיטגלידער. איצט מיר פָאקוס אויף די לַאזער    CCO / HHפיייקייט ווי  

 צו פַארמיַידן די שניַידן. 
  

וויסן ַאז די נעגַאטיוו ּפרַאל אויף    CCO / HHsיולי, די    1ניַי געלט זָאל זיין ימּפלַאמענַאד אויף    שניידן פון  23%אויב די   ▪
אונדזער סערוויס עקסּפרעס און ווערקפָארס וועט זיין בַאטייטיק און וועט הָאבן ַא דירעקט ּפרַאל אויף מענטשן און  

זשערז דַארֿפן ַאקסעס צו בַאדינונגס, קַאמיוניטי רעסורסן און  . מַאנַאד CCO / HHפַאמיליעס ווָאס זָארגן ֿפַאר זייער  
וועלן   מיר  נאכגעגאנגען.  זענען  ּפרָאוסידזשערז  געהעריק  און  רעכט  זייער בארעכטיגט,  ַאז  ענשור  צו  ַאדווָאקַאסי 

או שטיצן  און  קווַאליטעט  הויך  פון  סערוויסעס  צושטעלן  צו  פָארזעצן  צו  מַאכט  אונדזער  אין  ַאלץ  נדזער  טָאן 
ווערקפָארס. דער וועג פָארויס איז ָאבער נישט קלָאר צי דער גאווערנאר וועט דערלויבן דעם פארגעלייגט בודזשעט  

 שניידן. 
  

די גרייס פון די מַאסיוו פארגעלייגט קַאץ און בַאדזשיטערי מיטלען שטעלט די קשיא צי די שטַאט יגזעקיַאטיוו איז   ▪
קאַ  די  ווי  וועגן  ינפָארמד  הָאט  גָאר  ווייסן,  מיר  ווי  לויט  משפחות.  זייער  און  דד   / איך  מיט  מענטשן  ווירקן  וועט  ץ 

OPWDD   טערמין קַאנסַאקווענסַאז פון ַאזַא  -ניט דורכגעפירט קיין שטודיע ָאדער ָאּפשַאצונג פון די קורץ און לאנג
 געפערלעך קַאץ.
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CCS / HH   גאווערנאר פארגעלייגט אינֿפָארמַאציע ֿפַאר פינַאנציעל

 ֿפַאר מיטגלידער, פַאמיליעס און חכמים  2021-2022יָאר 

  

  
אין   ▪ אז  געדענקען  צו  וויכטיג  איז  קאומא    2011עס  גאווערנאר  פאר  האט  מענעדזשמענט  "קער  רעקאמענדירט 

ּפַאּפיַאליישַאנז    NYSאלע".   קָאמּפלעקס  סּפעשַאלייזד,  אנדערע  ֿפַאר  הָאמעס  שוועסטעריַי  באשאפן    -האט 
אין   דערנָאך  קינדער.  און  דיסָארדערס  נַאטורַאל  היוו,  מיט  פון    2018מענטשן  קרעַאטיָאן  די  ינישיייטיד  שטַאט  די 

CCO / HHs    די אנדערע    I / DDֿפַאר  די  ֿפַאר  פָארזעצן  בַאדינונגס  פַארווַאלטונג  זָארגן  היינט  בַאפעלקערונג. 
ומזין   און  דיסקרימַאנַאטָארי  ביידע  איז  דָאס  בַאפעלקערונג.  דד   / איך  די  ֿפַאר  נישט  ָאבער  קַאטינג    -גרוּפעס, 

הויך  און  שּפירעוודיק  'ס  שטַאט  די  ֿפַאר  באַ -פַאנדינג  דד   / איך  זָארג  ריזיקירן  מיינטיינינג  בשעת  פעלקערונג 
 קָאוָארדַאניישַאן ֿפַאר די אנדערע ּפַאּפיַאליישַאנז.

  
▪ OPWDD    די צו  ענטֿפערן  מסּתמא  רוֿב  און    CCOוועט  שניַידן  פַאנדינג  פארגעלייגט  דעם  רעדוצירן  צו  קענען  ס 

דאָ   $166,000,000   מעדיקַארע.  אין  מיטגלידער  ניַי  ענרָאולינג  דורך  נישט אמת  גַאנץ  איז  קענען    CCOדי    -ס  ס 
 . 2021יולי   1נישט פָארזעצן זייער זָארג קָאוָארדַאניישַאן אויב די שניַידן איז ווירקונג אויף 

  

 טָאן:   CCO / HHsווָאס 

  

ַאריַיננעמען מידיַא  , ווָאס וועט אויך  CCO / HHs  6מיר ָאנהייבן ַאן יונַאפייד מי צו ַארבעטן צוזַאמען מיט די אנדערע   ▪
 ַארבעט, צו ַאנטקעגנשטעלנ זיך די טיף פַאנדינג קַאץ.  

  
יאנואר   ▪ מָארַאן ,21 ,2אויף  פון  דזשים  סעָא  יָארק,  ניו  ּפלַאן  אנדערע  זָארגן  די  מיט  צוזַאמען   ,CCO / HHs  

די   פון  סענַאטָארס  און  מיטגלידער  מיט  טרעפן  צו  אנגעהויבן  דעם  ַאסעמבל  NYSיגזעקיַאטיווז,  צו  פלינק  זיי  צו  י 
 פארגעלייגט שניַידן און צו אויסדריקן זייער שטיצן ֿפַאר צו געווינען דער פַארטיידיקונג קעגן אים.  

  

זָאגן אין נאמען פון אלע  לעבן ּפלַאןפון    ניק קַאּפָאלעטטי, סעאָ סטן, וועט    21טן מיי,    2דעם   ▪ ביי דער    CCOs, עדות 
NYS  לעגיסלַאטיווע בודזשעט העַארינג ֿפַאר מענטַאל געזונט, ווּו ער וועט פָארשטעלן דיCCO / HH   .סיבה 

  
ּפרָאדוצירן בילדונגקרייז מַאטעריַאלס ֿפַאר מיטגלידער, פַאמיליעס, ּפרַאוויידערז, רעגירונג פירער און די    CCOsדי   ▪

 I / DDמענטשן מיט    110,000זָארג קָאוָארדַאניישַאן ֿפַאר    CCO / HHמעדיע ווָאס בַאשליסן די קריטיש רָאלע פון  
מיטגלידער    NYSאין   זייער  און  מיטגלידער  אויף  שניַידן  פארגעלייגט  דעם  פון  יפעקס  דעווַאסטייטינג  די    NYSאון 

 משפחות ווָאס רעכענען אויף אונדז!  
  

יעס וועגן ווי זיי קענען שטיצן לַאביינג צו הַאלטן די  מיר וועלן טיילן מער אינֿפָארמַאציע מיט מיטגלידער און פַאמיל ▪
פארגעלייגט פַאנדינג שניַידן און בַאפַאלן אויף מענטשן מיט דיסַאביליטיז דורך קַאטינג זייער זָארג קָאוָארדַאניישַאן  

 און געזונט הויז, ָאבער נישט אנדערע געזונט הייזער אין די שטַאט.  
  

דו  ▪ צו  קַאמיטַאד  זענען  ַאלע  מיר  און  ַאדווָאקַאטז  פַאמיליעס,  זייער  מיטגלידער,  הַאלטן  וועט  און  רכזעיקיַיט 
 סטייקכָאולדערז דערהיַינטיקט ווי מער אינֿפָארמַאציע ווערט בנימצא.  
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