অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/18/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াচু ল 1.5 বিবলয়র্ ডলাম্বরর হিবে অিায়ম্বর্র
ন
হ াষণা কম্বরম্বের্ হেই েি
কর্মীম্বের জর্ে যারা েরােবর উন্নয়র্র্মূলক প্রবিিন্ধকিা ে িেক্তিম্বের ে ায়িা প্রোর্
কম্বরর্

কর্মেক্তির
ন
াটবি হর্মাকাম্বিলা করম্বি ে ায়িা করার জর্ে েী ম্বর্ময়ােী
ন
বর্ম্বয়াম্বগর
হকৌেল
হকাবভড-19 টটকা পাওয়া কর্মীম্বের জর্ে অবিবরি হিার্াে ে েরােবর ে ায়িার
কর্মীম্বের জর্ে ধম্বর রাখার প্রম্বণাের্া প্রোর্ করা ম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে উন্নয়র্মূলক্ প্রথিবন্ধীরের জর্য থর্উ ইয়ক্ন
অথিস (New York Office for People with Developmental Disabilities) এক্ক্ালীর্
আরমথরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ অযাক্ট িান্ডিং বাবে 1.5 থবথলয়র্ ডলাররর হবথি প্রোর্ ক্ররব
থর্রয়াগ প্ররচষ্টারক্ সমির্ন ক্রার জর্য, ধরর রাখার প্ররণাের্া এবিং সরাসথর স ায়িা প্রোর্ক্ারী
হেিাোররের জর্য টিক্ার হবার্ারসর জর্য োরা উন্নয়র্মূলক্ প্রথিবন্ধক্িা স মার্ুষরের
স ায়িা প্রোর্ ক্রর এই হেরে ক্মিন্ির
ন
ািথি হমাক্ারবলার প্ররচষ্টায়।
"সরাসথর স ায়িা প্রোর্ক্ারী হেিাোররা ম ামারী জুর়ে উন্নয়র্মূলক্ প্রথিবন্ধক্িা স
বযন্িরের প্ররয়াজর্ীয় স ায়িা প্রোর্ ক্রর েখর্ আমারের িারের সবরচরয় হবথি প্ররয়াজর্ য়,
িারের থর্রজর এবিং িারের েথরবাররর ঝুুঁ থক্ িাক্া সরেও," গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "আমরা এই
শ্রথমক্রের প্রথি এক্ ক্ৃিজ্ঞিার ঋণ ব র্ ক্থর এবিং আরমথরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ ি থবল
হবার্াস, প্ররণাের্া এবিং এক্ক্ালীর্ হবির্ বৃন্ির েি প্রিস্ত ক্রর োরি এই ক্র ার েথরশ্রমী,
অর্ুগি এবিং থর্রবথেি ক্মীরা িারা ো সব হচরয় হবথি েেন্দ ক্ররর্, উন্নয়র্মূলক্ প্রথিবন্ধক্িা
স বযন্িরের সমির্ন ক্রা অবযা ি রাখরি োররর্।"
থর্উ ইয়ক্ন হেি িার প্রািথমক্ খস়ো বযয় েথরক্ল্পর্া জমা থেরয়রে হমথডরক্য়ার এবিং
হমথডরক্ইড েথররষবা হক্ন্দ্রগুথলরক্ (Centers for Medicare and Medicaid Services) 8 জুলাই,
2021 এর আরমথরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ অযাক্ট অি 2021 দ্বারা প্রেত্ত বথধিন হিডাররল অিায়রর্র
ন
জর্য। CMS েথরক্ল্পর্াটির আিংথিক্ অর্ুরমাের্ থেরয়রে ক্ারণ এটি ক্মিন্ির
ন
সারি সম্পথক্নি।
হেমর্ভারব অর্ুরমাথেি রয়রে, উন্নয়র্মূলক্ অেমিা স মার্ুষরের েপ্তররর (Office for
People With Developmental Disabilities, OPWDD) েথরক্ল্পর্াটি DSP এবিং োথরবাথরক্

েথরচোন প্রোর্ক্ারীরের হবার্াস প্রোরর্র জর্য অি প্রোর্
ন
স ক্মিন্ি
ন
উরেযারগর জর্য
হবথিরভাগ অিায়র্রক্
ন
উরেিীি ক্রর। OPWDD ক্মিন্ির
ন
উন্নথি এবিং প্ররণাের্া স
এক্ক্ালীর্ ARPA ি থবল থবথর্রয়াগ ক্রার েথরক্ল্পর্া ক্রররে, োর মরধয আরে:
•

•

•

এক্টি "থ ররাস িাড" ো হসই DSP-হের জর্য প্ররণাের্া প্রোর্ ক্ররব োরা
অভূ িেূব ম
ন ামারীর সময় ক্াজ ক্রররের্, োরা COVID টিক্া থর্রয়রের্ িারের
জর্য অথিথরি অি প্রোরর্র
ন
সারি।
ধরর রাখার এবিং েী রময়ারে
ন
ক্াজ ক্রার জর্য হবার্াস প্রোর্ ক্রর এবিং DSP
ক্মিন্িরি
ন
িাক্া ক্মীরের অথিথরি হবার্াস প্রোরর্র মাধযরম ক্মিন্িরি
ন
অথিথরি থবথর্রয়াগ ক্ররব।
েী রময়ােী
ন
থর্রয়াগ এবিং ধরর রাখার হক্ৌিল ো ক্মিন্ির
ন
েী রময়ােী
ন
থিথিিীলিারক্ সরবাধর্ ক্রর এমর্ প্রক্ল্পগুথলর জর্য ি থবল প্রোর্ ক্রর তিথর
এবিং েরীো ক্রা রব। DSP ক্মিন্ি
ন
এবিং ফ্রন্ট-লাইর্ সুোরভাইজাররের
েেিা এবিং হোগযিা তিথর ক্রর এমর্ িিংসােে এবিং অর্যার্য হক্ৌিলগুথলরক্
উৎসাথ ি ক্রার জর্য ি থবল উেলব্ধ ক্রা রব।

বপপল উইি হডম্বভলপম্বর্মন্টাল বডজঅোবিবলটটম্বের বর্উ ইয়কন অবিম্বের ভারপ্রাপ্ত
কবর্মের্ার হকবর ই. বর্ম্বিল্ড িম্বলম্বের্, "প্রিযে স ায়িার হেিাোররা উন্নয়র্মূলক্
প্রথিবন্ধক্িা স বযন্িরের প্ররয়াজর্ীয় েথররষবা প্রোর্ ক্রর োরি িারা িারের েেরন্দর সমৃি
এবিং িলপ্রসূ জীবর্োের্ ক্ররি োররর্। িারা আমারের থসরেরমর হমরুেণ্ড এবিং িারা
সা থসক্িার সারি ম ামারীর েুররা সময় জুর়ে ক্াজ ক্রার জর্য উেথিি রয়রের্ সব হচরয়
েুবলন থর্উ ইয়ক্নবাসীরের েথরচোন হর্ওয়ার এবিং স ায়িা প্রোর্ ক্রার জর্য। েথেও ক্াজটি
মার্থসক্ভারব এবিং িারীথরক্ভারব ক্ষ্টক্র, প্রিযে স ায়িা প্রোর্ ল এই হেিা হবরে হর্ওয়া
মার্ুষরের ক্ারে এক্ শ্রম ো িারা ভারলাবারসর্। ক্থমির্ার থ সারব, আথম আরমথরক্ার্
হরসথক্উ প্ল্যার্ অযাক্ট ি থবরলর মাধযরম সরাসথর স ায়িার ক্মীবরল গুরুত্বেূণ থবথর্রয়াগ
ন
ক্ররি হেরর আর্ন্ন্দি এবিং এই অিযাবিযক্ ক্মীবরলর জর্য সমির্ন অবযা ি রাখার জর্য
উন্মুখ।"
বেম্বর্টর জর্ ডবিউ র্মোবর্য়র্ িম্বলম্বের্, "এই অিযাবিযক্ হিডাররল ি থবল প্রাপ্ত ওয়া
এবিং এটিরক্ অথিমাোয় েথরশ্রম ক্রা এবিং হ্রাসপ্রাপ্ত ক্মীবরলর মঙ্গরলর থেরক্ েথরচাথলি ক্রা
গভর্রন ক্যাথি হ াচুরলর এক্টি িন্িিালী সিংরক্ি হে থর্উ ইয়ক্ন হেি ক্মী সিংক্ি ক্াটিরয়
উ রি অঙ্গীক্ারবি। উন্নয়র্মূলক্ অেমিার হেরে সম্পূণ েথরচে
ন
ান থবিরণ বযবিা সরাসথর
স ায়িা প্রোর্ক্ারী হেিাোররের দ্বারা সম্পাথেি ক্ারজর উের থভথত্ত ক্রর থর্থমি।
ন আমরা
িারের অিযাবিযক্, েত্নিীল, এবিং স ার্ুভূথিিীল ক্ারজর জর্য িারের ধর্যবাে জার্রি োথর ও
ক্ৃিজ্ঞিা প্রক্াি ক্ররি োথর এক্ জীবর্ধারণক্ারী মজুথর প্রোর্ ক্রর এবিং আরও হবথি
মার্ুষরক্ এই হেেটিরি থর্রয়াগ ক্রর। এই থবথর্রয়াগ চরম ক্মিন্ির
ন
ািথি হমাক্ারবলা শুরু
ক্ররি সা ােয ক্ররব এবিং হিষ েেন্ত
ন বুন্িবৃথত্তক্ বা উন্নয়র্মূলক্ অেমিা স
াজার াজার
থর্উ ইয়ক্নবাসী এবিং িারের েথরবাররর জর্য আরও ভারলা েথররষবার থেরক্ েথরচাথলি ক্ররব।"

বিধার্েভার েেেে টর্মাে অবির্াবন্ট িম্বলম্বের্, "সরাসথর স ায়িার হেিাোররের ািথি
প্রথিবন্ধক্িা স বযন্িরের জর্য এক্টি সিংক্ি তিথর ক্রররে োরা হসগুথল ো়ো বাুঁচরি োররবর্
র্া -- েথরচালক্রা এখর্ িারের িোবধারর্র ক্াজটি ক্ররের্ এবিং হপ্রাগ্রামগুথল বন্ধ রয়
োরে৷ আথম জরুরী েথরথিথি হমাক্ারবলায় থর্রয়াগ ক্াজ ও ধরর রাখার ক্াজ অসাধারণ ি থবল
থেরয় দ্রুি শুরু ক্রার জর্য গভর্রন হ াচুরলর সরাসথর েেরেেরক্ সাধুবাে জার্াই।"
র্মাইম্বকল হেম্বরইটার, বর্উ ইয়কন অোলাম্বয়ন্স ির ইর্ক্লুের্ অোন্ড ইম্বর্াম্বভেম্বর্র
(New York Alliance for Inclusion and Innovation) হপ্রবেম্বডন্ট এিং বেইও িম্বলম্বের্,
"এই সিংিার্গুথল DSP-হের িারের সবো
ন ক্রা অসাধারণ ক্ারজর জর্য স্বীক্ৃথি থেরয় আমারের
হেে হিরক্ িারের প্রিার্ হরাধ ক্ররি সা ােয ক্ররি শুরু ক্রর - িরব থবরিষি হসগুথল ো
DSP-রা ম ামারী জুর়ে প্রেির্ন ক্রররে, আেথরক্ অরি িারের
ন
থর্জস্ব স্বািয এবিং মঙ্গলরক্
উৎসগ ক্রর,
ন
প্রথিবন্ধক্িা স বযন্িরের স ায়িা প্রোর্ ক্রর। এই প্রথিশ্রুথিটি সরক্ারী
অগ্রাথধক্াররর হেরে এক্টি সরিজ র্িু র্ েৃটষ্টভথঙ্গ উেিাের্ ক্রর এবিং DSP হেিারক্ উন্নি
ক্রার জর্য এক্টি অসাধারণ প্ররণাের্া থ সারব ক্াজ ক্রর, ক্ারণ DSP-রা প্রথিবন্ধক্িা স থর্উ
ইয়ক্নবাসীরের িারা ো রি োরর িা রি সা ােয ক্রর।"
েে আকন বর্উ ইয়ম্বকনর প্রধার্ বর্িান ী কর্মকিন
ন
া এবরক বগজার িম্বলম্বের্, "আমারের
অেথর াে ক্মীবাথ
ন
র্ী ল বুন্িবৃথত্তক্ এবিং উন্নয়র্মূলক্ প্রথিবন্ধক্িা স থর্উ ইয়ক্নবাসীরের
স ায়িা এবিং েথররষবার থভথত্ত, এবিং আমারের ক্মিন্িরি
ন
এই অিায়র্গুথল
ন
এক্টি প্রিম
েেরেে রব বরল আিা ক্থর আমারের ক্ময়বরলর
ন
উরেরিয এক্ ধারাবাথ ক্ থবথর্রয়ারগর
হেরে৷ মওক্ুি অর্ুরমাথেি রয়রে শুরর্ আমরা খুবই আর্ন্ন্দি, এবিং আমারের সব হচরয়
গুরুত্বেূণ চাথ
ন
ো েূররণর জর্য ি থবলগুথল থর্রেনথিি ক্রা রব িা থর্ন্িি ক্রার জর্য রাজয
ৃ
হর্িরত্বর ক্ারে ক্ৃিজ্ঞ।"
এই সমরয়, এই থবিরণগুথল হক্বল েথরবাররর েথরচোন প্রোর্ক্ারী এবিং সরাসথর স ায়িার
ক্মীরের জর্য উেলব্ধ োরের হস্বোরসবী েথররষবা প্রোর্ক্ারীরের দ্বারা থর্েুি ক্রা য়, এমর্
ক্মী স োরা স্ব-থর্রেনির্ার হপ্রাগ্রারমর অধীরর্ েথররষবা প্রোর্ ক্ররর্। রাজয থর্েুি সরাসথর
স ায়িার ক্মীরের থবষরয় আরলাচর্া চলরে।
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