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גאווערנער קעטי האקול

גאווערנאר קעטי האקול אנאנסירט איבער  1.5ביליאן דאלאר אין פינאנצירונג פאר ארבייטער
וועלכע שטיצן דירעקט מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסעביליטיס
לאנג-טערמיניגע רעקרוטירונג סטראטעגיעס וועלן העלפן צו לייזן די מאנגל אין ארבעט'ס קראפט
באלוינונגען פארן בלייבן ארבעטן וועלן געגעבן ווערן פאר דירעקטע שטיצע ארבייטער ,מיט
צוגעלייגטע באנוס פאר איינגעשטעלטע וועלכע באקומען די קאוויד 19-וואקסין
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז די ניו יארק אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג
דיסעביליטיס ( )Office for People with Developmental Disabilities, OPWDDוועט צושטעלן
איבער  1.5ביליאן דאלאר אין איינמאליגע פינאנצירונג אונטער די אמעריקאנער רעטונג פלאן געזעץ
( )American Rescue Plan Act, ARPAצו שטיצן באמיאונגען צו אויפנעמען ארבייטער ,באלוינונגען
פאר ארבייטער וועלכע בלייבן און וואקסינאציע באנוסן פאר דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלן ( Direct
 )Care Professional, DSPוועלכע גיבן שטיצע פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסעביליטיס אין א
באמיאונג צו אדרעסירן די מאנגל אין ארבעט'ס קראפט אין דעם פעלד.
"דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלן האבן צוגעשטעלט וויכטיגע שטיצע פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג
דיסעביליטיס דורכאויס די פאנדעמיע ווען מיר האבן זיי געדארפט דאס מערסטע ,טראץ די סכנה פאר
זיי אליין און פאר זייערע פאמיליעס" ,האט גאווערנאר האקול געזאגט" .מיר זענען שולדיג פאר די
ארבייטער א גרויסן דאנק ,און די פינאנצירונג אונטער די אמעריקאנער רעטונג פלאן געזעץ פלאסטערט
אויס די וועג פאר באנוסן ,באלוינונגען און איינמאליגע געהאלט העכערונגען צו העלפן האלטן די שווער-
ארבעטנדע ,געטרייע און איבערגעגעבענע ארבייטער ביים טוהן דאס וואס זיי האבן דאס מערסטע ליב
— שטיצן מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסעביליטיס".
ניו יארק סטעיט האט אריינגעגעבן איר ערשטע פארגעשלאגענע שפענדונג פלאן צו די צענטער פאר
מעדיקעיר און מעדיקעיד סערוויסעס ()Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS
פאר די פארמערטע פעדעראלע פינאנצירונג צוגעשטעלט דורך דעם אמעריקאנער רעטונג פלאן געזעץ
פון  2021אום יולי  .2021 ,8די  CMSהאט געגעבן זייער טיילווייזע באשטעטיגונג פאר די פלאן מיט
וואס עס איז נוגע צו די ארבעט'ס קראפט.
אזוי ווי עס איז באשטעטיגט געווארן ווידמעט די 'OPWDDס פלאן רוב פון די געלטער צו באלוינען
ארבייטער ,אריינרעכענענדיג באצאלונגען צו צושטעלן באנוסן פאר 'DSPס און פאמיליע קעיר
ּפראוויידערס .די  OPWDDפלאנירט צו אינוועסטירן די איינמאליגע  ARPAגעלטער אין ארבייטער
פארבעסערונגען אין באלוינונגען אריינרעכענענדיג:

•

•

•

א "העלדן קאסע" וועלכע וועט צושטעלן באלוינענדע באצאלונגען פאר די 'DSPס וועלכע
האבן געארבעט דורכאויס די פרעצעדענטלאזע פאנדעמיע מיט נאך באצאלונגען פאר די
וועלכע האבן באקומען די קאוויד וואקסין.
באנוסן פאר ארבייטער וועלכע בלייבן ארבעטן פאר א לאנגע תקופה וועלן מאכן נאך
אינוועסטירונגען אין די ארבעט'ס קראפט דורכן באלוינען ארבייטער וועלכע בלייבן פאר
לאנג און גיבן נאך באנוסן פאר די איינגעשטעלטע וועלכע בלייבן אין די  DSPארבעט'ס
קראפט.
לאנג-טערמיניגע רעקרוטירונג און אויפהאלטונג סטראטעגיעס וועלכע וועלן אנטוויקלט
און אויספרובירט וווערן מיט פינאנצירונג פאר פראיעקטן וועלכע אדרעסירן די לאנג-
טערמיניגע סטאביליטעט פון די ארבעט'ס קראפט .פינאנצירונג וועט צוגעשטעלט ווערן
צו באלוינען די וועלכע טרענירן זיך און אנדערע סטראטעגיעס וועלכע בויען סקילס און
פעהיגקייט פון  DSPארבייטער און פארנט-ליניע סּוּפערווייזארס.

צייטווייליגע קאמישאנער פון די ניו יארק אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסעביליטיס ,קערי
אי .נייפעלד ,האט געזאגט" ,דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלן שטעלן צו וויכטיגע סערוויסעס פאר
מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסעביליטיס כדי זיי זאלן קענען פירן רייכע און אינהאלטסרייכע לעבנס וויאזוי
זיי וועהלן זיך אויס .זיי זענען די רוקן ביין פון אונזער סיסטעם ,און זיי האבן זיך בראווערהייט באוויזן
ביים ארבעט דורכאויס די פאנדעמיע זיך אפצוגעבן מיט און צו שטיצן טייל פון די שוואכסטע ניו יארקער.
כאטש די ארבעט קאסט אפ עמאציאנאל און פיזיש ,דאך איז דירעקטע שטיצע אן ארבעט פון ליבע פאר
די מענטשן וועלכע וועהלן אויס די קאריערע .אלץ קאמישאנער איז עס מיר א פארגעניגן צו קענען מאכן
קריטישע אינוועסטירונגען אין די דירעקטע שטיצע ארבעט'ס קראפט דורך די אמעריקאנער רעטונג פלאן
געזעץ געלטער ,און מיר קוקן ארויס צו פארזעצן צו שטיצן די וויכטיגע ארבעט'ס קראפט".
סענאטאר דזשאן וו .מעניאן האט געזאגט" ,פארזיכערן די וויכטיגע פעדעראלע געלטער און עס
ווידמען פאר די וואוילזיין פון אן איבערגעארבעטע און אויסגעמוטשעטע ארבעט'ס קראפט איז א קלארע
סיגנאל פון גאווערנאר קעטי האוקאל אז ניו יארק סטעיט איז איבערגעגעבן צו איבערקומען די ארבעט'ס
קראפט קריזיס .די גאנצע סיסטעם פון קעיר אין די פעלד פון אנטוויקלונג דיסעביליטיס איז געבויט אויף
ארבעט דורכגעפירט דורך דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלן .מיר קענען ארויסווייזן אונזער דאנק און
אנערקענונג פאר זייער וויכטיגע ,זארגנדע און ווארעמע ארבעט דורכן זיי גיבן א געהאלט פון וואס זיי
קענען לעבן און דורכן רעקרוטירן מער מענטשן אין דעם פעלד .די אינוועסטירונג וועט העלפן אנהויבן צו
אדרעסירן די עקסטרעמע ארבעט'ס קראפט מאנגל און וועט פירן אין די ענדע צו בעסערע סערוויסעס
פאר צענדליגע טויזנטע ניו יארקער מיט אינטעלעקטואלע אדער אנטוויקלונג דיסעביליטי און פאר זייערע
פאמיליעס".
אסעמבלי מיטגליד טאמאס אבינאנטי האט געזאגט" ,די מאנגל אין דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלן
האט געשאפן א קריזיס פאר מענטשן מיט דיסעביליטיס וועלכע קענען נישט איבערלעבן אן זיין —
מענעדזשערס טוהען יעצט די ארבעט וואס זיי דארפן צו איבערזעהן ,און פראגראמען פארמאכן זיך .איך
טוה אפלאדירן גאווערנאר האקול'ס דירעקטע שריט צו קאנפראנטירן די נויטפאל און אונטערהייבן
באמיאונגען צו רעקרוטירן און האלטן ארבייטער מיט אויסערגעווענטליכע פינאנצירונג".
מייקעל סירייטער ,פרעזידענט און  CEOפון די ניו יארק פארבאנד פאר ארייננעמונג און
טעכנאלאגישע פארשריט ( ,)New York Alliance for Inclusion and Innovationהאט
געזאגט" ,די רעסארסן הויבן אן צו העלפן אפשטעלן די ארויסגאנג פון דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלן
פון אונזער פעלד דורכן אנערקענען 'DSPס פאר די אויסערגעווענטליכע ארבעט וואס זיי האבן שטענדיג
געטוהן — אבער באזונדערס די ארבעט וואס 'DSPס האבן דעמאנסטרירט דורכאויס די פאנדעמיע,
זייענדיג מקריב – פשוטו כמשמעו – זייער אייגענע געזונט און וואוילזיין פאר מענטשן מיט דיסעביליטיס

וועם זיי שטיצן .די איבערגעגעבנקייט ווייזט ארויס א דערפרישנדע נייע צוגאנג צו רעגירונג פריאריטעטן,
און עס דינט אלץ אן אויסערגעווענטליכן 'דאַ ון ּפעימענט' צו אונטערהייבן די  DSPארבעט ,אזוי ווי
'DSPס העלפן אונטערהייבן ניו יארקער מיט דיסעביליטיס צו זיין אלעס וואס זיי קענען זיין".
עריק גייזער ,טשיעף עקזעקיוטיוו אפיסער פון  ,The Arc New Yorkהאט געזאגט" ,אונזער
וויכטיגע ארבעט'ס קראפט איז די יסוד פון שטיצע און סערוויסעס פאר ניו יארקער מיט אינטעלעקטואלע
און אנטוויקלונג דיסעבליטיס ,און די געלטער זענען בלויז די ערשטע טריט פון דאס וואס מיר האפן אז
עס וועט זיין אן אנגייענדע אינוועסטירונג אין אונזער ארבעט'ס קראפט .עס דערפרייט אונז שטארק צו
הערן אז די וועיווער איז באשטעטיגט געווארן ,און מיר זענען דאנקבאר פאר די סטעיט פירערשאפט
פארן זיכער מאכן אז די געלטער ווערן דירעקטירט צו אדרעסירן אונזערע מערסטע קריטישע
באדערפענישן".
אין דעם צייט וועלן די געלטער נאר פארטיילט ווערן פאר פאמיליע קעיר ּפראוויידערס און דירעקטע
שטיצע ארבייטער וועלכע ארבעטן פאר פרייוויליגע סערוויס ּפראוויידערס ,אריינרעכענענדיג
איינגעשטעלטע וועלכע שטעלן צו סערוויסעס אונטער די זעלבסט-דירעקציע (סעלף דיירעקשען)
פראגראם .דיסקוסיעס גייען אן איבער סטעיט-באשעפטיגטע דירעקטע שטיצע ארבייטער.
###
נאך נייעס קען מען באקומען ביי www.governor.ny.gov
ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
זיך ארויסשרייבן

