
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2021/ 30/ 12 للنشر فوًرا: 

 
 

مليون دوالر في المدارس التي تخدم األطفال ذوي   240الحاكمة هوكول تعلن عن زيادة تاريخية في االستثمار تبلغ  
  اإلعاقة

   
  % 15سيزداد التمويل المقدم لمقدمي خدمات التعليم الخاص لمرحلة ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة بنسبة  

  
     االجتماعية الخدمات ومقدمي وأسرهم اإلعاقة ذوي للطالب الموارد لتوفير رئيسية تشريعية حزمة أيًضا الحاكمة وقعت

   
 للمدارس االستثمار في دوالر مليون 240  قدرها تاريخية زيادة ينلتضم خطط عن اليوم هوكول كاثي الحاكمة أعلنت 

 أيًضا هوكول الحاكمة وقعت . 2023-2022 القادمة التنفيذية ميزانيتها في  اإلعاقة ويذ األطفال تخدم التي المعتمدة الخاصة
    االجتماعية. تالخدما ومقدمي وأسرهم اإلعاقة ذوي للطالب والدعم  الموارد لزيادة التشريعات من حزمة  على

   
"هذا االستثمار التاريخي في المدارس التي تخدم الطالب ذوي اإلعاقة، جنبًا إلى جنب مع أربعة   قالت الحاكمة هوكول،

مشاريع قوانين سأوقعها لتصبح قوانين، ستحدث فرقًا كبيًرا في حياة الطالب واألسر والمدارس في كل ركن من أركان  
طوال فترة وجودي في المنصب، جعلت من أولوياتي االستماع إلى مجتمع اإلعاقة وتوفير الموارد والدعم الذي  . lنيويورك

يحتاجون إليه لتحقيق االزدهار. أنا ملتزمة تجاه األشخاص ذوو اإلعاقة بما يلي: بصفتي حاكمتكم، سأقف دائًما بجانبكم وأقاتل 
  من أجلكم." 

   
  قسم سيصرح ، 2022-2021 الدراسي  للعام الدراسية الرسوم لمعدالت المعتمدة المائة  في 4 نسبةب المعيشة تكلفة تعديل بعد 

  زيادة - الدراسي  العام 2023- 2022 لعام  المائة في 11 بنسبة المعيشة  لتكلفة إضافي تعديل بإجراء  نيويورك بوالية الميزانية
  السنوي التمويل زيادة إلى  23-2022 الفترة  في المعيشة لفةتك تعديل سيؤدي عامين. مدى على  المائة في 15 عن تزيد بنسبة

 في الوالية تسديد مع دوالر، مليون 240 من بأكثر المدرسة سن  وفي المدرسة   قبل ما لمرحلة الخاص التعليم خدمات لمقدمي
     التكلفة. هذه من %60 من يقرب ما والمقاطعات التعليمية للمقاطعات المطاف نهاية

  
  ينص (A.1953 / S.2911) التشريع اإلعاقة:  ذوي الطالب لدعم التشريعات من حزمة على أيًضا هوكول ةالحاكم وقعت
  يعين ؛ الخرائط ورسم والتعليم التوحد اكتشاف عن  تقريًرا التوحد طيف الضطرابات االستشاري المجلس يقدم أن على

  اإلعاقة؛ ذوي للطالب القانونية اإلجراءات شكاوى لمعالجة متحيز غير استماع ضابط (A.7614 / S.6682) التشريع
  الواليات مع متسقًا نيويورك في السلوك محللي تراخيص  دار إص جعل عل (A-A.3523 / B-S.1662) التشريع يعمل

   اإلعاقة. ذوي الصغار لألطفال المبكر  التدخل لتعليم التمويل  (A.5339 / A-S.5560) التشريع ويوفر األخرى؛
  
( على أن يقدم المجلس االستشاري الضطرابات طيف التوحد تقريًرا عن اكتشاف  S.2911 / A.1953ينص التشريع ) 
سيقوم هذا التقرير بتقييم ومراجعة العوامل المتعلقة بأسباب التوحد عند األطفال باإلضافة     لتوحد والتعليم ورسم الخرائط. ا

    إلى مساعدة مقدمي الرعاية الصحية والمعلمين بطرق أفضل لمساعدة أولئك الذين تم تشخيصهم بالتوحد. 
   
"إذا كان العلم بالشيء هو نصف المعركة، فإننا نخسر الحرب ضد التوحد في واليتنا   قال السناتور كيفن س. باركر، 

العظيمة. إن مشروع قانون رسم الخرائط هذا هو الخطوة األولى في تغيير الوضع الراهن. أنا فخور بصياغة هذا القانون  
التوحد بتقديم تقرير عن اكتشاف التوحد والتعليم ورسم الخرائط. سيقوم  المهم لمطالبة المجلس االستشاري الضطرابات طيف

هذا التقرير بتقييم ومراجعة العوامل المتعلقة بأسباب التوحد عند األطفال وكذلك مساعدة مقدمي الرعاية الصحية والمعلمين 



إلى الجهود المبذولة لدعم األسر التي   بطرق أفضل لمساعدة أولئك الذين تم تشخيصهم بالتوحد. أشكر الحاكمة على انضمامها
  لديها طفل يعاني من التوحد." 

   
من  . 1996"في والية نيويورك، تم تشخيص التوحد بمعدالت مثيرة للقلق منذ عام  قالت عضوة الجمعية كاتالينا كروز، 

الواضح أننا بحاجة إلى رسم خريطة وتتبع عدد حاالت التوحد من أجل تحديد العوامل المحتملة بدقة حول أسباب التوحد عند  
األطفال. ينشئ هذا القانون المجلس االستشاري الضطرابات طيف التوحد، والذي سيقدم تقريًرا عن اكتشاف التوحد والتعليم 

ينا هذا األساس المهم لوالية نيويورك لتحديد معدالت انتشار التوحد وتوسيع نطاق الفحص يجب أن يكون لد    ورسم الخرائط. 
الشامل، باإلضافة إلى مساعدة األطباء والمعلمين في الفحص المبكر والتدخل والعالج. أود أن أشكر المدافعين واألسر على  

يًرا، الحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا التشريع  عملهم الجاد على مشروع القانون هذا، السناتور باركر لشراكته، وأخ
  الضروري للغاية، وتحسين حياة األطفال على مستوى الوالية." 

   
  اإلجراءات شكاوى على للحكم الفور على  (IHO) محايد جلسة مسؤول لتعيين عملية (A.7614 / S.6682) التشريع ينشئ

  التشريع هذا سيضمن للشكوى.  الوالد تقديم من يوًما 196 غضون  في أحدهم تعيين يتم لم  إذا الخاص  بالتعليم الخاصة القانونية
  العديد   المناسب. الوقت في  - القانون بموجب والمطلوبة - إليها يحتاجون التي الخدمات على  الخاصة التربية طالب حصول

  نيويورك مدينة لدى  الدعاوى؛ في للنظر IHO محايد جلسة مسؤول تعيين دون لسنوات قائمة ظلت النوع هذا من القضايا من
 لتوظيف خطًطا مؤخًرا المتحدة الواليات  في التعليم وإدارة  نيويورك مدينة بدأت المتراكمة. القضايا هذه من آالف عدة حاليا

  دون الالزمة الخدمات والطالب اآلباء تلقي أيًضا التشريع هذا  وسيضمن القضايا، هذه ىإل لالستماع IHO من المزيد
     تأخير.

   
"لقد فشلت مدينة نيويورك تماًما في التعامل مع اآلالف من أطفال المدارس من ذوي   قال السناتور جون سي ليو، 

االحتياجات الخاصة الذين عانوا من نقص الخدمات التعليمية والذين تعرضت عائالتهم لقذائف بيروقراطية ومالية شنيعة. لقد  
ها بتحسين عملياتها على النحو المتفق عليه مع القادة  تراجعت إدارة التعليم بمدينة نيويورك مراًرا وتكراًرا لسنوات عن وعود

التشريعيين، األمر الذي استلزم هذا التشريع في نهاية المطاف. شكراً جزيالً للحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا التشريع 
  ." NYCDOEليصبح قانونًا ولتحسين تعليم األطفال الذين ظلوا لفترة طويلة في طي النسيان من قبل 

   
"يسعدني أن الحاكمة كاثي هوشول قد وقعت مشروعي قوانين يسمحان للطالب ذوي اإلعاقة  عضو الجمعية مايكل بينيديتو،   

أو أفراد أسرهم بتقديم طلب إلى مسؤول سمع محايد في األمور المتعلقة بتحديد الهوية والتقييم، أو المستوى التعليمي. عند سن  
في والية نيويورك لوائح توضح بالتفصيل اإلطار الزمني المكثف الذي سيتم خالله تقديم  هذا التشريع، ستصدر إدارة التعليم

  لآلباء الذين يختارون السعي للحصول على أمر تسريع المساعدة."   IHOأمر من قبل 
   

( إصدار تراخيص محللي السلوك في نيويورك متسقًا مع الواليات األخرى. S.1662-B / A.3523-Aيجعل التشريع )
يسمح القانون الحالي لمحللي السلوك فقط بعالج اضطرابات طيف التوحد والتوحد. سيؤدي هذا التشريع إلى إزالة القيود، مما 

    رابات العقلية، أو النظام المكافئ.يسمح بعالج الحاالت الصحية السلوكية المدرجة في الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضط
  
"في حين تسمح كل والية أخرى لمحللي السلوك التطبيقي بممارسة مهاراتهم على نطاق  قال السناتور جيمس سكوفيس،   

واسع، فإن نيويورك لطالما حدت من نطاق عمل هؤالء المهنيين، مما يمنع األطفال واألفراد ذوي اإلعاقة من االستفادة من 
التأثير المؤثر معالجة. بالنسبة ألولئك الذين يكافحون في مواجهة العديد من التشخيصات المتعلقة بالصحة العقلية أو النمو،  هذا

، والعائالت، والزمالء الذين عملوا بال كلل إليصال هذا القانون  ABAفإن هذا التشريع يغير قواعد اللعبة. أنا ممتن للعديد من 
ستوكس، والسيناتور مانيون. أخيًرا، نحن  -كزنز ، زعيم األغلبية بيبولز-ي ذلك زعيم األغلبية ستيوارتإلى خط النهاية، بما ف

  مدينون باالمتنان للحاكمة هوكول لدعمها هذا التشريع المهم والتزامها تجاه األطفال ذوي اإلعاقة." 
   
"أنا أثني على الحاكمة هوكول إلقرارها بأن الوقت قد حان لتحديث ممارسة  ستوكس،-قال عضو الجمعية كريستال د. بيبولز  

( في والية نيويورك. يدفع هذا التشريع المهنة إلى األمام ويتوافق مع الدول األخرى في الوالية ABAتحليل السلوك التطبيقي )
األفراد الذين يعيشون مع مجموعة واسعة من الحاالت قريبًا من االستفادة من الفوائد  التي ترخص محللي السلوك. سيتمكن 

. إضافةً إلى ذلك، سيساعد هذا التشريع في التخفيف من النقص الحاد في محللي السلوك  ABAالعالجية المثبتة لدى 
  مارسة الحيوية." على الوصول إلى هذه الم  ABAالمرخصين في نيويورك ويضمن حصول كل شخص يحتاج إلى 



   
  توزيع نظام يبسط إنه  اإلعاقة. ذوي الصغار لألطفال المبكر التدخل لتعليم التمويل (A.5339 / A-S.5560) التشريع يوفر

   لألطفال. المبكر  التدخل خدمات من المزيد بتقديم ويسمح البلديات، على التمويل
   

"أنا ممتن جًدا للحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا القانون المهم الذي يعد فوًزا للعائالت  قال السناتور إيليا ريتشلين ميلنيك،
افعي الضرائب. من خالل إنشاء "تقييم الحياة المغطاة" للتدخل المبكر ومطالبة واألطفال ومقدمي خدمات التدخل المبكر ود

، سيضمن هذا القانون الجديد لألطفال الرضع واألطفال EIشركات التأمين بتمويل حساب مسبق لخدمات التدخل المبكر 
الصغار الحصول على العالجات التي يحتاجون إليها للتعلم والنمو في أسرع وقت ممكن، وسيوفر الماليين من الدوالرات  

  لدافعي الضرائب في نيويورك. " 
   
إلى األمام في إصالح وتعزيز برنامج التدخل   "هذا القانون الجديد هو خطوة هائلةقالت عضوة الجمعية آمي ر بولين،   

المبكر للوالية حتى يتمكن المزيد من األطفال من الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إليها. سيضمن 
أموال    أن شركات التأمين الصحي التجارية تساهم بنصيبها العادل في برنامج التدخل المبكر وستضمن اإلشراف الجيد على

الضرائب الحكومية والمحلية. أود أن أشكر الحاكمة هوكول على قيادتها في هذه المسألة ولتوقيعها التشريع الذي سيسمح  
  لمقدمي خدمات التدخل المبكر بالتركيز على الخدمات الحيوية التي يقدمونها لألطفال واألسر." 

###  
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