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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA HISTORYCZNE ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW
NA SZKOŁY DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI O KWOTĘ 240 MLN USD
Finansowanie dla przedszkoli i placówek kształcenia specjalnego w wieku
szkolnym wzrośnie o 15%
Gubernator podpisuje również duży pakiet ustaw zapewniający środki dla
uczniów z niepełnosprawnością, ich rodzin i instytucji świadczących usługi
społeczne
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj plany włączenia do swojego budżetu
wykonawczego na lata 2022-2023 historycznego zwiększenia nakładów na
zatwierdzone szkoły prywatne dla dzieci z niepełnosprawnościami o kwotę 240 mln
USD. Gubernator Hochul podpisała również pakiet ustaw mających na celu zwiększenie
zasobów i wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, ich rodzin i instytucji świadczących
usługi społeczne.
„Ta historyczna inwestycja w szkoły dla uczniów z niepełnosprawnościami, wraz z
czterema ustawami, które podpisuję, będzie miała ogromny wpływ na życie uczniów,
rodzin i szkół w każdym zakątku stanu Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul.
„Przez cały okres sprawowania przeze mnie urzędu, moim priorytetem jest słuchanie o
potrzebach społeczności osób niepełnosprawnych i zapewnianie im zasobów oraz
wsparcia, których potrzebują, aby dobrze prosperować. Osoby niepełnosprawne mają
moje zobowiązanie: jako wasz gubernator będę zawsze stać po waszej stronie i o
walczyć o wasze prawa”.
Po 4 procentowej korekcie kosztów utrzymania zatwierdzonej dla stawek czesnego na
rok szkolny 2021-2022, Wydział Budżetu Stanu Nowy Jork (New York State Division of
the Budget) zezwoli na dodatkową korektę kosztów utrzymania w wysokości 11 procent
na rok szkolny 2022-2023 – to ponad 15-procentowy wzrost na przestrzeni dwóch lat.
Dostosowanie kosztów o wskaźnik inflacji w latach 2022-23 spowoduje wzrost rocznego
finansowania przedszkoli i placówek kształcenia specjalnego dla dzieci w wieku
szkolnym o ponad 240 mln USD, przy czym władze stanu ostatecznie zwrócą okręgom
szkolnym i hrabstwom około 60% tych kosztów.
Gubernator Hochul podpisała również pakiet ustaw wspierających uczniów
niepełnosprawnych: ustawa (S.2911/A.1953) przewiduje, że Rada Doradcza ds. Osób z

Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu (Autism Spectrum Disorders Advisory Board)
przedstawi raport na temat wykrywania, edukacji i mapowania autyzmu; ustawa
(S.6682/A.7614) powołuje bezstronnego funkcjonariusza ds. przesłuchań w celu
rozpatrywania skarg studentów niepełnosprawnych; ustawy (S.1662-B/A.3523-A)
przewidują, że wydawanie licencji analityka behawioralnego w stanie Nowy Jork będzie
zgodne z przepisami obowiązującymi w innych stanach; ustawy (S.5560-A/A.5339)
zapewniają fundusze na program Wczesnej Interwencji w zakresie edukacji dla małych
dzieci z niepełnosprawnościami.
Ustawa (S.2911/A.1953) przewiduje, że Rada Doradcza ds. Zaburzeń Osób ze
Spektrum Autyzmu przedstawi sprawozdanie na temat wykrywania, edukacji i
mapowania autyzmu. Raport ten będzie zawierał ocenę i przegląd czynników
dotyczących przyczyn autyzmu u dzieci, a także pomoże pracownikom służby zdrowia i
wychowawcom w znalezieniu sposobów na lepszą pomoc osobom, u których
zdiagnozowano autyzm.
Senator, Kevin S. Parker, powiedział: „Jeśli wiedza stanowi połowę sukcesu, to
przegrywamy wojnę z autyzmem w naszym wielkim stanie. Ten projekt ustawy o
mapowaniu jest pierwszym krokiem w kierunku odwrócenia tej tendencji. Jestem dumny
z faktu opracowania tej ważnej ustawy, która nakłada na Radę Doradczą ds. Osób z
Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu obowiązek przedstawienia sprawozdania na temat
wykrywania, edukacji i mapowania autyzmu. Raport ten będzie zawierać ocenę i
przegląd czynników dotyczących przyczyn autyzmu u dzieci, a także pomoże
instytucjom opieki zdrowotnej i wychowawcom w znalezieniu sposobów na lepszą
pomoc osobom, u których zdiagnozowano autyzm. Dziękuję gubernator za
zaangażowanie się w działania na rzecz wsparcia rodzin dotkniętych autyzmem”.
Członkini Zgromadzenia, Catalina Cruz, powiedziała: „Od 1996 roku w stanie Nowy
Jork autyzm jest diagnozowany w alarmującym tempie. W związku z tym jest rzeczą
oczywistą, że musimy mapować i śledzić liczbę przypadków autyzmu, aby dokładnie
określić możliwe czynniki przyczyn autyzmu u dzieci. Na mocy tej ustawy powołana
zostanie Rada Doradcza ds. Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, która
przedstawi sprawozdanie na temat wykrywania, edukacji i mapowania autyzmu.
Musimy zapewnić tę ważną podstawę, aby władze stanu Nowy Jork mogły określić
wskaźniki występowania autyzmu i rozszerzyć powszechne badania przesiewowe, a
także pomóc lekarzom i pedagogom we wczesnych badaniach przesiewowych,
interwencji i leczeniu. Pragnę podziękować rzecznikom i rodzinom za ich ciężką pracę
nad tą ustawą, senatorowi Parkerowi za jego partnerstwo i wreszcie gubernator Hochul
za podpisanie tego niezwykle istotnego aktu prawnego, poprawiającego życie dzieci w
całym stanie”.
Ustawa (S.6682/A.7614) wprowadza procedurę natychmiastowego wyznaczenia
Bezstronnego Funkcjonariusza ds. Przesłuchań (Impartial Hearing Officer, IHO) w celu
orzekania w sprawie skarg dotyczących procesu edukacji specjalnej, jeśli taki
funkcjonariusz nie został wyznaczony w ciągu 196 dni od złożenia skargi przez rodzica.
Przepisy te zapewnią, że uczniowie szkół specjalnych otrzymają usługi, których

potrzebują – i które są wymagane przez prawo – w odpowiednim czasie. Wiele tego
typu spraw od lat nie zostało przyjętych do rozpatrzenia przez IHO; w stanie Nowy Jork
jest obecnie kilka tysięcy takich spraw. Władze miasta Nowy Jork i Departament
Edukacji Stanu (Stated Education Department) rozpoczęły niedawno plany zatrudnienia
większej liczby IHO do rozpatrywania tych spraw, a ta ustawa zapewni, że rodzice i
uczniowie otrzymają niezbędne usługi bez opóźnień.
Senator, John C. Liu, powiedział: „Władze miasta Nowy Jork całkowicie zawiodły
tysiące dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym odmówiono usług w
zakresie nauczania i których rodziny zmierzyć się ze skandalicznymi biurokratycznymi i
finansowymi trudnościami. Departament Edukacji NYC (NYC Department of Education,
NYCDOE) od lat wielokrotnie nie wywiązuje się ze swoich obietnic dotyczących
usprawnienia procesów uzgodnionych z liderami legislacyjnymi, co ostatecznie
doprowadziło do konieczności przyjęcia tej ustawy. Składam ogromne podziękowania
dla gubernatora Hochul za wprowadzenie tej ustawy w życie i prawdziwą poprawę
jakości edukacji dla dzieci, które zbyt długo pozostawały w zawieszeniu w rękach
NYCDOE”.
Członek Zgromadzenia, Michael Benedetto, powiedział: „Cieszę się, że gubernator
Kathy Hochul podpisała moją ustawę, która pozwala uczniom z niepełnosprawnościami
lub członkom ich rodzin na złożenie wniosku o bezstronnego rzecznika praw
obywatelskich w sprawach związanych z identyfikacją, oceną lub umieszczeniem w
placówce edukacyjnej. Po uchwaleniu tej ustawy, Departament Edukacji stanu Nowy
Jork ogłosi przepisy szczegółowo określające skrócone ramy czasowe, zgodnie z
którymi dla rodziców, którzy zdecydują się ubiegać o przyspieszony nakaz udzielenia
zapomogi IHO wyda stosowane orzeczenie”.
Ustawa (S.1662-B/A.3523-A) ujednolica wydawanie licencji analityka behawioralnego w
stanie Nowy Jork zgodnie z przepisami obowiązującymi w innych stanach. Obecne
prawo zezwala analitykom behawioralnym na zajmowanie się wyłącznie leczeniem
autyzmu i spektrum zaburzeń autystycznych. Przedmiotowe przepisy usuną to
ograniczenie, umożliwiając leczenie zaburzeń zdrowia behawioralnego wymienionych w
Podręczniku Diagnostyczno-Statystycznym Zaburzeń Psychicznych (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders) lub równoważnym systemie.
Senator, James Skoufis, powiedział: „Podczas gdy każdy inny stan pozwala swoim
analitykom behawioralnym na szerokie praktykowanie swoich umiejętności, władze
stanu Nowy Jork od dawna zaszufladkowały tych specjalistów, uniemożliwiając
dzieciom i osobom niepełnosprawnym na korzystanie z tej znaczącej formy terapii. Dla
osób, które otrzymują różne diagnozy dotyczące swojego zdrowia psychicznego lub
rozwoju, ten akt prawny stanowi istotną zmianę. Jestem wdzięczny wielu osobom
zajmującym się programem ABA, rodzinom i kolegom, którzy niestrudzenie pracowali,
aby doprowadzić tę ustawę do końca, w tym liderowi większości Stewart-Cousins,
liderowi większości Peoples-Stokes i senatorowi Mannionowi. Wreszcie, mamy dług
wdzięczności wobec gubernator Hochul za poparcie tej ważnej ustawy i jej
zaangażowanie na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami”.

Członkini Zgromadzenia, Crystal D. Peoples-Stokes, powiedziała: „Wyrażam
uznanie dla gubernator Hochul za dostrzeżenie, że nadszedł czas, aby zaktualizować
praktykę Analizy Stosowanej Zachowań (Applied Behavior Analysis, ABA) w stanie
Nowy Jork. Ustawa ta pozwala na rozwój tej profesji i jest zgodna z przepisami
obowiązującymi w innych stanach w kraju, które udzielają licencji analitykom
behawioralnym. Osoby żyjące z wieloma różnymi schorzeniami będą mogły wkrótce
skorzystać z udowodnionych korzyści terapeutycznych programu ABA. Ponadto ustawa
ta pomoże rozwiązać problem poważnego niedoboru licencjonowanych analityków
behawioralnych w stanie Nowy Jork i zapewni każdej osobie potrzebującej wsparcia z
wykorzystaniem programu ABA dostęp do tej istotnej praktykii”.
Ustawa (S.5560-A/A.5339) zapewnia finansowanie wczesnej interwencji edukacyjnej
dla małych dzieci z niepełnosprawnością. Usprawnia ona system podziału środków
pomiędzy gminy i pozwala na zapewnienie większej liczby usług wczesnej interwencji
dla dzieci.
Senator, Elijah Reichlin-Melnick, powiedział: „Jestem bardzo wdzięczny gubernator
Hochul za podpisanie tej krytycznej ustawy, która jest zwycięstwem dla rodzin i dziec,
instytucji załamujących się wczesną interwencji oraz dla podatników. Poprzez
stworzenie programu Wczesnej Interwencji (Early Intervention, EI) w zakresie „oceny
życia objętego ubezpieczeniem” i wymaganie od firm ubezpieczeniowych wstępnego
finansowania rachunków dla usług EI, to nowe prawo zapewni, że dzieci i małe dzieci
otrzymają terapie, których potrzebują do nauki i rozwoju tak szybko, jak to możliwe, a
także zaoszczędzi miliony dolarów dla podatników w stanie Nowy Jork”.
Członkini Zgromadzenia, Amy R Paulin, powiedziała: „To nowe prawo jest
ogromnym krokiem naprzód w zakresie reformowaniu i wzmacnianiu stanowego
programu Wczesnej Interwencji, aby więcej dzieci mogło otrzymać pomoc, której
potrzebują, kiedy jej potrzebują. Zapewni to, że komercyjni ubezpieczyciele zdrowotni
wniosą swój sprawiedliwy udział do programu Wczesnej Interwencji i zagwarantuje
dobre zarządzanie stanowymi i lokalnymi podatkami. Pragnę podziękować gubernator
Hochul za jej przywództwo w tej sprawie i za podpisanie ustawy, która pozwoli
instytucjom zajmującym się wczesną interwencją skupić się na najważniejszych
usługach, świadczonym dla dzieci i rodzin”.
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