
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/10/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלערדיגע צוזאמארבעטשאפט מיט דזשארדזשטאון   10גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 אוניווערסיטעט נאציאנאלע צענטער פאר קולטורעלע פעאיגקייט  

  
סטעיט אינוועסטירונג צילט צו פארבעסערן דיווערסיטעט, גלייכבארעכטיגקייט, ארייננעמיגקייט און  

 טן קולטורעלע און שפראכיגע פעאיגקיי
  

יעריגער פלאן וועט אנטהאלטן פלאן אנטוויקלונג, קאמיוניטי פארבינדונג, פלאן איינפירונג, און  -דריי
 מעסטן פארשריטן 

  
 

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט 
מיליאן דאלערדיגע צוזאמארבעטשאפט מיט   10יעריגע, -אנטוויקלונג דיסַאביליטיס איז אריין אין א דריי

ירן  פ-אויף צו פאראויס דזשארדזשטאון אוניווערסיטעט׳ס נאציאנאלע צענטער פאר קולטורעלע קענטעניס
די ּפָאליסיס און פירונגען פון דיווערסיטעט, גלייכבארעכטיגקייט, ארייננעמיגקייט און קולטורעלע און  

סיסטעם פון שטיצונגען און  OPWDDשפראכיגע קענטעניס אריין אין אלע שטאנדטיילן פון דעם  
 סערוויסעס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס.  

  
שווער צו הייבן דיווערסיטעט, גלייכבארעכטיגקייט, און ארייננעמיגקייט אין אונזער  ״אזוי ווי מיר ארבעטן 

קאמיוניטיס, בין איך באגייסטערט זיך אנצושליסן אין דער וויכטיגער צוזאמארבעט מיט דזשארדזשטאון  
יעריגע אונטערנעמונג וועט העלפן -״די דריי האט גאווערנער האוקול געזאגט.אוניווערסיטעט,״ 

פברעכן מניעות וועלכע טוען אפטמאל אפהאלטן ניו יארקער מיט אנטוויקלונג אומפעאיגקייטן, זייערע ארא
פאמיליעס און די מענטשן וועלכע שטיצן זיי פון באקומען די סערוויסעס וואס זיי דארפן האבן אויף צו 

 בליען.״ 
  

OPWDD ,אוניווערסיטעט׳ס ״דזשארדזשטאון  קאמיסיאנערין קערי אי. נייפעלד האט געזאגטNCCC 
 OPWDDארט. מיט דער צוזאמארבעטשאפט, וועט   DEIהאט זיך אויסגעצייכנט אלס א פירער אין דעם 

קענען ציען אויף זייער קענטעניס אזוי ווי מיר לערנען זיך פון אונזערע סטעיקהָאלדער און פארבעסערן 
אונזער באוואוסטזיניגקייט פון דיווערסיטעט, גלייכבארעכטיגקייט, ארייננעמיגקייט און קולטורעלע  

עפירט דורך  קענטעניס פראבלעמען אינערהאלב אונזער איצטיגע סיסטעם. ניו יארק סטעיט, אנג
 CLCאון  DEIגאווערנער האוקול, האט געוויזן אונזערע שטארקע אנטשלאסנקייט צו אדרעסירן 

אויסגעשטאט נישט נאר צו  -זיין גוט OPWDD׳ס שטיצע און אנווייזונגען, וועט NCCCפראבלעמען. מיט 
ירקזאם גרייכן פארבעסערן קולטורעלע פעאיגקייט אינערהאלב אונזער ארבעטסקראפט נאר אויך מער וו

 א ברייטערע גרופע סטעיקהָאלדער וועלכע נייטיגן זיך אין אונזערע סערוויסעס.״ 
  

טאווארא די.   NCCCאסאסיעט פראפעסארין און דירעקטארין פון דזשארדזשטאון אוניווערסיטעט 
״די איינגעשטעלטע און שטאב מיטגלידער פון דזשארדזשטאון אוניווערסיטעט   גוד האט געזאגט,

NCCC  זענען דערהייטערט זיך אנצושליסן מיט ניו יארקOPWDD   און אנדערע סטעיקהָאלדער צו

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnccc.georgetown.edu%2Findex.php&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9c70f8c3a3d340bf461808da4b02393f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904770172973819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mYswACzOZbq5DpTdEfOG9PfgoGV7OBjSPqRiP9aMJaw%3D&reserved=0


אין דעם סיסטעם פון שטיצונגען און סערוויסעס פאר פערזאנען מיט  DEIאון  CLCפירן -פאראויס
אפלאדירן  אנטוויקלונג דיסַאביליטיס, זייערע פאמיליעס, און די קאמיוניטיס אין וועלכע זיי וואוינען. מיר  

OPWDD מיטלען צו פארבעסערן די פעאיגקייטן -פאר איר אנטשלאסנקייט און דאס אינוועסטירן שטיצע
פון איר איצטיגן סיסטעם צו זיין אפרופנד צו די אינטערעסן און געברויכן פון מענטשן מיט אנטוויקלונג  

נישע, קולטורעלע און שפראך  אומפעאיגקייטן און זייערע פאמיליעס לענגאויס פארשידנארטיגע ראסע, עט
 גרופעס.״  

  
״מענטשן דיאגנאזירט מיט אן  סטעיט סענאטאר דזשאן דָאבליו. מעניאן האט געזאגט, 

אינטעלעקטועלע אדער אנטוויקלונג דיסַאביליטי קומען פון פארשידענע ערליי עטנישע און קולטורעלע  
די צוטרוי אויף זייער אויפפאסונג שפיגלען  הינטערגרונדן. עס איז העכסט נייטיג אז די וועלכע באקומען

אפ די ווירקליכקייט און האבן די פאסיגע טרענירונג איבער דיווערסיטעט, גלייכבארעכטיגקייט, און  
קולטורעלע ארייננעמיגקייט. ניו יארק׳ס שותפות מיט דזשארדזשטאון אוניווערסיטעט וועט ברענגען  

.  I/DDפאר׳ן סטעיט צו בעסער שטיצן ניו יארקער מיט  און ערמעגליכט OPWDDבעסטע פירונגען צו 
איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר איר אנטשלאסנקייט צו באפעסטיגן און כסדר פארבעסערן דער  

 ליפערונג סיסטעם.״  -סטעיט׳ס אויפפאס
  

״די   הויפט דעווערסיטעט באאמטע פאר ניו יארק סטעיט דזשוליסע גוטיערעז האט געזאגט,
סארטיגע אינוועסטירונג צו פארשטערקערן דיווערסיטעט,  -איר-פון-רבעט איז אן ערשטצוזאמא

גלייכבארעכטיגקייט, ארייננעמיגקייט, און קולטורעלע און שפראך פעאיגקייט לענגאויס דעם גאנצן  
OPWDD   סיסטעם. דורך פריאריטיזירן סטעיקהָאלדער פארבינדונג, אריינגערעכנט מיט מענטשן וואס

און  NCCCרוויסעס און זייערע פאמיליעס, איז קלאר אז דזשארדזשטאון אוניווערסיטעט׳ס זוכן סע
OPWDD   פארשטייט אז די מענטשן וועלכע ווערן די מערסטע באטראפן דורך רעגירונג ּפָאליסיס זענען

 די מומחים אין שאפן די לייזונגען. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול און קאמיסיאנערין נייפעלד׳ס
פירערשאפט און איך קוק ארויס אויף זיך צו לערנען פון די צוזאמארבעטשאפט כדי אז מיר קענען  
איינגלידערן דיווערסיטעט, גלייכבארעכטיגקייט, און ארייננעמיגקייט איבער אלע סטעיט ּפָאליסיס,  

 פראגראמען און סערוויסעס.״  
  

״איך בין  הויפט דיסַאביליטי באאמטע פאר ניו יארק סטעיט קימבערלי היל האט געזאגט, 
און דזשארדזשטאון  OPWDDבאגייסטערט אז, אונטער גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט, טוען זיך 

אוניווערסיטעט זיך אנשליסן אינאיינעם צו פאקוסירן אויף די פארבעסערונג פון דיווערסיטעט, 
כטיגקייט און ארייננעמיגקייט. מיר דארפן טון אלצדינג וואס מעגליך צו פארבעסערן אויף די  גלייכבארע

פעאיגקייטן פון אלע ניו יארקער מיט אומפעאיגקייטן זיך איינצושאפן די סערוויסעס אין וועלכע זיי נייטיגן  
יפט אויב מיר קענען  זיך צו וואוינען זעלבסטשטענדיגערהייט אינערהאלב אונזערע קאמיוניטיס, איבערהו

צילן קאמיוניטיס וועלכע זענען היסטאריש געווארן באזייטיגט. די צוזאמארבעטשאפטן וועלן גיין א ווייטן 
 וועג צו ווירקליך שאפן א מער ארייננעמיגער סטעיט.״ 

  
ארבעטן מיט פראגראמאטישע און אדמיניסטראטיווע טיעמס  OPWDDדורכאויס די צוזאמארבעט וועט 

וואס וועט נישט נאר קוקן אויף דער אגענטור׳ס ּפָאליסיס און פראגראמען, נאר עס וועט   NCCCעם פון ד
און  CLCאויך איבערקוקן די הויפט ווירדן, סטרוקטורן, פירונגען, צוגאנגען און שטימונגען צונויפצופלעכטן 

DEI  אריין אין דעם הויפטOPWDD אט צוויי הויפט ערטער  סיסטעם פון שטיצונגען. דער איניציאטיוו ה
 ספעציפיש און דער סערוויס סיסטעם אין אלגעמיין.   OPWDD —פון פאקוסירן 

  
דער פראיעקט איז דער רעזולטאט פון ברייטע סטעיקהָאלדער פארבינדונג מיט אונטערסערווירטע 

  יעריגער סטראטעגישע פלאנירונג פראצעס. מענטשן זוכן-׳ס פינףOPWDDקאמיוניטיס דורכאויס 
שטעלט  OPWDDסערוויסעס, פאמיליע מיטגלידער, פריינט און סערוויס ּפרָאוויידערס רעקאמענדירט אז 

אין פלאנירן פאר די קומענדע יארן. אין צוגאב, וועלן פעדעראלע   CLCאון  DEIאלס הויפט ציל 



גנארטיגן  אן איי OPWDDפינאנצירונג באשטימט דורך די ׳אמעריקאנער רעטונגס פלאן אקט׳ וועט געבן 
 איינמאליגע פינאנצירונג געלעגנהייט צו שטיצן פארשטערקערן די ערטער.  

  
דורך אויספירן רעמָאוט סעסיעס און צושטעלן באראטונגען, וועט דזשארדזשטאון העלפן סערוויס 

ּפרָאוויידערס, שטאב מיטגלידער, מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס און זייערע פאמיליעס  
עטן אן אקציע פלאן. די אוניווערסיטעט וועט אפשאצן די פראפעסיאנעלע אנטוויקלונג געברויכן אויסארב

שטאב מיטגלידער און צושטעלן אנגייענדע טרענירונג מיט׳ן באטאנען אן   OPWDDפון 
מיט באראטונג סערוויסעס  OPWDDארגאניזאציאנעלע ענדערונג. דזשארדזשטאון וועט אויך צושטעלן  

מיטלען אפצושאצן  -קלען סטאנדארטן, נייטיגע מאס רעזולטאטן און אנדערע אפמעסטונגסאויף אנטווי
DEI  אוןCLC   אינערהאלב דעם גאנצן סיסטעם. די רעזולטאטן וועלן ווערן א טייל פון דעםOPWDD 

 אקציע פלאן.  
  

רק סטעיט דזשארדזשטאון וועט אויך אנבאטן טעכנישע הילף און באראטונג סערוויסעס צו דער ניו יא
קאמיוניטי פון פראקטיק, אן ארגאניזאציע פאר אנטוויקלונג דיסַאביליטי סערוויס ּפרָאוויידערס. די  
אוניווערסיטעט וועט שטיין אין פארבינדונג מיט׳ן ּפרָאוויידער נעטווָארק אפצושאצן עקזיסטירנדע  

ון שפראך קענטעניס  און קולטורעלע א DEIפירן -שטארקייטן און שוואכקייטן אויף צו פאראויס
 אינערהאלב זייערע ארגאניזאציעס.  

  
פארבינדענע גרענטס צו -DEIארויסגעבן א פארבעט פאר אפליקאציעס פאר  OPWDDאין צוגאב, וועט 

וועט ארויסגעבן גרענטס מיט   OPWDDסערוויס סיסטעם.   OPWDDּפרָאוויידערס אינערהאלב דעם  
לענגאויס דעם גאנצן סערוויס סיסטעם פאר   DEIבאראטונג הילף פון דזשארדזשטאון און וועט מוטיגן 

 מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס. 
  

גיבט נאציאנאלע פירערשאפט און ביישטייערט צו דעם אוצר   NCCCדזשארדזשטאון אוניווערסיטעט׳ס 
אויף קולטורעלע און שפראכיגע קענטעניסן אינערהאלב סיסטעמען און ארגאניזאציעס.  פון וויסנשאפט 

NCCC   באטאנט דאס ברענגען באווייזן אריין אין ּפָאליסי און פראקטיק פאר פראגראמען און פערסאנאל
ליפערונג, אדמיניסטראציע, בילדונג און -פארבינדן מיט געזונטהייט און גייסטישע געזונט אויפפאס

 דוואקאטיר ארבעט.  א
 

אדער   ,NCCCדזשארדזשטאון אוניווערסיטעט׳ס און  OPWDDפאר מער אינפארמאציע, באזוכט 
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