
 
 الحاكمة كاثي هوكول   29/7/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن إطالق المجلس االستشاري لإلعاقات الذهنية والتنموية حول العنف المنزلي
  

المجلس االستشاري   إلطالق سيدخل مكتب مكافحة العنف األسري في شراكة مع مجلس التخطيط لإلعاقات التنموية 
  لإلعاقات الذهنية والتنموية

  
ع المجلس االستشاري لإلعاقات الذهنية والتنموية نطاق الوصول إلى خدمات العنف األسري لألفراد ذوي اإلعاقات   سيوس ِّ

 ( الناجين من العنف األسري  IDDالذهنية والتنموية )
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إطالق المجلس االستشاري لإلعاقات الذهنية والتنموية، والذي سيعزز القدرة 
االستيعابية لمنظومتي خدمات العنف األسري واإلعاقات الذهنية والتنموية على السواء لزيادة الوصول إلى خدمات مكافحة  

( الناجين أيًضا من العنف األسري. من خالل المجلس IDDوالتنموية )العنف األسري لألفراد ذوي اإلعاقات الذهنية 
االستشاري، سيعمل مكتب مكافحة العنف األسري في والية نيويورك ومجلس التخطيط لإلعاقات التنموية بوالية نيويورك  

العنف األسري. سيوفر  معًا لتطوير وتنفيذ التدريب على المهارات لمقدمي خدمات اإلعاقات الذهنية والتنموية ومكافحة 
المجلس االستشاري الخبرة العملية والمعرفة لإلعالن عن تطوير المشروع ومراجعته وتقديم المالحظات حول مخرجات  

  التدريب، والتشاور حول استراتيجيات التوعية لتعزيز إمكانية الوصول، والمشاركة في تجربة تقديم التدريب.
  

"افتتحت والدتي منزالً للناجيات من العنف األسري والعنف القائم على النوع االجتماعي، لذا فإن تقديم الخدمات لهذه 
"لقد  قالت الحاكمة هوكول.المجتمعات الضعيفة، واألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية والتنموية هي قضية قريبة من قلبي،"  

األسري والعنف القائم على النوع االجتماعي، ولهذا السبب نحن ملتزمون بضمان  أدى الوباء بشكل مأساوي إلى زيادة العنف 
  وصول الناجين بأمان إلى المساعدة والخدمات التي يحتاجون إليها."

  
"يتعرض األفراد ذوو اإلعاقة للعنف األسري والجنسي قالت المديرة التنفيذية لمكتب مكافحة العنف األسري كيلي أوينز: 

( يحول أنظمة تقديم خدمات العنف القائم على النوع  OPDVلية للغاية. نظًرا ألن مكتب مكافحة العنف األسري ) بمعدالت عا
االجتماعي لتكون أكثر تركيًزا على الناجين، والمعرفة بالصدمات النفسية، ومراعاة الجوانب الثقافية، يجب علينا رفع  

ة. أنا فخورة بالعمل مع حاكمة تدرك االحتياجات الفريدة لألفراد ذوي أصوات أولئك الذين لم يسبق لهم الجلوس على الطاول
  اإلعاقة وتدعم المبادرات التي تخلق إمكانية الوصول والمساواة للجميع."

  
( مع وكالة استشارية متخصصة في اإلعاقات الذهنية والتنموية لتطوير OPDVسيعمل مكتب مكافحة العنف األسري ) 

ى األفراد ذوي اإلعاقات الذهنية والتنموية والعمل معهم في مواجهة سوء المعاملة. سيساعد هذا  تدريب شامل للتعرف عل
( على اكتساب  IDD( واإلعاقات الذهنية والتنموية )DVالتدريب كالً من موظفي تزويد خدمات مكافحة العنف األسري )

ناجين من العنف األسري وربط الناجين بالموارد  ( الIDDمهارات لالستجابة لألفراد ذوي اإلعاقات الذهنية والتنموية )
  والدعم المناسب.

  
"النساء المعوقات أكثر عرضة للتعرض   قال كيري إي. نيفيلد، مفوض مكتب نيويورك لألشخاص ذوي اإلعاقات التنموية:

ين يعانون من  للعنف األسري بثالثة أضعاف من نظرائهن غير المعوقات. يجب أن نعمل على دعم وتمكين األشخاص الذ 
إعاقات تنموية ممن تعرضوا للعنف األسري وعنف الشريك الحميم وضمان سماع أصواتهم. أنا ممتن للحاكمة كاثي هوكول 



( بوالية نيويورك لقيادتهم في  DDPC( ومجلس التخطيط لإلعاقات التنموية )OPDVومكتب مكافحة العنف األسري )
والتنموية لتحسين سالمة ورفاهية سكان نيويورك ذوي اإلعاقات التنموية. يتعهد   إنشاء المجلس االستشاري لإلعاقات الذهنية
  ( بعقد شراكات مع وكاالتنا الحكومية الزميلة في هذا المسعى."OPWDDمكتب األشخاص ذوي اإلعاقات التنموية ) 

  
"نحن نعلم أن األشخاص المعوقين  ك:قالت فيكي هيفا، المديرة التنفيذية لمجلس التخطيط لإلعاقات التنموية بوالية نيويور

هم أكثر عرضة ألن يكونوا ضحايا للعنف األسري من األشخاص غير المعوقين. يسر مجلس التخطيط لإلعاقات التنموية أن  
يعقد شراكة مع مكتب مكافحة العنف السري في هذه المبادرة المهمة لتثقيف الموظفين في وكاالت تقديم خدمات اإلعاقات  

( حول كيفية التعرف على عالمات العنف األسري التي تظهر على  DV( والعنف األسري )IDDالتنموية )الذهنية و
األشخاص ذوي اإلعاقة واالستجابة بشكل مناسب مع توفير المعلومات والموارد التي يمكن الوصول إليها. نثني على مكتب  

المشروع ونحن على ثقة بأن هؤالء األعضاء  ( الختيار مجلس استشاري قوي لتصميم OPDVمكافحة العنف األسري )
  سيساعدون في تعزيز نتائج المشروع."

  
  فيما يلي قائمة األعضاء:

  
من كبار المحامين في حماية ومناصرة األشخاص في برنامج اإلعاقات الذهنية والتنموية   -نانسي نواك  •

 ( وحقوق اإلعاقة في نيويورك ID/DDوالعنف األسري )

 مديرة خدمات التوظيف، كامب فينتشر   -فانيسا إي إيبرس  •

 Southernالمستقلة )مديرة خدمات المخصصات، مركز جنوب آديرونداك للمعيشة  - جانا كوباكي  •

Adirondack Independent Living Center  ) 

 مديرة الرعاية القبيلة، سانت ريجيس موهوك ترايب    -ميشيل كوك  •

 محامية ضحايا جرائم، رئيسة نيابة المنطقة في ألباني    -إيماني ويتفيلد  •

 Person Centeredد )نائبة المدير التنفيذي، خدمات الرعاية المركزة على األفرا  -أليكسا دونيلي  •

Care Services  ) 

   Women Enabled Internationalمستشارة قانونية أولى، منظمة  -أناستاسيا هولوبوف  •

  All Ability Wellnessمالكة  -لورا هوالند  •

 مساعدة مهنية، مدارس أميتيفيل العامة   - منى كيلي  •

 Heritage Christianأخصائي دعم مباشر، خدمات التراث المسيحي ) -أندرو ريتشاردسون  •
Services)  

 Southern Tierمديرة المناصرة، مركز استقالل الشطر الجنوبي )  -سوزان راف  •

Independence Center  ) 

  (Community Services for Every1مديرة مشاريع، خدمات المجتمع للجميع ) -تيفاني بافون  •

  
هو الوكالة الوحيدة في البالد على مستوى الوالية المكرس لمسائل العنف األسري. يقدم الخط   ف األسري مكتب مكافحة العن

  800-942-6906بمعظم اللغات:  7/24الساخن للعنف األسري والجنسي في الوالية الدعم المجاني والسري على مدار 
  @ )محادثة(.opdv.ny.gov)نص( أو  844-997-2121)اتصال(، أو 
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