
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/29/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האוקול אנאנסירט אנהייב פון אינטעלעקטועלע און אנטוויקלונג דיסאביליטיס  
 געוואלדפארברעכנס -באראטונגס קאונסיל אויף שטוב

  
געוואלדטאטן וועלן ארבעטן בשותפות מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס  -אפיס פאר אפהאלטן שטוב

 פירן אינטעלעקטועלע און אנטוויקלונג דיסאביליטיס באראטונגס קאונסיל  צופלאנירונג קאונסיל איינ
  

אינטעלעקטועלע און אנטוויקלונג דיסאביליטיס באראטונגס קאונסיל וועט פארברייטערן צוטריט צו  
וועלכע זענען איבערלעבער פון שטוב  IDDגעוואלדטאט סערוויסעס פאר מענטשן מיט -שטוב

 געוואלדטאטן  
  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן דאס איינפירן דעם אינטעלעקטועלע און אנטוויקלונג  
-דיסאביליטיס באראטונגס קאונסיל, וואס וועט פארשטערקערן די פעאיגקייט פון סיי די שטוב

סערוויסעס געוואלדטאט און סיי די אינטעלעקטועלע און אנטוויקלונג דיסאביליטיס סיסטעמען צו העכערן 
וועלכע זענען אויך איבערלעבער פון שטוב געוואלדטאטן. דורך דעם באראטונגס   IDDפאר מענטשן מיט 

געוואלדטאט און דער ניו יארק סטעיט  -קאונסיל, וועט דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר אפהאלטן שטוב
רבעטן און איינפירן אנטוויקלונג דיסַאביליטיס פלאנירונגס קאונסיל ארבעטן אינאיינעם אויסצוא

געוואלדטאט  -געניטשאפט טרענירונג פאר אינטעלעקטועלע און אנטוויקלונג דיסַאביליטי און שטוב
סערוויס פארזארגער. דער באראטונגס קאונסיל וועט צושטעלן קענטעניס און מבינות כדי משפיע צו זיין  

אויף טרענירונגען צו ווערן   אויף דער פראיעקט אנטוויקלונג, איבערקוקן און אנבאטן צוריקזאג 
באמיאונגען כדי צו מוטיגן צוטריטליכקייט -צוגעשטעלט, זיך באראטן איבער סטראטעגיעס אויף ארויסזוך

 און אנטיילנעמען אין א פרואוו פראגראם פון צושטעלן טרענירונג. 
  

געוואלדטאטן,   באזירטע- ״מיין מוטער האט געעפנט א היים פאר איבערלעבער פון שטוב און דזשענדער
און דערפאר איז דאס פארשטערקערן סערוויסעס צו עמפינדליכע קאמיוניטיס, אריינגערעכנט מענטשן  

האט  מיט אינטעלעקטועלע און אנטוויקלונג דיסאביליטיס, א נושא וואס איז מיר גאר נאענט צום הארצן,״ 
״די פאנדעמיע האט טראגיש געפירט צו אן אויפשטייג אין שטוב און  גאווערנער האוקול געזאגט.

באזירטע געוואלדטאט, און צוליב דעם זענען מיר אנטשלאסן זיכער צו מאכן אז  -דזשענדער 
 איבערלעבער קענען זיכערערהייט באקומען הילף און די סערוויסעס אין וועלכע זיי נייטיגן זיך.״ 

  
געוואלדטאט עקזעקיוטיוו דירעקטאר קעלי אווענס  -ארמיידן שטובניו יארק סטעיט אפיס פאר פ

״מענטשן מיט דיסַאביליטיס זענען קרבנות פון שטוב און סעקסועלע געוואלדפארברעכנס   האט געזאגט,
באזירטע געוואלדפארברעכנס  -טראנספארמירט דזשענדער  OPDVאויף גאר הויכע ראטעס. אזוי ווי 

אינפארמירט און קולטורעל  - צענטרירט, טראומא-ו זיין מער איבערלעבערסערוויס ליפערונג סיסטעמען צ
אפרופנד, מוזן מיר הייבן די שטימעס פון די וועלכע האבן נישט פריער געהאט א זיץ ביים טיש. איך בין 

שטאלץ צו סערווירן א גאווערנער וואס אנערקענט די אייגנארטיגע געברויכןפון מענטשן מיט  
 שטיצט איניציאטיוון וואס שאפן צוטריטליכקייט און יושר'דיגקייט פאר יעדן.״  אומפעאיגקייטן און



  
OPDV  וועט ארבעטן מיט א באראטונגס אגענטור וואס ספעציעליזירט זיך אין אינטעלעקטועלע און

ארומנעמענדע טרענירונג אויף צו דערקענען און -אנטוויקלונג דיסאביליטיס אויף אויסצוארבעטן אלץ
און סיי  DVמענטשן וואס שטייען אויס בא׳עוולה׳ען. די טרענירונג וועט העלפן סיי  IDDמיט ארבעטן 

IDD  פארזארגונג שטאב מיטגלידער זיך איינצושאפן געניטשאפט זיך אפצורופן צו מענטשן מיטIDD 
 מיטלען און שטיצע.  -און באהעפטן איבערלעבער מיט פאסיגע הילפס DVוועלכע מאכן מיט 

  
י. נייפעלד, קאמיסיאנערין פון דעם ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג  קערי א

פאכיג אויסגעשטעלט צו ליידן פון  -״פרויען מיט דיסַאביליטיס זענען דריידיסַאביליטיס, האט געזאגט, 
נטשן מיט  שטוב געוואלדטאטן ווי נישט דיסעיבעל׳טע. מיר מוזן ארבעטן צו שטיצן און באפולמעכטיגן מע

זיווג געוואלדפארברעכנס און -אנטוויקלונג דיסַאביליטיס וועלכע האבן מיטגעמאכט שטוב און שטוב 
 OPDVזיכער מאכן אז זייערע שטימעס ווערן דערהערט. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער קעטי האוקול, 

נטעלעקטועלע און פאר זייער פירערשאפט אין אוועקשטעלן דעם אי DDPCאון דער ניו יארק סטעיט 
אנטוויקלונג דיסאביליטיס באראטונגס קאונסיל צו פארבעסערן די זיכערהייט און וואוילזיין פון ניו יארקער  

איז אנטשלאסן זיך אנצושליסן מיט אונזערע מיטארבעטנדע   OPWDDמיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס. 
 סטעיט אגענטורן אין דער אונטערנעמונג.״  

  
אנטוויקלונג דיסַאביליטיס פלאנירונגס קאונסיל אמטירנדע עקזעקיוטיוו דירעקטאר  ניו יארק סטעיט

״מיר ווייסן אז מענטשן מיט דיסַאביליטיס זענען מער אויסגעשטעלט צו זיין וויקי היפא האט געזאגט, 
ליטיס געוואלדפארברעכנס ווי מענטשן אן קיין דיסַאביליטיס. דער אנטוויקלונג דיסַאבי-קרבנות פון שטוב

געוואלדטאט  -פלאנירונגס קאונסיל פריידט זיך צו קענען זיך אנשליסן מיט׳ן אפיס פאר אפהאלטן שטוב
פארזארגונג   DVאון סיי  IDDאויף דעם וויכטיגן איניציאטיוו אויף אויסצושולן שטאב מיטגלידער ביי סיי 

רעכנס פאר מענטשן מיט געוואלדפארב-אגענטורן אויף וויאזוי צו אנערקענען די סימנים פון שטוב
מיטלען. מיר לויבן -דיסאביליטיס און זיך אפצורופן ווי פאסיג מיט צוטריטליכע אינפארמאציע און הילפס

OPDV   פאר׳ן אויסוועלן א שטארקן באראטונגס קאונסיל צו פארעמען דעם פראיעקט און מיר זענען
 איעקט תוצאות.״ קאנפידענט אז די מיטגלידער וועלן העלפן שטערקער מאכן די פר

  
 די ליסטע פון מיטגלידער געפונט זיך אונטן:  

  
סיניָאר אדוואקאט אין דעם ׳באשיצונג און אדוואקירונג פאר מענטשן מיט   -נענסי נאוואק  •

ID/DD  ׳ פראגראם, דיסַאביליטי רעכטן ניו יארק 

 דירעקטארין פון באשעפטיגונג סערוויסעס, קעמפ ווענטשור  -וואנעסא אי. אייבערס  •

דירעקטארין פון בענעפיט סערוויסעס, דרום אדיראנדעק    -דזשאנא קאפאקי  •

 זעלבסטשטענדיגע וואוינונגס צענטער  

שבט אויפפאסונג פארוואלטונגס סופערווייזער, סט. רידזשיס מָאוהָאוק    - מישעל קּוק  •

 שבט 

  DAקרבנות אדוואקאט, אלבאני קאונטי -פארברעכנס -אימאני וויטפילד   •

צענטרירטע אויפפאסונג  -דעפיוטי עקזעקיוטיוו דירעקטארין, פערזאן - אלעקסא דאנעלי  •

 סערוויסעס 

סיניָאר לעגאלע ראטגעבערין ביי ׳ווימען ענעיבעלד    - אנאסטאסיע האלאבאף  •

 אינטערנעשענעל׳  

 אייגנטימער פון ׳ָאל אביליטי וועלנעס׳   -לאורא האלאנד   •

 פאראפראפעסיאנעל, אמיטיוויל פובליק סקולס    - מאנע קעלי  •

דירעקט שטיצע פראפעסיאנעל ביי ׳העריטעדזש קריסטשען  -ענדרו ריטשערדסאן   •
   סערוויסעס׳



אדוואקאטיר ארבעט דירעקטארין ביים ׳סאוטערן טיער    -סוזען ראף  •

 יגקייט צענטער׳  זעלבסטשטענד

   ׳1-פראיעקט דירעקטארין פון ׳קאמיוניטי סערוויסעס פָאר עווערי -טיפאני פאוואן  •

  
איז דער לאנד'ס איינציגסטער עקזעקיוטיוו שטאפל סטעיט    געוואלדטאט-ס פאר פארמיידן שטובדער אפי

געוואלדפארברעכנס. דער סטעיט׳ס שטוב און סעקסועלע  -אגענטור געווידמעט פאר׳ן נושא פון שטוב
, און איז צוגעשטעלט  24/7געוואלדפארברעכנס האטליין שטעלט צו אומזיסט, קאנפידענציעלע שטיצע 

 )טשעט(.   opdv.ny.gov@)טעקסט( אדער   844-997-2121ופן(, )ר 800-942-6906אין רוב שפראכן: 
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