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   المباشر الدعم محترفي لمساعدة دوالر ماليين 10 بقيمة شراكة عن تعلن هوكول الحاكمة
  

 على االحترافي الطابع إضفاء  الفرص؛و لتوسيع المباشر الدعم لمتخصصي الوطني التحالف  مع سنوات ثالث مدتها اتفاقية
   العاملة القوى

  
  النمو إعاقات مجال في العمال في المستمر  النقص معالجة  في للمساعدة شراكة

  
 

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مكتب والية نيويورك لألشخاص الذين يعانون من إعاقات في النمو قد دخل في شراكة  
ماليين دوالر مع التحالف الوطني لمتخصصي الدعم المباشر لتوسيع فرص االعتماد المهني لمتخصصي الدعم   10بقيمة 

الية نيويورك. ستساعد االتفاقية التي تبلغ مدتها ثالث سنوات على إضفاء  المباشر في مجال إعاقات النمو في جميع أنحاء و
   الطابع االحترافي على القوى العاملة المحترفة للدعم المباشر ومعالجة النقص في العمال.

  
لدينا   "يتسبب النقص في القوى العاملة في ضغوط هائلة على محترفي الخدمة المباشرة المتفانين قالت الحاكمة هوكول،

"ستثبت هذه الشراكة  واستجابة لذلك تتخذ نيويورك إجراءات لتوفير فرص التقدم الوظيفي والنمو في هذا المجال الحاسم."
ماليين دوالر أهميتها الحاسمة في توسيع نطاق الحصول على الشهادات في توفير الدعم للتدريب والتعليم  10التي تبلغ 

وهي خطوة مهمة في تلبية احتياجات سكان نيويورك الذين يعانون  -ف على نطاق واسع وجهود التوظيف واالحتفاظ بالوظائ
  من إعاقات في النمو."

  
الوصول إلى ثالثة مستويات من اعتماد متخصصي الدعم المباشر وشهادة  الوطني التحالف( مع OPWDDستوفر شراكة ) 
خطوط األمامية من خالل المشاركة في أكاديمية الشارة اإللكترونية التابعة لها. يتم دعم المشروع من خالل  المشرف في ال

    .2021( من خالل قانون خطة اإلنقاذ األمريكية لعام OPWDDاألموال الفيدرالية التي يتلقاها ) 
  

 المباشرة للخدمة العاملة للقوى األساسية الكفاءات غرار على  تصميمها  وتم الكفاءة على الوطني التحالف اعتماد  بيانات تعتمد 
   الوطني. التحالف أخالقيات قواعد  ومدونة الطبية والخدمات الطبية الرعاية لمراكز التابعة

  
في تحسين جودة الدعم المقدم لألشخاص   1996تتمثل مهمة التحالف الوطني لمتخصصي الدعم المباشر والذي تأسس عام 

ذوي اإلعاقة من خالل توفير المنتجات والخدمات والشهادات التي ترفع من مكانة موظفي الدعم المباشر. تشجع المنظمة بقوة  
تحفيز استثمارات ذات مغزى في السياسة العامة مع تطوير المعرفة والمهارات  التعرف على محترفي الدعم المباشر وهويتهم ل

   والقيم لهذه المهنة.
  

في األسابيع المقبلة سيصدر التحالف الوطني طلبًا لتقديم مقترحات لمنظمات مقدمي الخدمات المنزلية والمجتمعية المؤهلة  
الشارة اإللكترونية للموظفين.سيقدم التحالف الوطني بيانات اعتماد أو للمشاركة في المنحة والمطالبة بمقاعد في أكاديمية 

من متخصصي الخدمة المباشرة ومشرفين في الخطوط األمامية على مدار مدة العقد الذي يمتد لثالث   2,442شهادة لحوالي 
  سنوات.
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 عن العمل أصحاب المشروع سيعوض ذلك إلى إضافةً  المشاركين. المباشرة الخدمة لمحترفي مكافآت المشروع سيوفر
   موظفوهم. بها  يقوم  التي التدريب ساعات

  
  في   بها  المعترف الشهادات إلى الوصول توسيع "سيؤدي قال مفوض مكتب األشخاص ذوي اإلعاقة التنموية، كيري نيفيلد،

  في المتخصصين لموظفينا سيوفر االحتفاظ.  معدالت  زيادة النهاية وفي لدينا العاملة القوى ومهارات كفاءة تحسين إلى المجال
  هائل ضغط  تحت نموال في  إعاقات  من يعانون الذين نيويورك سكان احتياجات لتلبية كلل بال يعملون الذين األمامية الخطوط

  سكان من اآلالف حصول ضمان على سيساعد  أنه ذلك، من واألهم جيًدا.  يستحقونها التي الوظيفية والفرص  المهني للتقدم
 لتلبية استعداد  وعلى  يوم كل يحضرون المباشرة الخدمة في متخصصين وخبراء رعاية إلى يحتاجون الذين نيويورك

   راحة."  أكثر حياة وعيش الشخصي المستوى على لديهم ما  أفضل لتحقيق إليها جونيحتا التي الخدمات  على  احتياجاتهم
  

"يقدم متخصصو الدعم المباشر رعاية حرجة للمرضى ويسمحون لسكان نيويورك األكثر ضعفًا  قالت النائبة كاثلين رايس، 
بأن يعيشوا حياة مستقلة وذات مغزى لكن نادًرا ما يتلقون رواتب أو مزايا أو تدريب يتناسب مع أهمية عملهم. في الكونغرس،  

الفيدرالية على فهم احتياجات هذه القوى العاملة  أقود قانون االعتراف بدور محترفي الدعم المباشر لمساعدة الحكومة 
ومعالجتها وأنا ممتنة إلجراءات الحاكمة هوكول لتوسيع الفرص الوظيفية لمزودي خدمة التوزيع وتقليل النقص في عمال  

  الرعاية المنزلية في نيويورك."
  

إلى دعمنا ألن أزمة القوى العاملة لها تأثير  "يحتاج متخصصو الدعم المباشر  قال السناتور عن الوالية جون دبليو مانيون،
عميق على القدرة على تقديم الخدمات والرعاية الالزمة. سيسمح توسيع نطاق التدريب والشهادات لمقدمي الخدمات الرقمية  

د الرعاية. بالقدرة على التقدم مهنيًا مع المساعدة في توظيف المزيد من سكان نيويورك المتعاطفين واالحتفاظ بهم في اقتصا
( المرهقين والمثقلين بشكل غير عادل. كانت الحاكمة هوكول DSPهذه خطوة مهمة نحو توفير بعض الراحة لمزودي )

  شريكةً في معالجة أزمة القوى العاملة وأتطلع إلى العمل معًا لتقديم حلول إضافية لهذه المشكلة طويلة األمد."
  

  مع بالعمل فخورون "نحن للتحالف الوطني لمتخصصي الدعم المباشر، يذيالتنف والمدير الرئيس ماكبيث جوزيف  قال
(OPWDD)  الوصول توفير خالل من المباشر للدعم المهنية الشهادات قيمة إظهار على ونيويورك  الخدمة مقدمي مجتمع  

  األمامية. الخطوط في  والمشرفين المباشرة الخدمات متخصصي من 2,500 من يقرب لما  اإللكترونية الشارة أكاديمية إلى
Yk إظهار على التعرف  يُعد  المجاالت. من العديد  في  تدخالت  طلبتت ومعقدة األمد طويلة مشكلة هي العاملة القوى أزمة  

  أولى خطوة األمامية الخطوط في والمشرفين  العالي األداء ذوي المباشر الدعم لمتخصصي المالية الحوافز وتقديم  المهارات
   كمهنة."  بها لالعتراف  مهمة

  
"يثني تحالف نيويورك للتضمين واالبتكار  لتضمين واالبتكار،قال مايكل سيريتر الرئيس والمدير التنفيذي لتحالف نيويورك ل

( إلدارة برنامج إصدار شهادات OPWDDعلى التحالف الوطني لمتخصصي الدعم المباشر في العمل جنبًا إلى جنب مع )
قوي لمتخصصي الدعم المباشر يسمح ألخصائيي الخدمة المباشرة بتطوير معارفهم وقيمهم ومهاراتهم من خالل الحصول 

( إضافة إلى دعم  DSPعلى شهادة. وهو يوفر طريقًا إلى السلم الوظيفي ويساعد في معالجة النقص في القوى العاملة )
(DSPلمواصلة تقديم ) ".دعم وخدمات عالية الجودة لألفراد ذوي اإلعاقات الذهنية والتنموية   
  

إن هذه المبادرة هي جزء من جهد أكبر لتعزيز وتحسين وتحويل الجوانب الرئيسية لنظام خدمة العيادات الخارجية الخاصة 
نظام إدارة المحتوى الفيدرالي.  ( الممنوحة منCOVID-19بالعيادات الخارجية باستخدام أموال اإلغاثة الخاصة بمرض )

تستهدف هذه األموال أنشطة محددة عبر مجموعة واسعة من برامج العيادات الخارجية للمستشفيات والعيادات الخارجية  
   وتوفر فرصة مناسبة لمواجهة التحديات الحرجة.

   
https://opwdd.ny.gov/american-( على:ARPA( لجميع أموال )OPWDDيمكن العثور على خطط )

arpa-act-plan-rescue.    
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