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  דירעקטע העלפן  צו צוזאמארבעטשאפט דאלערדיגע מיליאן 10 אנאנסירט  האוקול  גאווערנער
       פראפעסיאנעלן שטיצע

      
  צו  אויף  פראפעסיאנעלן שטיצע דירעקטע  פאר פארבאנד  נאציאנאלע   מיט אפמאך  יעריגע-דריי

     ארבעטסקראפט פראפעסיאנעליזירן  געלעגנהייטן; פארברייטערן
     

  דיסַאביליטיס  אנטוויקלונג  דעם אין  מאנגל ארבעטער  אנגייענדע אדרעסירן   העלפן צו צוזאמארבעט
     פעלד

    
 

קול האט היינט אויסגעמאלדן אז דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט גאווערנער קעטי האו
מיליאן דאלערדיגע שותפות אפמאך מיט׳ן נאציאנאלע   10אנטוויקלונג דיסַאביליטיס האט געשלאסן א 

פארבאנד פאר דירעקטע שטיצע פראפעסיען אויף צו פארברייטערן געלעגנהייטן פאר פראפעסיאנעלע  
דירעקטע שטיצע פראפעסיאנעלן אין די אנטוויקלונג דיסַאביליטיס געביט לענגאויס ניו   קרעדענציאלן פאר

יעריגער אפמאך וועט העלפן פראפעסיאנאליזירן דער דירעקטער שטיצע  -יארק סטעיט. דער דריי
     פראפעסיאנעלע ארבעטסקראפט און אדרעסירן ארבעטער מאנגל. 

      
ויסן דרוק אויף אונזערע געטרייע דירעקט סערוויס  ״די ארבעטסקראפט מאנגלען לייגן א גר

פראפעסיאנעלן, און דערפאר נעמט ניו יארק שריטן צוצושטעלן קאריערע פאראויסגאנג און שטייגונג 
מיליאן   10״דער  האט גאווערנער האוקול געזאגט.וויכטיגן געביט,״ -געלעגנהייטן און דעם קריטיש

עדענציאליזירונג וועט זיך איבערצייגן אלס קריטיש אין צושטעלן  דאלערדיגע שותפות צו פארברייטערן קר
א   —שטיצע פאר טרענירונג, בילדונג און פארברייטערטע רעקרוטירונג און אנהאלטונג באמיאונגען 

     וויכטיגע טריט אין נאכקומען די געברויכן פון ניו יארקער מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס.״
     

OPWDD וועט צושטעלן צוטריט צו דריי שטאפלען   פארבאנד נאציאנאלע׳ס צוזאמארבעט מיט׳ן
פראפעסיאנעלן אויף קרעדענציאליזירונג און איר פארנט ליניע סופערווייזער דירעקטע שטיצע 

בעדזש אקאדעמיע. דער פראיעקט ווערט געשטיצט דורך  -באשטעטיגונג דורך אנטיילנעמען אין איר אי
       .2021באקומט דורך דעם ׳ַאמעריקען רעסקיו ּפלען׳ אקט פון   OPWDDפעדעראלע געלטער וואס  

      
 די אויף  אויסגעמוסטערט און געראטנקייט אויף באזירט איז  קרעדענציאל  פארבאנד  אנאלענאצי  דער

 הויפט ארבעטסקראפט סערוויס דירעקטע סערוויסעס מעדיקעיר און  מעדיקעיד פאר צענטערס 
        עטיקס.  פון כללים פארבאנד נאציאנאלע  דער און פעאיגקייטן

      
, האט אלס איר  1996שטיצע פראפעסיאנעלן, געגרונדעט אין דער נאציאנאלער פארבאנד פאר דירעקטע 

אויפגאבע דאס פארשטערקערן די קוואליטעט פון שטיצע צוגעשטעלט צו מענטשן מיט דיסַאביליטיס 
דורך דאס פארזארגן פראדוקטן, סערוויסעס און באשטעטיגונגען וועלכע הייבן די סטאטוס פאר דירעקט  

טוט שטארק שטיצן אנערקענונג און אידענטיטעט פון דירעקטע   שטיצע ארבעטער. די ארגאניזאציע

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nadsp.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce1928b9b01964910f64808da7edb6dd0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961778148165032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ubixQJRClqBOn5I8yrUZhguXwl7o2c5eanRfMQz87p4%3D&reserved=0


שטיצע פראפעסיאנעלן צו טרייבן באדייטנדע פובליק ּפָאליסי אינוועסטירונגען, און גלייכצייטיג אויך  
        פירן די וויסנשאפט, געניטשאפט און ווערדן פון דער אקופאציע.-פאראויס

      
נאציאנאלע פארבאנד ארויסגעבן א פארבעט פאר פארשלאגן פאר  אין די קומענדע וואכן, וועט דער 
באזירטע סערוויס פארזארגונג ארגאניזאציעס אנטיילצונעמען אין דעם  -בארעכטיגטע היים און קאמיוניטי

דער נאציאנאלער פארבאנד וועט     בעדזש אקאדעמיע פאר שטאב.-גרענט און זיך שאפן זיצן אין דעם אי
דירעקטע סערוויס פראפעסיאנעלן   2,442ירונג אדער באשטעטיגונג פאר ארום פארזארגן קרעדענציאליז 

      יעריגן צייט אפשניט פון דעם קאנטראקט.-און פארנט ליניע סופערווייזערס דורכאויס דעם דריי
     

 צוגאב אין  פראפעסיאנעלן. סערוויס דירעקטע  אנטיילנעמענדע פאר באנוסן צושטעלן וועט פראיעקט דער
 זייער  דורך אונטערגענומען שעה׳ן טרענירונג  פאר  ארבעטסגעבער  צוריקצאלן פראיעקט ערד וועט

       שטאב.
      

אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס קאמיסיאנערין קערי נייפעלד האט געזאגט,  
  ניטשאפטגע די פארבעסערן וועט קרעדענציאל אנערקענטע-אינדוסטריע דער  צו צוטריט ״פארברייטערן

  צושטעלן וועט עס ראטעס. אנהאלט העכערן ענדגילטיג און ארבעטסקראפט אונזער פון פעאיגקייטן און
 דרוק ריזיגע אונטער אומערמידליך ארבעטן  וועלכע שטאב, ליניע פארנט געטרייע  אונזער  פאר

 פאראויסגאנג   יאנעלע פראפעס די דיסַאביליטיס, אנטוויקלונג מיט  יארקער  ניו פון  געברויכן די נאכצוקומען
 העלפן וועט עס וויכטיגסטע, דאס   און, רעכט. מיט זיי זיך קומט וואס געלעגנהייטן  קאריערע און

  סערוויס דירעקטע  געניטע אויפפאסנדע, אין זיך נייטיגן וועלכע  יארקער  ניו טויזנטער די אז  פארזיכערן
 סערוויסעס די באקומען וועלן געברויכן זייערע נאכצוקומען גרייט  טאג יעדן אנצוקומען פראפעסיאנעלן

          לעבנס.״ סיפוק׳דיגע מערסט די לעבן און זיי פאר אמבעסטן איז  וואס דאס אויסזוכן זיי פאר נייטיג
      

וויכטיג -״דירעקטע שטיצע פראפעסיאנעלן שטעלן צו קריטיש קאנגרעספרוי קאטלין רייס האט געזאגט,
כן פאר די מערסטע אומבאהאלפענע ניו יארקער צו וואוינען  פאציענט אויפפאסונג און ערמעגלי

זעלבסטשטענדיגע, באדייטנספולע לעבנס, אבער זעלטן באקומען זיי באצאלט, בענעפיטן אדער  
טרענירונג אין איינקלאנג מיט די וויכטיגקייט פון זייער ארבעט. אין קאנגרעס פיר איך דעם ׳אנערקענען די  

ראפעסיאנעלן אקט׳ צו העלפן דער פעדעראלער רעגירונג פארשטיין און ראלע פון דירעקטע שטיצע פ
אדרעסירן די געברויכן פון דעם ארבעטסקראפט, און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האוקול׳ס שריטן 

אויפפאסונג  -׳ס און רעדוצירן די מאנגל פון הייםDSPצו פארברייטערן קאריערע געלעגנהייטן פאר 
 יארק.״  ארבעטער אין ניו 

  
״דירעקטע שטיצע פראפעסיאנעלן דארפן  סטעיט סענאטאר דזשאן דָאבליו. מעניאן האט געזאגט, 

אונזער שטיצע וויבאלד דער ארבעטסקראפט קריזיס האט א ריזיגע אימפאקט אויף די מעגליכקייט צו 
ליפערן סערוויסעס און נייטיגע אויפפאסונג. פארברייטערן טרענירונג און קרעדענציאליזירונג וועט  

ציען פראפעסיאנעל און גלייכצייטיג העלפן -׳ס די פעאיגקייט זיך פאראויסDSPערמעגליכן פאר 
רעקרוטירן און אויסהאלטן מער מיטגעפיליגע ניו יארקער אין דער אויפפאסונג עקאנאמיע. דאס איז א  

וויכטיגע טריט צו פארזארגן א מאס פארלייכטערונג פאר אונזערע באלעסטיגטע און איבערגעארבעטע  
DSPף אין אדרעסירן דעם ארבעטסקראפט קריזיס און איך קוק  ׳ס. גאווערנער האוקול איז געווען א שות

 אנגייענדן פראבלעם.״  - מיטלען פאר דעם לאנג- ארויס צו ארבעטן אינאיינעם צו ליפערן נאך לייזונגס
    
פרעזידענט און הויפט עקזעקיוטיוו    ׳פראפעסיאנעלן שטיצע דירעקטע  פאר פארבאנד  נאציאנאלע ׳

  דער און OPWDD מיט ארבעטן צו זיך  שטאלצירן ״מיר אגט,באאמטער דזשאסעף מאקבעט האט געז
  פראפעסיאנעלע שטיצע דירעקטע  פון ווערט די צייגן אין קאמיוניטי פארזארגונג יארק ניו

  דירעקטע  2500 באלד  פאר אקאדעמיע בעדזש- אי דער  צו צוטריט צושטעלן דורך קרעדענציאליזירונג
  לאנגיעריגע  א איז  קריזיס  ארבעטסקראפט  דער  ערווייזערס.סופ ליניע פארנט און  פראפעסיאנעלן סערוויס



 איבערצייגן דאס  אנערקענען געביטן. פילע אין אינטערווענץ פאדערט  וואס נושא  קאמפליצירטע און
  שטיצע דירעקטע פונקציאנירנדע-הויך פאר אינצענטיוון  פינאנציעלע  צושטעלן און  געניטשאפט

  א אלס   אנערקענט ווערן אין  טריט ערשטע וויכטיגע א איז  וייזערססופערו  ליניע פארנט  און פראפעסיאנעלן
       פראפעסיאנעל.״

      
מייקל סירייטער   CEOפרעזידענט און   ׳ניו יארקער פארבאנד פאר ארייננעמיגקייט און אינאוואציע׳

״דער ניו יארק פארבאנד פאר ארייננעמיגקייט און אינאוואציע אפלאדירט דער   האט געזאגט,
צו  OPWDDנאציאנאלער פארבאנד פאר דירעקטע שטיצע פראפעסיאנעלן אין ארבעטן אינאיינעם מיט 

אדמיניסטרירן א שטארקע קרעדענציאליזירונג פראגראם פאר דירעקטע שטיצע פראפעסיאנעלן וואס  
ציען זייער קענטעניס, ווערדן, און -עקטע סערוויס פראפעסיאנעל פאראויסוועט ערמעגליכן דיר

געניטשאפט דורך זיך איינשאפן באשטעטיגונג. עס טוט אנבאטן א וועג צו א קאריערע לייטער און העלפט 
׳ס ווייטער אנצוגיין מיט הויכע DSPארבעטסקראפט מאנגל אין צוגאב צו שטיצן  DSPאין אדרעסירן דעם 

     עט שטיצע און סערוויסעס פאר מענטשן מיט אינטעלעקטועלע און אנטוויקלונג דיסאביליטיס.״קוואליט
      

דער איניציאטיוו איז טייל פון א גרעסערער אונטערנעמונג צו פארשטערקערן, פארבעסערן און 
  19-סערוויס סיסטעם דורך ניצן קָאוויד  OPWDDטראנספארמירן הויפט הינזיכטן פון דעם 

. די געלטער זענען געצילט צו CMSיכטערונג געלטער אויסגעטיילט דורך דעם פעדעראלן פארלי
פראגראמען און שטעלט צו א צייטליכע   OPWDDספעציפישע אקטיוויטעטן איבער א ברייטע ריי 

       וויכטיגע ארויספאדערונגען.-געלעגנהייט צו אדרעסירן קריטיש
       

OPWDD's  פלענער פאר אלע אירעARPA  געלטער קען מען געפונען
       ./:arpa-act-plan-rescue-opwdd.ny.gov/american/https אויף
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