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  ماليين دوالر لتوسيع نطاق الدعم المباشر لمنح الشهادات الحرفية  5الحاكمة هوكول تعلن عن شراكة بقيمة 
  

سيقوم مكتب الوالية لألشخاص ذوي اإلعاقات التطورية وجامعة والية نيويورك بإصدار شهادات مؤهالت مصغرة  
  لمتخصصي الدعم المباشر

  
الشراكة مبنية على الجهود المبذولة لتوسيع قوة العمل الحالية للدعم المباشر ودعم سكان نيويورك الذين يعانون من 

  إعاقات في النمو
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مكتب والية نيويورك لألشخاص الذين يعانون من إعاقات تطورية قد دخل في اتفاقية  
ماليين دوالر مع جامعة والية نيويورك لتوسيع برنامج سيمكن متخصصي الدعم المباشر من الحصول على شهادة  5بقيمة 

ارك أو درجة البكالوريوس. يُعرف هذا البرنامج عموًما بالشهادات وطنية وشهادة جامعية للحصول على شهادة أو مش
الصغيرة وهو مصمم لتوفير المهارات والخبرات المطلوبة والجاهزة للقوى العاملة لدعم أولئك الذين يعملون بالفعل في المهنة  

 وغيرهم من المبتدئين في مجال اإلعاقات التنموية.  
  

ن نيويورك الذين يعانون من إعاقات في النمو الحصول على األشخاص المناسبين مع  "يستحق سكا قالت الحاكمة هوكول،
التدريب المناسب الذي يدعمهم حتى يتمكنوا من االزدهار في حياتهم اليومية". "ستعمل هذه الشراكة على تعزيز وإضفاء  

اإلجراءات التي نتخذها لتقديم فرص التقدم  الطابع المهني على القوى العاملة للدعم المباشر في نيويورك وهي مثال آخر على 
  الوظيفي والنمو في هذا المجال الحيوي."

  
ماليين دوالر من التمويل الفيدرالي من قانون خطة اإلنقاذ األمريكية يهدف برنامج الشهادات الصغيرة إلى  5بدعم من 

إلعاقات التنموية في الحصول على شهادات جامعية  مساعدة األفراد الذين يعملون بالفعل في المهنة وأولئك الجدد في مجال ا
 National Alliance for Direct Support) شرالتحالف الوطني لمتخصصي الدعم المبا تفي بمتطلبات الشهادات من 

Professionals, NADSP .)  سيؤدي االنتهاء بنجاح من البرنامج إلى الحصول على شهادة صغيرة من جامعة والية
 نيويورك وشهادة وطنية وشهادة جامعية للحصول على شهادة أو زمالة أو درجة البكالوريوس. 

  
شهادة. إضافة إلى   دوالًرا للطالب المؤهلين الذين أكملوا بنجاح شهادة صغيرة وحصلوا على 750سيوفر البرنامج راتبًا قدره 

( للطالب والدعم التعليمي. تعمل  NADSPذلك، سيغطي تمويل المنح الرسوم الدراسية والكتب والمواد الدراسية وشهادة )
الشراكة على توسيع نطاق برنامج المؤهالت المصغرة في جامعة والية نيويورك والذي تم إنشاؤه ألول مرة في كلية المجتمع  

  طالب. 400( دعم ما يصل إلى SUNYمويل الفيدرالي تتوقع جامعة والية نيويورك )كورنينغ. من خالل الت
  

تهدف الشراكة إلى تشجيع الطالب على ممارسة المهن التي توفر الدعم المباشر لألشخاص ذوي اإلعاقات التنموية وزيادة 
المؤهالت المصغرة بإعداد المشاركين لتقديم   إضفاء الطابع المهني على القوى العاملة ذات اإلعاقة التنموية. سيقوم برنامج 

دعم عالي الجودة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات في النمو وتوفير الفرص للقوى العاملة الحالية وتكوين مجموعة من 
 المرشحين المؤهلين الذين تم تدريبهم واعتمادهم في هذا المجال.  
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ي مجال اإلعاقات التنموية فرص التعلم القائم على العمل مع مقدمي خدمات  سيمنح الطالب المسجلين الذين لم يعملوا بعد ف 
 Office for People With Developmentalتابعين إلى مكتب لألشخاص ذوي اإلعاقات التطورية )

Disabilities, OPWDD( أو مقدمي خدمات معتمدين لدى )OPWDD المراكز اإلقليمية  (. إضافة إلى ذلك، ستقدم
الدعم في   - ( ومحترفي الدعم OPWDDالمورد الرائد في الوالية ونظام الدعم لوكاالت موفري )  -  لتحويل القوى العاملة 

  مجاالت التدريب والتوجيه والتوجيه لمقدمي الخدمات المشاركين في البرنامج. 
  

التوظيف الحالية "يساعد هذا االستثمار في معالجة أزمة قال كيري إي نيفيلد مفوض مكتب األشخاص ذوي اإلعاقة التنموية، 
وال سيما تقلص مجال موظفي الدعم المباشر المتاح الذي يؤثر سلبًا على األشخاص الذين يعانون من إعاقات في النمو 

وقدرتهم على عيش حياة ُمرضية. من خالل توفير التدريب الالزم سنكون أكثر قدرة على االحتفاظ بالموظفين واالستفادة من 
الجدد المؤهلين تأهيال عاليا المستعدين للعمل في الدعم المباشر وتقديم خدمات الخبراء التي  تدفق مستمر من المرشحين 

  يحتاجها األشخاص الذين يعانون من إعاقات في النمو ويعتمدون عليها".
  

( بالشراكة مع  SUNY"تفخر جامعة والية نيويورك )( جون بي كنغ، SUNYقال رئيس جامعة والية نيويورك )
(OPWDD  ) والتحالف الوطني لمتخصصي الدعم المباشر لدعم متخصصي الدعم المباشر لوالية نيويورك. من خالل

مجموعة مؤهالتنا الصغيرة يمكن للمتعلمين البالغين الوصول إلى تعليم وتدريب عالي الجودة إلى جانب الوصول إلى الدروس 
قيّم الذي يقوم به مقدمو الدعم المباشر لدينا كل يوم ويسعدنا  الخصوصية والموارد األخرى لتحقيق النجاح. نحن ندرك العمل ال

  إنشاء مسارات جديدة لدخول المجال والمهن المتقدمة والمساعدة في تحقيق األهداف األكاديمية." 
  

( في كورننغ وكلية دوتشيس كوميونيتي وكلية  SUNYتشمل حرم جامعة والية نيويورك المشاركة جامعة والية نيويورك )
( إمباير ستيت وكلية فنجر ليكس كوميونيتي وكلية جيفرسون كوميونيتي وكلية موهوك فالي  SUNYجامعة والية نيويورك )

( في موريسفيل وكلية مجتمع مقاطعة نياغرا وكلية أونونداغا المجتمعية وجامعة  SUNYكوميونيتي وجامعة والية نيويورك )
الموقع ( في شينيكتادي وكلية مجتمع تومبكينز في كورتالند. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة SUNYوالية نيويورك )

  .(OPWDD) أو االتصال مع  (SUNYاإللكتروني للمؤهالت الصغيرة في جامعة والية نيويورك )
  

يعتمد برنامج المؤهالت المصغرة على جهود الحاكمة هوكول لبناء قوة عاملة متخصصة في الخدمة المباشرة ومعالجة النقص  
مع االئتالف   ماليين دوالر  10شراكة لمدة ثالث سنوات بقيمة ( في OPWDDفي العمال. في الخريف الماضي، دخل )

ثالثة مستويات من اعتماد محترفي الدعم المباشر وشهادة مشرفي الخطوط األمامية من خالل أكاديمية إي باج  الوطني لتقديم 
 التابعة لها.  

  
"ليس سراً أن متخصصي الدعم المباشر هم شريان الحياة األساسي داخل مجتمعاتنا للمرضى الذين قالت النائبة إيفيت كالرك، 

يرة. أنا فخورة بأن أشهد الفصل الجديد اليوم في التاريخ الطويل للشراكة بين مواقع  يحتاجون إلى رعاية متخصصة ومستن
( وألباني والتي ستضمن لكافة سكان نيويورك بغض النظر عن إعاقتهم الرعاية التي  SUNYجامعة والية نيويورك )
  يحتاجونها ويستحقونها."

  
"االستثمار في القوى العاملة المتخصصة في   قال السناتور عن الوالية ورئيس لجنة اإلعاقة بمجلس الشيوخ جون مانيون،

الدعم المباشر أمر ضروري لضمان حصول األفراد ذوي اإلعاقات التنموية على الرعاية التي يحتاجون إليها للعيش بكرامة  
ين دوالر بين مكتب والية نيويورك لألشخاص ذوي اإلعاقات التنموية وجامعة والية  مالي 5واحترام. ستوفر االتفاقية البالغة  

( لتوسيع برنامج المؤهالت المصغرة مهارات وخبرات مطلوبة لدعم العاملين في هذا المجال وتكوين SUNYنيويورك )
لى إضفاء الطابع المهني على  مجموعة من المرشحين المؤهلين. يساعد هذا االستثمار في معالجة أزمة التوظيف ويهدف إ

  القوى العاملة ذات اإلعاقة التنموية. إنها فرصة ال تقدر بثمن للموظفين والمهتمين باالنضمام إلى هذه المهنة الهامة".
  

"أنا أثني على الحاكمة هوكول قالت ريبيكا سيرايت عضوة الجمعية ورئيسة لجنة الجمعية المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، 
ماليين دوالر لالستثمار في القوى العاملة لمتخصصي الدعم المباشر لدينا.هذه القوة   5والمفوض نيفيلد لهذه الشراكة البالغة 

( SUNYالعاملة هي شريان حياة لألفراد ذوي اإلعاقات الذهنية والتنموية وأسرهم.ستعمل شراكة جامعة والية نيويورك ) 
  كوين مصدر من المواهب الجديدة وإلهام جيل جديد من المحترفين المتفانين."على ت
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( وشريكنا  SUNY"نحن مهتمون جًدا بالعمل مع جامعة والية نيويورك ) قال جنو ديكوندو المدير التنفيذي للشلل الدماغي،
( في هذه المبادرة. تسمح المؤهالت المصغرة للطالب باالقتراب من  OPWDDالمحلي كلية موهوك فالي المجتمعية و ) 

تعليمهم في أجزاء أصغر تتجه نحو الحصول على درجة علمية. إنه برنامج يبني ثقة المتعلم والمهارات الالزمة. أن تكون  
وطني والشهادات الجامعية للحصول على درجة علمية هي فرصة رائعة لموظفينا  قادًرا على الحصول على االعتمادات ال

  المتفانين والمهتمين باالنضمام إلى هذه المهنة ذات األهمية الحاسمة."
  

"تقر الشهادات الوطنية رسميًا   ( في كورننغ،SUNYقال الدكتور بيل موالني رئيس كلية مجتمع جامعة والية نيويورك )
الفريدة لمهنة متخصص الدعم المباشر وتخلق مسارات وظيفية مهمة من شأنها دعم االحتفاظ والتقدم. تدمج   بالمسؤوليات

( في كورنينغ هذه المؤهالت المصغرة في برنامج درجة الخدمات اإلنسانية وأعضاء هيئة  SUNYجامعة والية نيويورك )
قسم إريك أ. سميث وعميد التعليم المساعد ديبورا اي. قد قاموا  التدريس المتفانين لدينا بدعم من األستاذ المشارك ورئيس ال

  مسبقاً بالتطبيق على طالب المدارس الثانوية والموظفين الحاليين."
  

###  
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