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$ ملین کی شراکت داری کا  5کا براِہ راست امدادی ماہرین کی اسناد کو وسیع کرنے کے لیے  HOCHULگورنر 
  اعالن

  
نشوونما کی معذوری کے حامل افراد کا ریاستی دفتر اور سٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک براِہ راست امدادی ماہرین  

  کے لیے مائکروکریڈینشل پیش کریں گے
  

شراکت داری موجودہ براِہ راست امدادی افرادی قوت کو بڑھانے اور نشوونما کی معذوریوں کے حامل نیو یارک کے 
  رنے کی کوششوں پر استوار ہےمکینوں کی مدد ک

  
  

نے آج اعالن کیا ہے کہ ریاست نیو یارک کے نشونما کی معذوریوں کے حامل افراد کے دفتر  Kathy Hochulگورنر 
$ ملین کا معاہدہ کیا ہے جو براِہ  5نے سٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کے ساتھ ایک پروگرام کو بڑھانے کے لیے 

یے قومی سند اور کالج کریڈٹ  راست امدادی ماہرین کو ایک سند، ایسوسی ایٹ ڈگری یا بیچلر ڈگری کے حصول کے ل
حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔ عام طور پر ایک مائیکروکریڈینشل کے طور پر معروف، یہ پروگرام طلب اور افرادی  

قوت کے لیے تیار مہارت اور تجربہ فراہم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو پہلے سے ہی پیشے میں کام کرنے  
 ی معذوریوں کے میدان میں نئے افراد کی مدد کے لیے فراہم کرتا ہے۔  والوں اور دیگر کو نشوونما ک 

  
"نشوونما کی معذوری کے حامل نیو یارک کے مکین حقدار ہیں کہ صحیح تربیت کے حامل   نے کہا، Hochulگورنر 

افراد ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی روز مرہ کی زندگیوں میں ترقی کر سکیں۔ یہ شراکت داری نیو یارک کی براِہ راست  
م شعبے میں پیشے کی ترقی اور  امدادی افرادی قوت کو مزید پختہ کرے گی اور پیشہ ورانہ بنائے گی اور اس اہ

  نشوونما کے مواقع کی پیشکش کے لیے ہم جو اقدامات کر رہے ہیں اس کی ایک اور مثال ہے"۔
  

$ ملین کے ذریعے معاونت شدہ، مائیکروکریڈینشل پروگرام کا  5امریکن ریسکیو پالن ایکٹ سے وفاقی فنڈنگ میں 
اد اور نشوونما کی معذوریوں کے میدان میں نئے افراد کی مدد مقصد کالج کے کریڈٹ حاصل کرنے میں پیشہ ور افر

( سے سند کے حصول کے تقاضوں کو پورا NADSP)  نلز یشنل االئنس فار ڈائریکٹ سپورٹ پروفیشنکرنا ہے جو  
اس پروگرام کی کامیاب تکمیل کے نتیجے میں ایک سرٹیفکیٹ، ایسوسی ایٹ، یا بیچلر ڈگری کی طرف ایک  کرتے ہیں۔ 

 سنی مائیکروکریڈینشل، قومی سرٹیفیکیشن، اور کالج کریڈٹ ہو گا۔ 
  

اور   $ کا وظیفہ فراہم کرے گا جو کامیابی کے ساتھ مائیکروکریڈینشل مکمل کرتے ہیں750یہ پروگرام ان اہل طلباء کو 
سند حاصل کرتے ہیں۔ اس کے عالوہ، گرانٹ فنڈنگ میں ٹیوشن، کتابیں، کورس کا مواد، طلباء و طالبات کے لیے 

NADSP  کی سند، اور تعلیمی معاونت کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس شراکت داری نےSUNY  میں مائیکروکریڈینشل
کمیونٹی کالج میں قائم کیا گیا تھا۔ وفاقی فنڈنگ کے  پروگرام کو نمایاں طور پر وسعت دی ہے، جو پہلی بار کارننگ 

  طلباء و طالبات کی کفالت کرنے کی توقع کرتی ہے۔ SUNY 400ساتھ، 
  

اس شراکت داری کا مقصد طلباء و طالبات کو ایسے پیشوں کے حصول کے لیے ترغیب دینا ہے جو نشوونما کی  
ے ہیں اور نشوونما کی معذوریوں میں کام کرنے والی افرادی  معذوری کے حامل افراد کو براِہ راست مدد فراہم کرت

قوت کو مزید پیشہ ورانہ بناتے ہیں۔ مائیکروکریڈینشل پروگرام شرکاء کو نشوونما کی معذوری کے حامل افراد کو اعٰلی 
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بنانے کے لیے  معیار کی مدد فراہم کرنے، موجودہ افرادی قوت کو مواقع فراہم کرنے اور اہل امیدواروں کی پائپ الئن 
 تیار کرے گا جو اس میدان میں تربیت یافتہ اور تصدیق شدہ ہیں۔  

  
داخلہ لینے والے طلباء و طالبات جو ابھی تک نشوونما کی معذوریوں کے میدان میں کام نہیں کر رہے انہیں 

OPWDD   یاOPWDD- کی پیش کش  سرٹیفائیڈ سروس فراہم کرنے والوں کے ساتھ کام پر مبنی سیکھنے کے مواقع
فراہم کرنے والی -OPWDD -  افرادی قوت کی تبدیلی کے لیے عالقائی مراکزکی جائے گی۔ اس کے عالوہ، 

پروگرام میں حصہ لینے   -ایجنسیوں اور امدادی پیشہ ور افراد کے لیے ریاست کا معروف وسائل اور معاونت کا نظام  
  والے فراہم کنندگان کو تربیت، کوچنگ اور رہنمائی کی پیش کش کرے گا۔

  
"اس سرمایہ کاری سے   ے کہا،ن Kerri E. Neifeldنشوونما کی معذوری کے حامل افراد کے دفتر کی کمشنر 

ہمارے موجودہ عملے کے بحران اور خاص طور پر دستیاب براِہ راست امدادی عملے کے سکڑتے ہوئے میدان سے 
نمٹنے میں مدد ملتی ہے جو نشوونما کی معذوری کے حامل افراد اور ان کی بھرپور زندگی گزارنے کی صالحیت کو  

بیت فراہم کرنے سے، ہم عملے کو برقرار رکھنے اور نئے، اعلٰی تعلیم یافتہ  بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ مطلوبہ تر
امیدواروں کے مستحکم سلسلے سے اپنی طرف متوجہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو براِہ راست مدد میں کام کرنے  

امل افراد کو کے لیے تیار ہیں اور ماہر خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں جن کی نشوونما کی معذوری کے ح
  ضرورت ہے اور اس پر انحصار کرتے ہیں"۔

  
SUNY  کے چانسلرJohn B. King،جونیئر نے کہا ،   "SUNY   کو ریاست نیو یارک کے براِہ راست امدادی پیشہ

اور نیشنل االئنس فار ڈائریکٹ سپورٹ پروفیشنلز کے ساتھ شراکت   OPWDDور افراد کی معاونت کرنے کے لیے 
فخر ہے۔ ہمارے مائیکروکریڈینشلز کے سوٹ کے ذریعے، بالغ متعلمین کو اعلٰی معیار کی تعلیم و   داری کرنے پر 

تربیت تک رسائی حاصل ہے، نیز ٹیوشننگ اور کامیابی کے لیے دیگر وسائل تک رسائی حاصل ہے۔ ہم اُس انمول کام  
رتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ میدان کو تسلیم کرتے ہیں جو ہمارے براِہ راست امدادی فراہم کنندگان ہر روز ک

میں داخل ہونے، پیشوں کو آگے بڑھانے، اور تعلیمی اہداف کا ادراک کرنے میں مدد کے لئے نئے راستے تیار کرتے  
  ہیں"۔

  
ایمپائر سٹیٹ کالج، فنگر لیکس کمیونٹی کالج، جیفرسن  SUNYکارننگ، ڈچز کمیونٹی کالج،   SUNYکیمپسے میں   SUNYحصہ لینے واےل 

موریس ول، نیاگرا کاؤنٹی کمیونٹی کالج، اونونڈاگا کمیونٹی کالج، سٹے سکینیکٹیڈی اور   SUNYکمیونٹی کالج، موہاک وییل کمیونٹی کالج، 

، براِہ کرم  ۔ مزید معلومات ےک لیں ے کورٹ لینڈ کمیونٹی کالج شامل ہیں دیکھیں یا   کی مائیکروکریڈینشل ویب سائٹ SUNYٹومپکنے

OPWDD سے رابطہ کریں۔  
  

کی براِہ راست امدادی پیشہ ور افرادی قوت کی تعمیر اور اہلکاروں کی   Hochulمائیکروکریڈینشل پروگرام گورنر 
تین  نے قومی اتحاد کے ساتھ  OPWDDقلت کو دور کرنے کی کوششوں پر استوار ہے۔ پچھلے موسم خزاں میں،  

ذریعے براِہ راست امدادی پیشہ ور افراد کی    بیج اکیڈمی کے-کی تھی تاکہ اس کی ای $ ملین کی شراکت داری10سالہ، 
 ساکھ اور صِف اول کی سپروائزر سرٹیفیکیشن کی تین سطحیں پیش کی جا سکیں۔ 

  
"یہ کوئی راز نہیں ہے کہ براِہ راست امدادی پیشہ ور افراد ہمارے عالقوں میں   نے کہا، Yvette Clarkeنمائندہ 

سکولوں اور البانی کے مابین شراکت داری کی  SUNYخصوصی اور باخبر نگہداشت کی ضرورت ہوتے ہیں۔ مجھے 
ں سے قطع نظر،  طویل تاریخ میں آج کے نئے باب کا مشاہدہ کرنے پر فخر ہے جو یقینی بنائے گا کہ ان کی معذوریو

  نیو یارک کے تمام مکینوں کو وہ نگہداشت ملے جس کی انہیں ضرورت ہے اور جس کے وہ مستحق ہیں"۔
  

"براِہ راست   نے کہا، John Mannionریاستی سینیٹر اور سینیٹ کی معذوریوں کے حامل افراد کی کمیٹی کے چیئر 
ی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نشوونما کی معذوری  امدادی پیشہ ور افرادی قوت میں سرمایہ کاری کرنا ضرور

کے حامل افراد کو وہ نگہداشت حاصل ہو جس کی انہیں وقار اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت  
ہے۔ مائیکروکریڈینشل پروگرام کو وسیع کرنے کے لیے ریاست نیو یارک کے نشوونما کی معذوریوں کے حامل افراد 

$ کا معاہدہ میداِن عمل میں کام کرنے والوں کی مدد کرنے اور اہل امیدواروں کی  5کے درمیان  SUNYتر اور  کے دف
اس سرمایہ کاری سے عملے کے بحران سے نمٹنے  پائپ الئن بنانے کے لیے مطلوبہ مہارت اور تجربہ فراہم کرے گا۔ 
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میں مدد ملتی ہے اور اس کا مقصد نشوونما کی معذوریوں کے شعبے میں کام کرنے والی افرادی قوت کو پیشہ ور بنانا  
  ہے۔ عملے اور اس اہم پیشے میں شامل ہونے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ ایک انمول موقع ہے"۔

  
"میں   نے کہا، Rebecca Seawrightمعذوریوں کے حامل افراد پر اسمبلی کی کمیٹی کی چیئر   رکِن اسمبلی اور

کو ہماری براِہ راست امدادی پیشہ ور افراد کی افرادی قوت میں سرمایہ کاری   Neifeldاور کمشنر   Hochulگورنر 
یہ افرادی قوت عقلی اور نشوونما کی معذوری  $ ملین کی شراکت داری پر خراجِ تحسین پیش کرتی ہوں۔5کے لیے اس 

الحیتوں کی ایک شراکت داری نئی ص SUNYایک  کے حامل افراد اور ان کے اہل خانہ کے لیے ایک خِط حیات ہے۔
  پائپ الئن قائم کرے گی اور مخلص پیشہ ور افراد کی نئی نسل کو متاثر کرے گی"۔

  
"ہم اس پہل کاری پر اپنے مقامی   نے کہا، Geno DeCondoاپ سٹیٹ سیریبرل پالسے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر 

کے ساتھ کام کرنے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔  OPWDDشریِک کار موہاک ویلی کمیونٹی کالج، اور 
مائیکروکریڈینشل طلباء و طالبات کو اپنی تعلیم سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں رجوع کرنے کے قابل بناتے ہیں جو  

پروگرام ہے جو متعلم کے اعتماد اور ضروری مہارت کو فروغ دیتا ہے۔  ڈگری کی طرف بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا  
ایک ڈگری کی طرف ان کی قومی سند اور کالج کریڈٹ حاصل کرنے کے قابل ہونا ہمارے مخلص عملے اور اس اہم  

  پیشے میں شامل ہونے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے ایک زبردست موقع ہے"۔ 
  

SUNY کالج کے صدر ڈاکٹر  کارننگ کمیونٹیBill Mullaney ،قومی سرٹیفیکیشن باضابطہ طور پر براِہ  نے کہا"
راست امدادی پیشہ ور پیشے کی انوکھی ذمہ داریوں کو تسلیم کرتا ہے اور پیشہ ورانہ زندگی کے اہم راستے بناتا ہے  

شل کو اپنے انسانی خدمات  کارننگ ان مائیکروکریڈین  SUNYجو برقرار رکھنے اور ترقی کی حمایت کریں گے۔ 
ڈگری پروگرام اور ہماری مخلص تدریسی عملے میں شامل کر رہا ہے، جس میں ایسوسی ایٹ پروفیسر اور ڈیپارٹمنٹ  

کی معاونت سے، پہلے ہی ہائی   Deborah A. Beallاور ایسوسی ایٹ ڈین آف انسٹرکشن   Eric A. Smithچیئر 
  اروں کے لیے عمل درآمد ہو چکا ہے"۔سکول کے طلباء و طالبات اور موجودہ اہلک
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