
 
 גאווערנער קעטי האקול   2/24/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלארדיגע שותפות צו פארברייטערן סערטיפיקאציעס פאר   5גאווערנער האקול אנאנסירט 
  דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלן

  
סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס און די סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק 

  ראפעסיאנאלן קרעדענטשעלס' פאר דירעקטע שטיצע פ- צו אפפערן 'מייקרָאו
  

שותפות בויט ארויף אויף באמיאונגען צו פארברייטערן די עקזיסטירנדע דירעקטע שטיצע 
  ארבעטסקראפט און צו שטיצן ניו יארקער מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט 
( איז Office for People With Developmental Disabilities, OPWDDאנטוויקלונג דיסאביליטיס )

 State Universityמיליאן דאלארדיגע אפמאך מיט די סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק )  5אריין אין א 
of New York, SUNY  צו פארברייטערן א פראגראם וואס וועט ערמעגליכן דירעקטע שטיצע )

פראפעסיאנאלן צו באקומען נאציאנאלע סערטיפיקאציע און פארדינען קאלעדזש קרעדיטס צו קענען  
- באקומען א סערטיפיקאט אדער אן אסָאוסיעט אדער בעטשעלאר'ס דעגרי. באקאנט אלץ א 'מייקרָאו

גרייטע כלים וועלכע זענען אין  -רעדענטשעל', איז דער פראגראם אויסגעשטעלט צו גיבן די ארבעטסק
פארלאנג און די ערפארונג צו שטיצן די וועלכע ארבעטן שוין יעצט אין דעם פעלד און פאר אנדערע וועלכע  

 זענען ניי צו די אנטוויקלונג דיסאביליטיס פעלד.  
  

ער מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס צו האבן די ריכטיגע מענטשן מיט די "עס קומט זיך פאר ניו יארק
האט  טעגליכע לעבנס", -ריכטיגע טרענירונג זיי צו שטיצן כדי זיי זאלן קענען בליהען אין זייערע טאג

"די שותפות וועט ווייטער פארשטערקערן און מאכן מער פראפעסיאנאל ניו  גאווערנער האקול געזאגט.
יארק'ס דירעקטע שטיצע ארבעטסקראפט, און עס איז בלויז נאך איין ביישפיל פון די שריט וואס מיר  

  נעמען אונטער צו צושטעלן געלעגנהייטן צו פאראויס רוקן און וואקסן א קאריערע אין די קריטישע פעלד." 
  

מיליאן דאלאר אין פעדעראלע פינאנצירונג פון דעם 'אמעריקאנער רעטונג פלאן געזעץ'  5יצט דורך געשט
(American Rescue Plan Act ) — קרעדענטשעל' פראגראם צו העלפן מענטשן  -ציהלט דער 'מייקרָאו

יליטיס פעלד צו וועלכע ארבעטן שוין אין דעם פעלד און אזעלכע וועלכע זענען ניי צו די אנטוויקלונג דיסאב
פארדינען קאלעדזש קרעדיטס צו קענען נאכקומען די תנאים צו באקומען א סערטיפיקאציע פון די  

 National Alliance for Direct Support) נאלע אליאנס פאר דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלןנאציא 
Professionals, NADSP מענטשן וועלכע וועלן ערפאלגרייך פארענדיגן דעם פראגראם וועלן .)

אציע און קאלעדזש קרעדיטס וואס  קרעדענטשעל', א נאציאנאלע סערטיפיק-'מייקרָאו SUNYבאקומען א 
 קענען גענוצט ווערן צו פארדינען א סערטיפיקאט, אסָאוסיעט אדער בעטשעלאר'ס דעגרי.  

  
- באלוינונג פאר בארעכטיגטע סטודענטן וועלכע פארענדיגן א 'מייקרָאו $750דער פראגראם וועט גיבן א 

צוגאב וועט פינאנצירונג פון א גרענט   רעדענטשעל' מיט הצלחה און באקומען א סערטיפיקאציע. איןק

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnadsp.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cdaffa7dd390d4d7d691208db1696c5eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128609047080584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9g3HP0DlAhCwGJ5hrx1oFRp9c2jQo0GX3BBFahCHT00%3D&reserved=0


סערטיפיקאציעס פאר סטודענטן און בילדונג   NADSPדעקן שכר לימוד, ביכער, קורס מאטעריאלן, 
קרעדענטשעל' פראגראם אין -די שותפות פארברייטערט אויף א באדייטנדן אופן דעם 'מייקרָאושטיצע.  
SUNY  וואס איז די ערשטע מאל אוועקגעשטעלט געווארן אין קארנינג קאמיוניטי קאלעדזש. מיט די

  סטודענטן.  400צו שטיצן ביז אזויפיל ווי  SUNYפעדעראלע געלטער ערווארט 
  

ו מוטיגן סטודענטן זיך צו לערנען א פאך וואס שטעלט צו דירעקטע שטיצע פאר  די שותפות ציהלט צ
מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס און צו מאכן די ארבעטסקראפט אין דעם אנטוויקלונג  

קרעדענטשעל' פראגראם וועט צוגרייטן די -דיסאביליטיס פעלד מער פראפעסיאנאל. דער 'מייקרָאו
קוואליטעט שטיצע פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס, עס וועט -לן הויכעבאטייליגטע צו צושטע

גיבן געלעגנהייטן פאר די עקזיסטירנדע ארבעטסקראפט און אזוי אויך שאפן גענוג קוואליפיצירטע  
 קאנדידאטן וועלכע זענען טרענירט און סערטיפייט אין דעם פעלד. 

  
טן נאכנישט אין דעם אנטוויקלונג דיסאביליטיס פעלד וועלן  איינגעשריבענע סטודענטן וועלכע ארבע 

-OPWDDאדער   OPWDDגעאפפערט ווערן געלעגנהייטן זיך צו אריינלערנען אויפן דזשאב מיט 
ראיאנישע צענטערן פאר ארבעטסקראפט ערטיפייד סערוויס ּפרָאוויידערס. אין צוגאב וועלן די  ס

די סטעיט'ס הויפט    – (Regional Centers for Workforce Transformationטראנספארמאציע )
  –ּפרָאוויידער אגענטורן און שטיצע פראפעסיאנאלן -OPWDDרעסארס און שטיצע סיסטעם פאר 

אפפערן טרענירונג, קָאוטשינג און מענטארינג שטיצע פאר פראפעסיאנאלן וועלכע באטייליגן זיך אין דעם 
  פראגראם.

  
ן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס קאמישאנער, קערי ע. נייפעלד, האט געזאגט,  אפיס פאר מענטש

"די אינוועסטירונג העלפט אדרעסירן אונזער יעצטיגע קריזיס פון מאנגל אין שטאב מיטגלידער, און  
באזונדערס די שרינקענדע פעלד פון דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלן וועלכע זענען אוועילעבעל, א זאך  

ייער מעגליכקייט וואס האט א נעגאטיווע השפעה אויף מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס און אויף ז 
צו לעבן פארפילנדע לעבנס. דורכן צושטעלן די נויטיגע טרענירונג, וועלן מיר בעסער קענען האלטן  

פראפעסיאנאלן פון איבערלאזן דעם פעלד, און מיר וועלן קענען 'ארויסשעפן' פון א כסדר'דיגע שטרוים פון 
ארבעטן אין דירעקטע שטיצע און צושטעלן די   נייע, גאר קוואליפיצירטע קאנדידאטן וועלכע זענען גרייט צו

מומחיות'דיגע סערוויסעס וואס מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס דארפן און אויף וועלכע זיי 
  פארלאזן זיך."

  
SUNY  ,טשענסעלאר דזשאן ב. קינג האט געזאגט"SUNY   איז שטאלץ אריינצוגיין אין א שותפות מיט

יאנאלע אליאנס פאר דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלן צו שטיצן ניו יארק  און מיט די נאצ OPWDDדי 
קרעדענטשעלס' וועלן -סטעיט דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלן. דורך אונזער סוויטע פון 'מייקרָאו

ערוואקסענע לערנער האבן צוטריט צו בילדונג פון א הויכע קוואליטעט און טרענירונג צוזאמען מיט 
מיטלען צו קענען מצליח זיין. מיר אנערקענען די  -לערער און אנדערע הילפס צוטריט צו פריוואטע

אומשאצבארע ארבעט וואס אונזערע דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלן טוהען יעדן טאג, און עס איז אונז  
א פארגעניגן צו אויספלאסטערן נייע וועגן פאר מענטשן אריינצוקומען אין דעם פעלד, צו פאראויס רוקן די 

  ריערע און העלפן פארווירקליכן אקאדעמישע ציהלן."קא
  

קארנינג, דָאטשעס קאמיוניטי קאלעדזש,   SUNYקאמפוסן רעכענען אריין  SUNYאנטיילנעמנדע 
SUNY  עמּפייער סטעיט קאלעדזש, פינגער לעיקס קאמיוניטי קאלעדזש, דזשעפערסאן קאמיוניטי

מאריסוויל, ניאגארא קאונטי קאמיוניטי  SUNYקאלעדזש, מאוהאק וואלי קאמיוניטי קאלעדזש, 
סקענעקטעדי און טאמּפקינס קארטלאנד קאמיוניטי   SUNYקאלעדזש, אנאנדאגא קאמיוניטי קאלעדזש, 

אדער   קרעדענטשעל' וועבזייטל-'ס 'מייקרָאוSUNYקאלעדזש. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט ביטע 
  .OPWDDארבינדט אייך מיט די פ
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קרעדענטשעל' פראגראם בויט ארויף אויף גאווערנער האקול'ס באמיאונגען צו אויפבויען די -דער 'מייקרָאו
ט און צו אדרעסירן די מאנגל אין ארבייטער. אין די  דירעקטע סערוויס פראפעסיאנאלע ארבעטסקראפ

מיט די   מיליאן דאלארדיגע שותפות 10יאריגע -דרייאריין אין א  OPWDDפארגאנגענע הערבסט איז די 
נאציאנאלע אליאנס צו צושטעלן דריי שטאפלען פון קרעדענטשעלס פאר דירעקטע שטיצע  

ליין סּוּפערווייזאר' סערטיפיקאציע דורך איר עלעקטראנישע בעדזש -פראפעסיאנאלן און 'פרָאנט 
 (.  E-Badge Academyאקאדעמיע ) 

  
"עס איז נישט קיין סוד אז דירעקטע שטיצע  קאנגרעספרוי איוועט קלארק האט געזאגט, 

פראפעסיאנאלן זענען די קריטישע רעטונג שטריק פאר אונזערע קאמיוניטיס פאר פאציענטן וועלכע  
יגע נייע פארלאנגען ספעציאליזירטע און געלערנטע קעיר. איך בין שטאלץ צו זיין עדות צו די היינט

סקולס און אלבאני וואס וועט פארזיכערן אז  SUNYקאפיטל אין די לאנגע היסטאריע פון שותפות צווישן 
אלע ניו יארקער, אפגעזעהן פון זייערע דיסאביליטיס, האבן די קעיר וואס זיי דארפן און וואס קומט זיך 

  זיי."
  

קאמיטע, דזשאן מעניאן, האט געזאגט,    סטעיט סענאטאר און פארזיצער פון די סענאט דיסאביליטיס
"אינוועסטירן אין די דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלע ארבעטסקראפט איז גאר וויכטיג צו פארזיכערן אז 

מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס באקומען די קעיר וואס זיי דארפן צו קענען לעבן מיט כבוד און 
צווישן די ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט מיליאן דאלארדיגע אפמאך  5רעספעקט. די 

קרעדענטשעל' פראגראם וועט  -צו פארברייטערן דעם 'מייקרָאו SUNYאנטוויקלונג דיסאביליטיס און 
צושטעלן די סקילס און ערפארונג פאר וואס עס איז דא א הויכע פארלאנג צו שטיצן די וועלכע ארבעטן  

אין דעם פעלד און צו שאפן גענוג קוואליפיצירטע קאנדידאטן. די אינוועסטירונג העלפט אדרעסירן די  
אין ארבייטער און ציהלט צו מאכן די אנטוויקלונג דיסאביליטיס ארבעטסקראפט מער    קריזיס פון די מאנגל

פראפעסיאנאל. עס איז אן אומשאצבארע געלעגנהייט פאר שטאב מיטגלידער און פאר אזעלכע וועלכע  
  זענען אינטערעסירט זיך צו אנשליסן אין דעם קריטישן פעלד."

  
ון די אסעמבלי קאמיטע פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס,  אסעמבלי מיטגלידערין און פארזיצערין פ

"איך וויל אויסלויבן גאווערנער האקול און קאמישאנער נייפעלד פאר די  רעבעקע סירייט, האט געזאגט, 
מיליאן דאלארדיגע שותפות צו אינוועסטירן אין אונזער דירעקטע שטיצע פראפעסיאנאלע  5

די ארבעטסקראפט איז א רעטונג שטריק פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס  ארבעטסקראפט.
וועט שאפן נייע טאלאנטפולע ארבייטער און   SUNYא שותפות מיט  און פאר זייערע פאמיליעס.

  אינספירירן א נייע דור פון איבערגעגעבענע פראפעסיאנאלן."
  

"מיר זענען אּפסטעיט סעריברעל ּפַאלזי עקזעקיוטיוו דירעקטאר, דזשינָאו דעקַאנדָאו, האט געזאגט, 
מאוהאק וואלי קאמיוניטי  –, מיט אונזער לאקאלע שותף SUNYזייער אינטערעסירט צו ארבעטן מיט 

קרעדענטשעלס' ערלויבן סטודענטן צו  -אויף די אינציאטיוו. 'מייקרָאו OPWDDאון מיט די   – קאלעדזש 
צוגיין צו זייער בילדונג אין קלענערע חלקים וועלכע בויען אין די ריכטונג פון א דעגרי. עס איז א פראגראם  

י זעלבסט זיכערהייט פון סטודענטן און די נויטיגע סקילס. דאס קענען פארדינען זייער וואס בויט אויף ד
נאציאנאלע אקרעדיטעישען און קאלעדזש קרעדיטס צו קענען באקומען א דעגרי איז א געוואלדיגע  

געלעגנהייט פאר אונזערע איבערגעגעבענע איינגעשטעלטע און פאר די וועלכע זענען אינטערעסירט זיך  
  וויכטיגן פעלד." -אנשליסן אין דעם קריטיש צו
  

SUNY  ,נאציאנאלע  קארנינג קאמיוניטי קאלעדזש פרעזידענט, דר. ביל מולעיני, האט געזאגט"
סערטיפיקאציע אנערקענט אפיציעל די אייגנארטיגע פאראנטווארטליכקייטן פון די דירעקטע שטיצע  

עס וועלכע וועלן שטיצן ארבייטער אין דעם פעלד צו פראפעסיאנאלן פעלד און עס שאפט וויכטיגע קאריער
קרעדענטשעלס' אין -קארנינג בויט אריין די 'מייקרָאו SUNYבלייבן און זיך פאראויס רוקן אינעם פעלד. 

מיט די שטיצע   – איר היּומען סערוויסעס דעגרי פראגראם, און אונזערע איבערגעגעבענע איינגעשטעלטע 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-partnership-assist-direct-support-professionals&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cdaffa7dd390d4d7d691208db1696c5eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128609047235694%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XEnpB68%2FprvNjN44gSkS3INxBTyVtAuAzmcgeh86LIQ%3D&reserved=0


ון דעּפארטמענט פארזיצער עריק א. סמיט און פון אסָאוסיעט דיען פון  פון אסָאוסיעט פראפעסאר א
סקול שילער און  -האבן שוין אויספרובירט צו איינפירן אזא פראגראם פאר היי –לערנען, דעבארע א. ביעל  

  פאר ארבייטער וועלכע זענען שוין אינעם פעלד."
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