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 OPWDDציל איז צו העלפן מענטשן מיט אנטוויקלונגען אומפעאיקייט לעבן א רייכער
לעבן OPWDD .אין קָאוָארדַאניישַאן מיט די גערעכטיקייט צענטרַאל ֿפַאר דער שוץ
פון מענטשן מיט ספעציעלע באדערפענישן ,האט געגרינדעט פאדערונגען און פַארזעע
ּפרָאצעדורן צו בַאשיצן פון שאדן,מענטשן וואס באקומען בַאדינונגען.
דאמיט צו שטיצן דעם ציל OPWDD ,און זיי ַן פארזורגער אגענטור האפטן צו טיטל
 14פון ניו יארק קָאודזּ ,כללים און רעגלען ,טייל
 NYCRR 14) 624טייל ַ ,( 624און רעגולירן
אנוויקעלט צו בַאשיצן מענטשן וואס באקומען
 OPWDDבַאדינונגען .די רעגולען ערקענען טריט
צו נעמען ווען ַא מענטש וואס באקומט בַאדינונגען
ערלעבט ַא אינצידענט  ,ווי עס באשריבען אויף
זייט  , 2טיפען פון אינצידענטן .די רעגלען
פאדערן ַאלע ּפארזעגערס פון בַאדינונגען צו טָאן
די וויי ַטערדיק :
• פארזיכערן ַאז די פערסונאל וועט מעלדונג
אומגוסטיגע געשעענישן ,גערופן "
ריּפָארטַאבַאל אינצידענטס " און "נָאטַאבַאל ֿפַאלן ",וואס ווירקן דעם וווילזיי ַן פון
מענטשן וואס באקומען בַאדינונגען ;
• באזורגען בַאלדיק זָארגן און בַאשיץ די געזונט ,זיכערקיי ַט  ,און שטאנד פון
מענטשן מיט אנטוויקלונגען אומפעאיקייט באטייליקט איןָ ,אדער גערירט דורך ַא
אינצידענט ;
• פָארשן פארווָאס אינצידענטעןַ ,אריי ַנגערעכנט זידלען און פארלעצונגּ ,פַאסירן ,און
נעמען טריט צו פַארמיי ַדן ענלעך אינצידענטען פון ווייטער געשעען;
• פַארלייגן ַא אינצידענט איבערבליק קַאמיסיאן צו אָ ּפשַאצונג סּפעציפישע
אינצידענטען און אונטערזוכן טענדענצייע ; און
• ַאנטוויקלען ּפרָאצעדורען און צושטעלן פערסונעל אויסבילדונג און פַארזעע  ,ווי
בעדארפט ,צו פַארמיי ַדן ענלעך אינצידענטען אין דער צוקונֿפט.
דעם בראשור גיט ַאן איבערבליק פון OPWDDערווארטונג וועגן אינצידענטען און
דערקלערט די ראלעס פון באשטעטיקט פערסונען און אנדערע באטייליקט סייטע ווי
אין ַאדווַאקאטירען פאר די מענטשן מיר דינען .ביטע קונסולטירט זיך מיט 14
NYCRRטייל ֿ 624פַאר גַאנץ באדערפענישן פון דעם איינשטעלונג.
http://www.opwdd.ny.gov/regulations_guidance/opwdd_regulations
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לערנען וועגן אינצידענטען

ווי טָאן אגענטורען בעהאנדלען אינצידענטען؟
אינצידענטען מוזן זיין געמאלדעט ,אויגעפורשט ,אויפגעשריבען ,איבעגעזיכט דורך ַא אינצידענט
איבערבליק קַאמיסייע  ,און בעהאנדעלט צו שטיצען דער געזונט זיי ַענדיק פון מענטשן וואס סאקומען
בַאדינונגען.
יעדער שּפיי ַזער מוז הָאבן ַא ּפרָאצעס ֿפַאר אינפורמירען די פאלגענדע אינצידענטען צו OPWWD :
•
•
•

מעלדבארע אינצידענטען פון זידלען און פערנאכלייסונג
מעלדבארע ויכטיגע אינצידענטען
ערנסט בעאכטענע ֿפַאלן

ּפארזורגערס מוזן אויך הָאבן סיסטעמס צו פירן קליינע בעאכטענע ֿפַאלן און אנדערע ּפַאטענציַאלע
שאדלעכע לאגען וואס זיינט ניט געהעכערט צו דער מדרגה פון ַא מעלדבארע אינצידענט ָאדער בעאכטענע
ּפַאסירונג.
אין דערצו  ,עטלעכע אינצידענטען מוזן זיין געמאלדעט צו די ניו יארק סטעיט גערעכטיקייט צענטרַאל ֿפַאר
דער שוץ פון מענטשן מיט ספעציעלע באדערפענישן )גערעכטיקייט צענטער( .די גערעכטיקייט צענטער
איז באשאפן ֿפַאר די שוץ פון מענטשן ואס באקמען בַאדינונגען פון אנלאגען און פראגראמען אוואס זענען
באשטעטיקט ָאדער געלויפן דורך עטלעכע שטַאט אגענטורעןַOPWDD ,אריי ַנגערעכנט .מעלדבארע
אינצידענטען וואס פאסירען אין פרוגראמען און בַאדינונגען באשטעטיקט ָאדער געלויפן דורך OPWDD
זענען געמאלדעט צו די דערעכטיקייט צענטרַאל ווי גוט ווי OPWDD .

טיפען פון אינצידענטען
מעלדבארע אינצידענטען פון זידלען און פארנאכלייסונג ַאריי ַנגערעכענט סעקסואלע  ,און
פסיכאלאגישע זידלען  ,ווי אנדערע פארבאטענע ָאנפירונג ַאזַא ווי זארגפאלטיגע און אומפאסענדע נוץ
פון צַאמונג  ,און פארנאכלייסונג.

מעלדבַארע בַאטײַטיקט אינצידענטן נעמען ַארײַן מעדיקײשָאן ֿפעלער װָאס קענען ענדיקן
אין װידערשּפעניק עֿפעקטן ,נּוצן ֿפַארקריכן ,איינזַאמקײַט אּון ַאנדערע שלעכטע
בַאהַאנדלּונגעןֿ ,פעלנדיקע מענטשן אּון ֿפַארקלינע געשעענישן.
ערנסט װיכטיקע געשעענישן נעמען ַארײַן ָאנקרײטיק אּון טױט פֿ ּון מענטשן װָאס בַאקּומען
סערװיסעס.
מינערווערטיק בעאכטענע ֿפַאלן ַאריי ַנרעכענען פארלעצונגען ווס בדַארפן בַאהַאנדלונג וויי ַטער ווי
ערשטע הילף און גנייווע און פינַאנציעלע אויניצונג ) וואס באטיילען  $ 15צו ($ 100

באשטימטע פערסונעל,
ַאדווַאקַאטן ,און
קארעספאנדאנטען מעגן
בעטן אינצידענט
אינֿפָארמַאציע.
OPWDDעס זענען נאך
דיירעקטיווז אויף
מעלדומגען וואס
באטיילען ווילָאוברוק
.קלאס מיטגלידער

ווען איי ַנטיילען די  148 OPWDD , 147 OPWDDאון אנדערע אויפצעכונגען  /דָאקומענטן
וואס באטרעפן צו אנטשולדיגונג פון זידלען  ,פארזורגערס זענען פארלאנגט דורך געזעץ צו
"רעדַאקטירן" ָאדער רעדַאגירן צו אויסמעקן די נעמען און איידענטיפיצירען אינֿפָארמַאציע
וועגן אנדערע מענטשן וואס באקומען בַאדינונגען ,און ארבעטער..
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ווי איז ַא אויספָארשונג געפירט؟
•
•

•

יעדער מעלדבארע אינצידענט מוז זיין גרונדליך אויסגעפארשט.
די אונטערזוכער וועט קליי ַבן אינֿפָארמַאציע פון פַארשידענע קוועלע און וועט צוגרייטן ַא
בַאריכט ווַאז וועט כולל זיין ַא קורצע צוזאמענפאסונג  ,פאלגערונג  ,און עמפעלונגען .אין דעם
פַאל פון ַא בַאריכט פון זידלען ָאדער פַארנייכליסונג  ,די מעלדונג וועט אויך ַאריי ַננעמען וואס
איז געפונען ווי "ערוויסענע " ָאדער " ניט ערוויסענע ".
די אויספורשונג בַאריכט וועט זיין דערלאנגט צו די אגענטור אינצידענט איבערזעען קַאמיסיע
ֿפַאר אָ ּפשַאצונג  .די קַאמיסיע איז פארלאנגט צו אָ ּפשעצן און קאנטראלירן די אויספורשונג
ּפרָאצעדורן )חוץ ווען די פַאל איז אונטערזוכט דורך די גערעכטיקייט צענטער ָאדער די הויפט
בירא פון  ( OPWDDאון קען אין עטלעכע פאלן ,רעקָאמענדירן וויי ַטערע אויספָארשונג .

ווי און ווען איז דער אינֿפָארמַאציע פַארַאן؟
•

באשטעטיקט פערסונעלַ ,אדווַאקַאטן  ,און קארעספאנדענטן וועלן בַאקומען טעלעפָאן בַאמערקונג ווי
בַאלד ווי לוגישע מעגלעך פולגענדיק ַא בַאריכט פון ַא אינצידענט  .זיי וועלן אויך זיין צוגעשטעלט מיט ַא
פָארשלָאג צו טרעפן מיט דער דירעקטָאר פון די ַאגענטור )ָאדער זיין ָאדער אירע בעצייכענטע ( צו
דיסקוטירן די אינצידענט .

•

באשטעטיקט פערסונעל און ַאדווַאקַאטן וואס בַאקומען א מעלדונג פון ַא אינצידענט וועלן אויטָאמַאטיש
בַאקומען ַא מעלדונג אויף ַאקציונען גענומען )  OPWDDפָארם  ( 148אין  10טעג פון פערטיגונג פון
דעם בַאריכט .

•

באשטעטיקט פערסונעל און ַאדווַאקאטן וואס בַאקומען א מעלדונג פון ַא אינצידענט ,קענען פָארלייגן ַא
געשריבענע ביטע ֿפַאר ַא קאָ ּפיע פון דעם אינצידענט מעלדונג ,און וועלן בַאקומען ַא רעדַאקטירטע
קאָ ּפיע פון די געבעטענע בַאריכט אין  10טעג נָאך די ביטע איז געמאכט .

•

באשטעטיקט פערסונעל ) גערופן " עליג'יביל רעקוועסטָארס " אין טייל  ( 624קען אויך בעטן נאך
אינֿפָארמַאציע אויף מעלדבארע אינצידענטען ַ ,אזַא ווי אוישפורשונג מעלדונגען .די מעלדונגען ,ווָאס
מוזן זיין רעדַאקטירט ,זענען צוגעשטעלט צו דער פארדערער אין  21טעג נָאך די פארשליסונג פון ַא
אינצידענטָ ,אדער אין  21טעג פאלגענדיק די בעטן אויב ַא אויספָארשונג איז שוין געענדיקט.

•

געשריבענע ביטע ֿפַאר אויסצייכונגען ָאדער דָאקומענטן פון ַא אויספָארשונג וועלן זיין געריכטעד צו די
ַאגענטור וואס האט געמאלדעט די אינצידענט .

•

א ביטע מוז געמאכט זיין ֿפַאר אינֿפָארמַאציע אויף א אינצידענט וואס האט פארגעקומען אין דער
פַארגַאנגענהיי ַט .טייל  624כולל באדערפענישן וועגן ציי ַט רָאמען ָאנווענדלעך צו די ביטע.

•

דורך געזעץַ ,אלע געבעטענע אויסצייכונגען און דָאקומענטן וואס באטרעפען צו אינצידענטען מוזן זיין
רעדַאקטירט ַאזוי אז נעמען און ערקענטנישע אינֿפָארמַאציע וועגן מענטשן וואס האבן גענעמט א טייל
אין דער אינצידענט ,זענען ניט פַארַאן צו די וואס בעטן אינצידענט אינֿפָארמַאציע.

זייט 3
ווער קען אז
א טרייסטער
)ַאריי ַנגערעכנט ווי
א באשטימטער
מענטש ָאדער א
קָארעסּפָאנדענט(
רעדן ֿפַאר א
נאכפאלגען؟
ַא אדוואקאט מעג פילן ֿפריי ַ
צו פרעגן שאלות ווען ער
ָאדער זי ,באקומען א
בַאמערקונג פון ַא אינצידענט
און מעג פרעגן צו רעדן מיט
ַא מַאשגיעך ֿפַאר מער
אינֿפָארמַאציע .די אדוואקאט
קען אויך ָאננעמען די
פָארשלָאג צו טרעפן מיט די
ַאגענטור דירעקטָאר ָאדער א
דעסיגנירטע.
אויב ניט צוֿפרידן ,די
אדוואקאט זאל שטעלן
שאלות ָאדער דייגעס צו דער
דירעקטָאר פון דער ַאגענטור
ָאדער אנדערע הויך מדרגה
אדמיניסטראטורען.
ֿפַאר מעלדונגען פון זידלען
ָאדער פַארנאלייסיקייט אין ַא
באשטעטיקט ּפרָאגרַאם,
דער גיי ַסטיק היגיענע לעגַאל
בַאדינונגען ) (MHLSקען
אויך זיין ַא מיטל.
די  OPWDDאינצידענט
מַאנַאג'עמענט יוניט ,קען
אויך העלפן מיט
אויסטעענדע פאלן.
עס איז ַא ַאדמיניסטרַאטיווע
אַ ּפעלירן ּפרָאצעסֿ ,פַאר
ַאדווַאקַאטען וואס הָאבן שוין
געווען געלייקנט אינצידענט
רעקָארדס ,געבעטן פון ַא
ַאגענטור וואס באזןרגט
בַאדינונגען.
קָאנטַאקט די OPWDD
אינצידענט רעקָארדס
אַ ּפּפעַאלס ָאפיסער
Officer, 44 Holland
Avenue, Albany, NY
12229
ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע

ניו יארק בירא פֿאַר מענטשן מיט דעוועלאָפּמענטאַל
דיסאַביליטיעס
(New York State Office for People With
)Developmental Disabilities
Standing Committee on Incident Review
44 Holland Avenue
Albany, NY 12229

ֿפַאר ערקלארונג אויף די אינֿפָארמַאציע
איינגעהאלט אין דעם בראשור ,ביטע
קָאנטַאקט:
OPWDD’s
Standing Committee
on Incident Review.

אויב איר זענט ַא מיטגלידער פון דער ציבור וואס וויל מעלדן זידלען פון ַא
יחיד וואס באקומט בַאדינונגען אין די OPWDDסיסטעם ,עס זענען
עטלעכע וועגן עס צו טָאן:
•

אויב איר זענט בעוויסט אויף די נָאמען פון די ַאגענטור וואס פארזורגט
בַאדינונגען צו דעם יחיד ,איר זאלסט קָאנטַאקטען די שּפיי ַזער ַאגענטור
גליי ַך צו באריכטען זידלען.

•

אויב די אינֿפָארמַאציע אויף די דינסט שּפיי ַזער פון ַא יחיד איז אומבַאקַאנט,
איר זאלט באריכטען \זידלען צו  .OPWDDאיר קענסט צוטרעטען
קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע ֿפַאר דיין היגע אינצידענט קָאמּפליַאנס בירא אויף
 OPWDDוועבזיי ַטל אויף די אינצידענט מַאנַאג'מענט יוניט וועבזייטל .די
אינצידענט מַאנַאג'מענט יוניט אויך האט ַאן ַאוועק-שעה קָאנטַאקט נומער
ביי ַ .1-888-479-6763

•

די ניו יארק גערעכטיקייט צענטרַאל ֿפַאר דער שוץ פון מענטשן מיט
ספעציעלע באדערפענישן ,אַ ּפערירט  24שעה הָאטלינייע ֿפַאר די מעלדונג
פון זידלען פארנאכלייעסונג און בַאטיי ַטיקע אינצַאדענטען ֿפַאר אנלאגע און
באשטעטיקטע פראגראמען ָאדער אפערירט דורך  OPWDDאין
.1-855-373-2122

opwdd.scir@opwdd.ny.gov

ווי צו שטיצן און באַשיצן מענטשן פֿון שאָדן
די באשטעטיקט מענטש ָאדער אדוואקאט און באדינונגען שּפיי ַזער זָאל ַארבעטן צוזַאמען צו
פאזיכערן ַאז דער מענטש איז גוט געדינט און זיכער .די שותפות קען ָאנהייבן אין ַא
קָאלעקטיווע זיצונג ,ווו די מענטש אינדיווידואלע ּפלַאן ֿפַאר בַאדינונגען און שטיצונג איז
איברווייזט ; ביי ַ דער ציי ַט ,די מַאנשַאֿפטַ ,אריי ַנגערעכנט די באשטעטיקט מענטש ָאדער
אדוואקאט ,קענען דיסקוטירן זיכערונג ָאדער פארמיטלונגען וואס מעגן זיין פארלאנגטַ .אזַא
זיכערונג ָאֿפט דַארֿפט זיין אינדיווידועלע און סּפעציפישע צו דעם מענטש .
הויּפט ווען אומאנקלערט פארלעצונגען פאסירן .די באשטעטיקט מענטש ָאדער אדוואקאט
זאל פרעגן ווָאס טריט זאנען גענומען צו בַאשיצן די מענטש פון זיי ַענדיק אויגעשטעלט צו
דער זעלביקער ָאדער ענלעך צושטאנדן  .בשעת עס איז ניט שטענדיק מעגלעך צו זיך די
נעמען פארלאנגט טריט ,ווי זיי קענען זיין סּפעציפיש צו די אינצידענט  ,עטלעכע געביטענע
ֿפַאר דיסקוסיע מעג ַאריי ַננעמען:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ענדערונגען אין דעם מענטש אָ ּפפירונג ָאדער האלטונג ;
די ריטמוס פון דעם מענטש טָאג און ווָאך ;
נוצן פון  ,מעגלעך בעדַארֿפנעשָ ,אדער ענדערונג אין ַאנפאסענדע אאוסרוסטונג ;
קיין פיזישע זארגן ,געזונט ָאדער היגיענע ּפרָאבלעמס וואס בעדארפט
אויפמערקזַאמקיי ַט ;
ערפורשונג פון פארמיטלונג ָאדער שטיץ וואס קען זיין נוציק ָאדער בדארפט ;
אפשאצונג ַאריי ַנגערעכנט געזונט ָאדער קלינישע ַאיינשאצונג ;
מדרגה פון השגחה ;
פערסונעל אויסבילדונג און איבער אויסבילדונג לייסטונג; און ָ /אדער
תנָאים אין די לעבען ָאדער דינסט סוויווע

שוץ פון
שאדן...

מַאנשַאֿפט פערזאמלונג
צושטעלטט ַא
אומשאצבארע פָארום
ֿפַאר די באשטימטע
מענטש ָאדער אדוואקאט
און אנדערע מיטגלידער,
צו שטיצן ֿפַאר שוץ פון
פערלאצונגען ,סּפעציעל די
וואס זענען אומקלארענע
און נאכמאליק.

