
 

 

   

  

الذین یتلقون الدعم وأسرھم  مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو األفراددعو  ی  
الخاص بنا   ة خدمالمساعدة في تخطیط مستقبل نظام بغیة ال  

 

  

 

 ٥.۰۷ ستراتیجي االتخطیط ال

مكتب  الخاصة ب االستراتیجیة حول األولویات  لإلدالء برأیك ستوفر لك المنتدیات العامة الفرصة 
الوكالة   خطة خطة اإلنقاذ األمریكیة وتطویر   واستخدام األموال منو،  األشخاص ذوي إعاقات النم 

 .ت سنوا ٥ة الشاملة على مستوى الوالیة لمد 

النمو حث  ی إعاقات  أفراد أسر األشخاص ذوي  الذاتیین و  المناصرین   مكتب األشخاص ذوي إعاقات 
في منتدى واحد  كل فرد  والمدافعین واألطراف المھتمة األخرى على المشاركة. نطلب أن یشارك    النمو

  شفھیة شھادة    إدالء. یمكنك اختیار  من األشخاص   فقط حتى نتمكن من االستماع إلى أكبر عدد ممكن 
 .االستماع ببساطة أو تقدیم شھادة مكتوبة أو الحدث، خالل

األخرى    الجوانب على مجاالت التركیز التالیة أو    التعلیق إلى  مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو  یدعو  
تُ   االستراتیجیة   الوكالة   من خطة  التي تعتقد أنھا یجب أن تكون جزءاً  عتبر استثمارات مالیة لمرة  أو 

 الخدمة الذي یقدمھ مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو:  واحدة في نظام 

الطلب المتزاید على الخدمات طوال  مكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو  یلبيأن  كیف ینبغي  •
 ضمان االستدامة واإلنصاف والوصول؟ بغیة  الفرد حیاة 

 



  في   یةقیم التنوع واإلنصاف والشمولمكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو  شمل  یكیف یمكن أن   •
  نظام الخدمة؟ 

الذین    لألفراد دعم الجودة    بغیة توفیركیف یمكن تعزیز الدعم المباشر والقوى العاملة السریریة   •
  ندعمھم؟

مجموعة متنوعة   التابع لمكتب األشخاص ذوي إعاقات النمو  خدمةالنظام أن یبني  كیف یمكن  •
 ؟ یھا من الدعم السكني والحفاظ عل

بشكل أفضل على تحقیق أھداف    األفراد   یة والتوظیف   النھاریة   خدمات أن تساعد الكیف یمكن   •
  ؟المرجوة  حیاتھم 

  األسریة مقدمي الرعایة  لدعم  الو  الفرد برنامج التوجیھ الذاتي احتیاجات  أن یلبي  كیف یمكن   •
ً  اإلنصاف باإلضافة إلى ضمان   ،بشكل أفضل   ؟ في الوصول واالستدامة للدعم الموجھ ذاتیا

  الفرد المرجوة؟ لدعم أھداف حیاة كیف یمكن استخدام التكنولوجیا  •

یمكن   • النموكیف  إعاقات  ذوي  األشخاص  مكتب  یقوم  الحكومیة  أن  الوكاالت  مع  بالعمل   ،
 وخدمة األطفال والبالغین ذوي االحتیاجات المعقدة؟  بالتخطیط بشكل أفضلاألخرى،  

الصحیة عن بعد    الرعایة   خدمات  مكتب األشخاص ذوي إعاقات النموأن یستخدم  كیف یمكن   •
  تلبیة االحتیاجات السریریة للفرد؟ بغیة  على أفضل وجھ  

ذوي االحتیاجات المعقدة بشكل أفضل أو یعزز    األفراد ن یدعم تنسیق الرعایة  أكیف یمكن   •
  مھارات مدیري الرعایة؟ 

الذین یعانون من إعاقات   األفراد ما ھي المشاریع البحثیة التي من شأنھا أن تساعد في فحص  •
   ودعمھم؟  وتعیینھم  ھم في النمو وتقییم

 :أو إرسالھا بالبرید إلى planning@opwdd.ny.gov یمكن تقدیم الشھادة الكتابیة إلى

OPWDD 
Attn: Communications Office 
44 Holland Avenue, 3rd Floor 

Albany, NY 12229 

ً مسبقبالتسجیل  ن  والمتحدث   أن یقوم یجب   الموعد النھائي  إن  ) دقائق.  3ثالث (إلى  تعلیقاتھم  مدة  وتحدید    ا
تعلیق    لإلدالء بأي. ستُمنح الفرص  قبل یومین من كل حدث   عند نھایة الدوامللتسجیل كمتحدث ھو  

تسجیل جمیع    ، إذا سمح الوقت بذلك. سیتمّ )من یأتي أوالً یُخدم أوالً ( على أساس أولویة الوصول  شفھي



الدراسیة  اإلنترنت    الحلقات  على  وعبر  التسجیالت  روابط  مكتب  بالخاص    اإللكترونيموقع  النشر 
 .بعد األحداث  األشخاص ذوي إعاقات النمو

لكل  المخصصة  تحدث، یرجى االتصال أو إرسال برید إلكتروني إلى جھة االتصال  من أجل ال  للتسجیل
الموضوع). إذا كنت تخطط فقط    خانة" في  المتحدثمنتدى (للبرید اإللكتروني، یرجى تضمین "طلب  

ً   لالستماع،   اللغويوصول  الطلب  تقدیم    فیمكنك النقر فوق أحد الروابط أدناه للتسجیل. یمكنك أیضا
ً   لب ترتیبات خاصةطحدث أو  لل أي  إذا كنت بحاجة إلى    الروابط أدناه (یرجى التسجیل مبكراً   مستخدما

 :)ترتیبات

 المنتدى ومعلومات االتصال برنامج 

 ) لیكس نجرفو  ك (غرب نیویور ۱المنطقة 
 ۲۰۲۱أیار/ مایو   ۲٦   

 الرابعة بعد الظھربعد الظھر حتى الساعة   من الساعة الواحدة
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e775373e7c

9b62337534878168e5128b8 
  معلومات االتصال: 

 ایمي ھوفور 
Amy.Hoffower@opwdd.ny.gov 

)٥۸٥ ( ۲٤۱-٥۷۹۷ 

 وسط نیویورك والصف الجنوبي والبلد الشمالي)  (۲المنطقة 
 ۲۰۲۱ یونیو  حزیران/  ۲
ً  الساعة العاشرة  من    بعد الظھرى الواحدة حت  صباحا

https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=ec9b4864f64
c32cbb1f2d43ae37dfeef6 

 معلومات االتصال:  
 جیسیكا دیفیس 

Jessica.F.Davis@opwdd.ny.gov 
 ٦٦۱۹- ۲۱۷)  ٦۰۷الھاتف: (  
 

 (منطقة العاصمة ووادي ھدسون)  ۳المنطقة 
 ۲۰۲۱یونیو  حزیران/ ۳

 من الساعة الثالثة بعد الظھر حتى السادسة بعد الظھر 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=ed628c6ff17

58546ffb0411a43bccf288 
 معلومات االتصال:  

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTEuNDAzMDExMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21lZXRueS53ZWJleC5jb20vbWVldG55L29uc3RhZ2UvZy5waHA_TVRJRD1lNzc1MzczZTdjOWI2MjMzNzUzNDg3ODE2OGU1MTI4YjgifQ.rJ7QRgbVaMsMJbRrKW2Nv-cVrq6LiRUSTSkOUE2s61Y/s/1130991571/br/106217010360-l
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 ن فرانسیسكو كار
Karen.Francisco@opwdd.ny.gov 

 ۰٤۳۱-۳۸۸-٥۱۸ الھاتف: 

 (نیویورك)  ٤المنطقة 
   ۲۰۲۱حزیران/یونیو  ۸ 

 من الساعة السادسة والنصف بعد الظھر حتى التاسعة والنصف بعد الظھر 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e0f60f8240d

cee20c9de6bad1c2f9b182 
 معلومات االتصال: 

 ھیذر ایفیل ھند 
Hinds@opwdd.ny.gov-Heather.Ifill 

 ٦۱۱۲-٦٤۲ -۷۱۸ ف: الھات

  )یالندآلونغ ( ٥المنطقة 
 ۲۰۲۱حزیران/یونیو   ۹

 من الساعة السادسة والنصف بعد الظھر حتى التاسعة والنصف بعد الظھر 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e6c60863c8

0efcb85eb90286dc3d950e1 
 معلومات االتصال: 

 جینا ماكریدي 
Gina.N.Mccready@opwdd.ny.gov 

   ٦۰٦٥-٦۰۱ ) ٦۳۱(  ف:لھاتا

 ستتم معالجة طلبات المتحدثین خالل ساعات العمل العادیة.  *

مكتب األشخاص ذوي إعاقات  الخاص ب  االستراتیجي مزید من المعلومات حول التخطیط ال یوجد 
    planning-https://opwdd.ny.gov/strategic على  النمو
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