
 

   

  

בעט ֿפַאר יחידים, וועלכע  (OPWDD) מום-דער ָאֿפיס ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקל
בַאקומען שטיץ און זייערע משפחות צו העלֿפן ּפלַאנירן די צוקונֿפט ֿפון אונדזער 

 סיסטעם -בַאדינונגס
 

  

 

ישע ּפריָאריטעטן ֿפון  די עֿפנטלעכע ֿפָארומס וועלן אַײך געבן די מעגלעכקַײט צו געבן עצות װעגן די סטרַאטעג 
װעגן דעם בַאנוץ ֿפון געלטער ֿפונעם ַאמעריקַאנער הילף ּפלַאן און װעגן דער ַאנטוויקלונג ֿפון   ,OPWDD דעם

 .יָאריקן גַאנצשטַאטישן ַארומנעמיקן ּפלַאן-5דעם ַאגענטורס 

OPWDD ם, ַאדווַאקַאטן און מו - שטיצערס, משּפחה מיטגלידער ֿפון יחידים מיט ַאנטוויקל-רעדט צו זעלבסט
ַאנדערע ֿפַאראינטערעסירטע צדדים צו נעמען ָאנטייל. מיר בעטן ַאז יעדער זָאל ָאנטיילנעמען בלויז אין איין  

פה אויף דעם - ֿפָארום ַאזוי ַאז מיר קענען הערן ֿפון ווי מער מענטשן. איר קען קלַײבן צו צושטעלן עדות בעל
 דער פשוט צוהערן. געשעעניש, ֿפָארלייגן עדות בּכתב אָ 

OPWDD   בעט ֿפַאר בַאמערקונגען װעגן די ֿפָאלגענדע ֿפָאקוס געביטן ָאדער װעגן ַאנדערע געביטן, וועלכע איר
מָאלוקע  -גלויבט זָאלן זַײן ַא טייל ֿפון דעם ַאגענטורס סטרַאטעגישן ּפלַאן ָאדער זָאלן זַײן בַאטרַאכט ווי ַאן איין

 סיסטעם: - בַאדינונגס OPWDDין דעם פינַאנציעלע אינוועסטיציע א

  ווי ַאזוי זָאל דערOPWDD  נָאכקומען די װַאקסנדיקע ֿפָאדערונג ֿפַאר בַאדינונגען דורך ַא מענטש'ס
 לעבן, ּכדי צו ֿפַארזיכערן אויסהַאלטעװדקייט, יושר און צוטריט?

  ווי ַאזוי קען דערOPWDD    און אַײנשלוס דורך דעם  ַארַײננעמען די װערטן פון ֿפַארשיידנקַײט, יושר
 סיסטעם? -בַאדינונגס

  ווי ַאזוי קען מען ֿפַארשטארקן דירעקט שטיץ און קליניש ַארבעטסלַײט, ּכדי זײ זָאלן צושטעלן ַא גוטן
 קווַאליטעט ֿפון שטיצן ֿפַאר די יחידים, וועלכע מיר שטיצן? 

  ווי ַאזוי קען דערOPWDD  ֿפַארשיידענע סָארטן ֿפון װוינונג   סיסטעם בויען און אויסהַאלטן-בַאדינונגס
 שטיצן? 

 



   ווי ַאזוי קענען טָאג און בַאשעֿפטיקונג בַאדינונגען בעסער העלֿפן יחידים צו דערגרייכן זייערע לעבן
 צילן? 

 ריכטונג ּפרָאגרַאם בעסער ֿפַארנעמען זיך מיט די בַאדערֿפענישן ֿפון יחידים  -ווי ַאזוי קען דער זעלבסט
- משּפחה זָארגערס, ווי אויך צו ֿפַארזיכערן צוטריט און אויסהַאלטעװדקייט ֿפון זעלבסט און שטיצן ֿפַאר

 געצילטע שטיצן? 

  ?ווי ַאזוי קען טעכנָאלָאגיע ווערן גענוצט צו שטיצן ַא יחידס לעבן צילן 

  ווי ַאזוי קען דערOPWDDן  , ַארבעטנדיק מיט ַאנדערע שטַאט ַאגענטורן, בעסטנס ּפלַאנירן ֿפַאר או
   דינען קינדער און דערװַאקסענע מיט קָאמּפליצירטע בַאדערֿפענישן?

  ווי ַאזוי קען דערOPWDD  געזונט, ּכדי נָאכצוקומען  די קלינישע בַאדערֿפענישן ֿפון  -בעסטנס נוצן טעלע
 ַא יחיד? 

  ָדער ווי ַאזוי קען זָארג קָאָארדינַאציע בעסער שטיצן יחידים מיט קָאמּפליצירטע בַאדערֿפענישן א
 ֿפַארבעסערן די יכולות ֿפון זָארג פַארווַאלטערס? 

  ווָאסערע ֿפָארשונג ּפרַאיעקטן ווָאלטן העלֿפן צו זיּפן, בַאשַאצן, אידענטיֿפיצירן און שטיצן יחידים מיט
 מום? -ַאנטוויקל

 ָאדער שיקן דורך ּפָאסט צו: planning@opwdd.ny.govעדות בּכתב קען מען דערלַאנגן צו 

OPWDD 
Attn: Communications Office 

Floor rd44 Holland Avenue, 3 
Albany, NY 12229 

דער טערמין  ) מינוט. 3רעגיסטרירן אין ֿפַארויס און בַאגרענעצן זייערע בַאמערקונגען צו דרַײ (זיך מוזן רעדנערס 
. געלעגנהייטן טָאג, צוויי טעג ֿפַאר יעדער געשעעניש-רעגיסטרירן ווי ַא רעדנער איז דער סוף ֿפון געשעֿפטזיך צו 

ט ֿפון ּכל הקודם זוכה, ווי צַײט ערלויבט. ַאלע פה וועט מען בַאקומען אויף דער גרונ-צו געבן בַאמערקונגען בעל
וועבינַארן וועלן זַײן רעקָארדירט, און ֿפַארבינדונגען צו די רעקָארדינגען וועלן זַײן ַארויֿפגעשטעלט אויף דעם  

OPWDD.ס וועבזַײטל נָאך די געשעענישן' 

ָאדער שיקט ַא בליצבריוו צו דעם קָאנטַאקט  ּכדי צו רעגיסטרירן זיך צו רעדן, זַײט ַאזוי גוט, טעלעֿפונירט
 speakerשורה " -יחיד ֿפַאר יעדער ֿפָארום (ֿפַארבליצבריוו, זַײט ַאזוי גוט נעמט ַארַײן אין די טעמע

request  אויב איר נָאר ּפלַאנירט צו הערן, קענט איר דריקן אויף איינער ֿפון די ֿפַארבינדונגען אונטן ּכדי .("
ירן. איר קענט אויך בעטן שּפרַאך צוטריט ֿפַאר דעם געשעעניש ָאדער צולייגן ַא סּפעציעלע  צו זיך רעגיסטר

צוּפַאסונג דורך די ֿפַארבינדונגען אונטן (זַײט ַאזוי גוט, רעגיסטרירט זיך ֿפרי, אויב איר דַארֿפט  
 צוּפַאסונגען):

 

 

 ֿפָארום צַײטּפלַאן און קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע 

 יָארק און ֿפינגער לײקס) (מערֿב ניו  1קַאנט 
 2021מַאי  26



 .נָאכמיטָאג 4נָאכמיטָאג צו  1
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e775373e7c9b62337534878168e51

28b8 
 :קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע

Amy Hoffower 
Amy.Hoffower@opwdd.ny.gov 

(585) 241-5797 
 

 (צענטרַאלער ניו יָארק, סַאוטערן טיר, נָארטערן קַאונטי)  2קַאנט 
 2021יוני  2

 נָאכמיטָאג  1ֿפַאר מיטָאג צו  10
eetny/onstage/g.php?MTID=ec9b4864f64c32cbb1f2d43ae37dfeehttps://meetny.webex.com/m

f6 
 :קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע

Jessica Davis 
Jessica.F.Davis@opwdd.ny.gov 

Phone: (607) 217-6619 
 

 (קַאּפיטַאל רידזשון, הַאדזָאן װעלי)  3קַאנט 
 2021יוני  3
 נָאכמיטָאג  6נָאכמיטָאג צו  3

https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=ed628c6ff1758546ffb0411a43bccf28
8 

 :קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע
Karen Francisco 

Karen.Francisco@opwdd.ny.gov 
Phone: 518-388-0431 

 
 (ניו יָארק סיטי)  4קַאנט 

 2021יוני  8
 נָאכמיטָאג  9:30נָאכמיטָאג צו  6:30

ge/g.php?MTID=e0f60f8240dcee20c9de6bad1c2f9b1https://meetny.webex.com/meetny/onsta
82 

 :קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע
Heather Ifill-hinds 

Hinds@opwdd.ny.gov-Heather.Ifill 
Phone: (718) 642-6112 

 
 (לָאנג אַײלענד)  5קַאנט 

 2021יוני  9
 .נָאכמיטָאג 9:30נָאכמיטָאג צו  6:30

https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e6c60863c80efcb85eb90286dc3d95
0e1 

 :קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע
Gina McCready 

Gina.N.Mccready@opwdd.ny.gov 
Phone: (631) 601-6065 



 רעדנערס בקשות וועט מען ּפרַאצעסירן בשעת געוויינטלעכע געשעֿפט שעהן. * 

 'ס סטרַאטעגשער ּפלַאנירונג איז צוטריטלעך בײַ OPWDDמער אינֿפָארמַאציע וועגן 
.planning-https://opwdd.ny.gov/strategic 

 

   

 

 


