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OPWDD )ַא ברייט פַארשיידנקיַיט פון   גיט ז)ג דיסַאביליטיָאפיס ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקלונ

אין זייער   ןער לעביכריא לעבן צו דיסַאביליטיז  ס מיט ַאנטוויקלונג 'ניו יארקער עןבַאדינונגס ווָאס העלּפ
ישט   נ 600און דורך ַא נעץ פון בעערעך  OPWDDזענען צוגעשטעלט גליַיך דורך  בַאדינונגסקהילות. 

 ַאריבער די שטַאט. גרופעסּפרַאפַאט פאר 
צו העלֿפן פַאמיליעס   ונג און שטיצ מעןפראגראצושטעלן   OPWDDפון  משּפחה שטיצן בַאדינונגסדי 

 און לעבן אין שטוב. בשלום מיט ַאנטוויקלונג דיסַאבילַאטיז  מענטשמשפחה  ע טליבגעצו הַאלטן זייער 
 

 ? FSSווער איז בארעכטיגט צו בַאקומען  
 , ַא מענטש מוז: FSSצו זיין בארעכטיגט ֿפַאר 

 בַאדינונגס; און OPWDDבארעכטיגונג ֿפַאר  שוין דערוויזן. 1
- ָאדער ניט (ערס)בַאצָאלט משּפחה מיטגליד-מיט איין ָאדער מער ניט  גאנצטאניק. וווינען אין שטוב 2
 קער זראגערס ַאצָאלט ב

 . FSSאין מעדיקַאיד צו בַאקומען  אריינגכשרייבןא מענטש דַארף ניט זיין 
 

 ? FSS  גיט די  פון שטיצן  וועלכע סארט
עלפן איר מיט  סהבַאדינונגס בנימצא צו ַארוי עס זענען ַא ברייט פַארשיידנקיַיט פון משּפחה שטיצן  

ביַיטן פון געגנט צו געגנט און קען   פראגראמעןאין שטוב.  טע משפחה מענטשליבגעזָארגן ֿפַאר דיין 
 ַאריַיננעמען הילף מיט: 

 רעקאמענדירן • 
 פראגראמעןשולע -• נָאך

 שטיצן  אויפפירונג• 
 • קריזיס בַאדינונגס

 צוריקצאלן • פאמיליע 
 בילדונגאון  הדרכה• משּפחה 

 אפשיקונג• אינֿפָארמַאציע און 
 שטיצן גרוּפעס  ברודער/שוועסטעראון  עלטערן• 

 קאמפ'ס • ֿפַארוויַילונג / 
 הפסקות• 
 בַאדינונגס אנקומען צו • 

 בילדונג פעיקייט• סאציאל 
 צירן מָאדיפי  ויסריכט און הייםציעל א• סּפע

 אציעטרַאנסּפָארט• 
 

FSS  ֿפַאר פַאמיליעס ווָאס דַארֿפן הילף צו טרעפן די באדערפענישן  "לעבונגס ראטעווער" קען זיין ַא
דארף צו שטיצן   מען ווָאס  בַאדינונג OPWDD אינציקעפון זייער ליב געהאט איינער און קען זיין די 

 אין שטוב מיט משּפחה. צו לעבען עמעצער
 

 ראטן גרופעס  FSSלאקאלע  די די רָאלע פון 



האט ַא   OPWDD פון די  )DDROדעוועלָאּפמענטַאל דיסַאביליטי רעגיָאנַאל ָאפפיסעס (די  יעדער פון
פון מענטשן מיט ַאנטוויקלונג דיסַאביליטיז און  געמאכט ראטן גרופעס FSSלאקאלע  נומער פון 

פון שטיצן   סארטוועגן די  OPWDD צו  רעקָאמענדירן ראטן גרופעסמשּפחה מיטגלידער. די לאקאלע 
 . יימעןוווינען אין זייער ה  טע משפחה מענטשליב גיהיגע פַאמיליעס וועמענס  די און בַאדינונגס ווָאס 

  FSS דעוועלָאּפמענטַאל דיסַאביליטי רעגיָאנַאל ָאפפיסעסדי   אין שוטפעס מיט עןַארבעט ראטןדי 
די באדערפענישן פון היגע   העלפןווָאס  פראגראמען אויפזען און איינפירן ן, נעקָאָארדינַאטָארס צו ּפלאַ 

 פַאמיליעס.
 

 ֿפַאר דיין משּפחה  FSSל  עאויב איר וו 
זיין אקטיוו אין  ָאדער ווי צו  פראגראמען  FSSבארעכטיגונג,  OPWDDֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע וועגן 

ֿפַאר קול,  ) 866( 946-9733ינפָאלינע ביי אאונדזער ָאּפצָאל פריי  ף, רוראטן גפורע  FSSדיין היגע 
איר קענט אויך געֿפינען נוציק אינֿפָארמַאציע אויף די  . 711סיסטעם  איבערגעבעןניו יָארק ָאדער 

OPWDD וועבזייטל ביי www.opwdd.ny.gov . 
 


