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) OPWDDאָ פיס פֿאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז( גיט אַ ברייט פאַ רשיידנקייַט פון
באַ דינונגס וואָ ס העלפּען ניו יארקער'ס מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז צו לעבן א רייכער לעבן אין זייער
קהילות .באַ דינונגס זענען צוגעשטעלט גלייַך דורך  OPWDDאון דורך אַ נעץ פון בעערעך  600נישט
פאר פּראַ פאַ ט גרופעס אַ ריבער די שטאַ ט.
די משפּחה שטיצן באַ דינונגס פון  OPWDDצושטעלן פראגראמען און שטיצונג צו העלפֿן פאַ מיליעס
צו האַ לטן זייער געליבטע משפחה מענטש מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ בילאַ טיז בשלום און לעבן אין שטוב.

ווער איז בארעכטיגט צו באַ קומען ?FSS

צו זיין בארעכטיגט פֿאַ ר  ,FSSאַ מענטש מוז:
 .1שוין דערוויזן בארעכטיגונג פֿאַ ר  OPWDDבאַ דינונגס; און
 .2וווינען אין שטוב גאנצטאניק מיט איין אָ דער מער ניט-באַ צאָ לט משפּחה מיטגליד)ערס( אָ דער ניט-
באַ צאָ לט קער זראגערס
א מענטש דאַ רף ניט זיין אריינגכשרייבן אין מעדיקאַ יד צו באַ קומען .FSS

וועלכע סארט פון שטיצן גיט די ?FSS

עס זענען אַ ברייט פאַ רשיידנקייַט פון משפּחה שטיצן באַ דינונגס בנימצא צו אַ רויסהעלפן איר מיט
זאָ רגן פֿאַ ר דיין געליבטע משפחה מענטש אין שטוב .פראגראמען בייַטן פון געגנט צו געגנט און קען
אַ רייַננעמען הילף מיט:
• רעקאמענדירן
• נאָ ך-שולע פראגראמען
• אויפפירונג שטיצן
• קריזיס באַ דינונגס
• פאמיליע צוריקצאלן
• משפּחה הדרכה און בילדונג
• אינפֿאָ רמאַ ציע און אפשיקונג
• עלטערן און ברודער/שוועסטער שטיצן גרופּעס
• פֿאַ רווייַלונג  /קאמפ'ס
• הפסקות
• אנקומען צו באַ דינונגס
• סאציאל פעיקייט בילדונג
• ספּעציעל אויסריכט און היים מאָ דיפיצירן
• טראַ נספּאָ רטאציע
 FSSקען זיין אַ "לעבונגס ראטעווער" פֿאַ ר פאַ מיליעס וואָ ס דאַ רפֿן הילף צו טרעפן די באדערפענישן
פון זייער ליב געהאט איינער און קען זיין די אינציקע  OPWDDבאַ דינונג וואָ ס מען דארף צו שטיצן
עמעצער צו לעבען אין שטוב מיט משפּחה.

די ראָ לע פון די לאקאלע  FSSראטן גרופעס

יעדער פון די דעוועלאָ פּמענטאַ ל דיסאַ ביליטי רעגיאָ נאַ ל אָ פפיסעס ) (DDROפון די  OPWDDהאט אַ
נומער פון לאקאלע  FSSראטן גרופעס געמאכט פון מענטשן מיט אַ נטוויקלונג דיסאַ ביליטיז און
משפּחה מיטגלידער .די לאקאלע ראטן גרופעס רעקאָ מענדירן צו  OPWDDוועגן די סארט פון שטיצן
און באַ דינונגס וואָ ס די היגע פאַ מיליעס וועמענס גיליבטע משפחה מענטש וווינען אין זייער היימען.
די ראטן אַ רבעטען אין שוטפעס מיט די דעוועלאָ פּמענטאַ ל דיסאַ ביליטי רעגיאָ נאַ ל אָ פפיסעס FSS
קאָ אָ רדינאַ טאָ רס צו פּלאַ נען ,איינפירן און אויפזען פראגראמען וואָ ס העלפן די באדערפענישן פון היגע
פאַ מיליעס.

אויב איר וועל  FSSפֿאַ ר דיין משפּחה

פֿאַ ר מער אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן  OPWDDבארעכטיגונג FSS ,פראגראמען אָ דער ווי צו זיין אקטיוו אין
דיין היגע  FSSראטן גפורע ,רוף אונדזער אָ פּצאָ ל פריי אינפאָ לינע ביי  (866) 946-9733פֿאַ ר קול,
אָ דער ניו יאָ רק איבערגעבען סיסטעם  .711איר קענט אויך געפֿינען נוציק אינפֿאָ רמאַ ציע אויף די
 OPWDDוועבזייטל ביי .www.opwdd.ny.gov

