דאמעסטישע געוואלדטאטן סערוויסעס
)- (Domestic Violence Services, DV
 OCFSרעגולירט רעזידענציעלע פראגראמען פאר
געליטענע פון  ,DVשטעלט צו טעכנישע הילף צו DV
פראגראמען און קאנטראקטן מיט די אפיס פאר די פארמיידונג
פון דאמעסטישע געוואלדטאטן ) Prevention of Domestic
 (Violence, OPDVפאר  DVטרענירונג פאר קינד
זיכערהייט און  CPSארבעטער אין לאקאלע דיסטריקטס.
אויב איר אדער איינער וועם איר קענט איז א געליטענע
פון דאמעסטישע געוואלדטאטן און איר דארפט הילף,
פארבינדט אייך מיט אן עמערדשענסי שעלטער ,אדער פאר
מער אינפארמאציע ,ביטע רופט:
די ניו יארק סטעיט דאמעסטישע און מין אטאקע האטליין אויף
) 1.800.942.6906ענגליש און פיל-שפראכיג(
אויב איר זענט טויב/הערט שוואך ,רופט 711
נאטיווע אמעריקאנער סערוויסעס
)- (Native American Services, NAS
 ,OCFSצוזאמען מיט די סטעיט עדיוקעישאן און געזונט
דעפארטמענטס ,קומען נאך די סטעיט'ס אחריות צו ניו יארק'ס
ניין שבטים פעלקער און די שבטים באפעלקערונג אויף און
אראפ טעריטאריע דורך סאציאלע סערוויסעס און
קאנסולטאציע.
 NASסערווירט אלץ א ליאזאן צווישן סטעיט אגענטורן
און שבטים גרופעס NAS .האלט אן איבערזיכט אויף די
לאקאלע דעפארטמענטס פון סאציאלע סערוויסעס און די סט.
רעגיס מאהאוק שבט אויף די אינדיאנער קינד זיכערהייט אקט
צושטעלונג.
אפטיילונג פון יוגנט דעוועלאפמענט און
פארטנערשאפט פאר סוקסעס ) Division of Youth
Development and Partnerships for Success,
- (YDAPS
האלט אן איבערזיכט אויף געלט שטיצע פאר פאזיטיווע
יוגנט דעוועלאפמענט פאר ניו יארק סטעיט קינדער און
יוגנטליכע דורכאויס די סטעיט דורך מוניציפאלע יוגנט ביוראען
און סערוויסעס צו יוגנטליכע וועלכע זענען ריזיקירט אדער
האבן אן אפגעשאצטע נייגונג צו פארברעכןYDAPS .
לייסענסירט און רעגולירט אלע אנטלאפענע און היימלאזע
יוגנטליכע רעזידענציעלע סערוויסעס ,נאנט צו היים פאסיליטיס
אין ניו יארק סיטי און לאקאלע יוגנט דעטענציע פאסיליטיס .עס
האלט אן איבערזיכט אויף די געלט שטיצע און סערוויסעס פאר
עלטערע יוגנטליכע אריינגענומען דורך פאמיליעס,
אריינגערעכנט עדיוקעישענאל שטיצע ,און פאר יוגנטליכע ביים
ריזיקע פון אדער איבערלעבער פון מענטשליכע טראפיקינג.
פאר מער אינפארמאציע זעט
 https://ocfs.ny.gov/programs/youth/אדער רופט
.518.474.9897
פאר פאטענציאלע געטראפיקטע יוגנטליכע ביטע אימעילט
humantrafficking@ocfs.ny.gov

מענטשליכע סערוויסעס טרענירונג צענטער
)- (Human Services Training Center, HSTC
’OCFSס  HSTCאפערירט א צענטראליזירטע -97,000
סקווער-פיס טרענירונג פאסיליטי פאר מענטשליכע סערוויסעס
פראפעסיאנאלן דורכאויס די סטעיט .קאונטי קעיס
ארבעטערס ,קינד זיכערהייט סופערווייזערס ,אגענטור שטאב
וואלונטירן ,יוגנט ישרות פראפעסיאנאלן ,קינד קעיר
לייסענסארן און אנדערע שטאב מיטגלידער באקומען דארט
זייער טרענירונג.
די  OCFS HSTCאיז נאר די צווייטע פון איר סארט
אינעם לאנד און שטעלט אוועק די סטאנדארט פאר די
אינטעגראציע פון טעכנאלאגיע מיט טרענירונג .די טרענירונג
העלפט בעסער צוגרייטן פראפעסיאנאלן צו ארבעטן אין זייער
פעלד.
אינדיווידועלן וועלן באקומען טרענירונג וואס שטעלט צו די
בעסטע אינדוסטריע פראקטיצירונגען וואס קען צוגעבן צו זייער
קאנפידענץ ,צוגעבן צו זייער סוקסעס ,פארמערן קאריערע
צופרידנהייט און פאזיטיוו באאיינפלוסן ארבעטער צו בלייבן אין
קאונטיס ,נישט-פראפיט אגענטורן און אנדערע
ארבעטסגעבער.
די  HSTCהאט קלאסצימער טרענירונג ,קאמפיוטער
לאבאראטאריעס ,ווייט-אפגעזונדערטע לערנען און פינף
אויסנאמע סימולאציע צימערן .מער פון  2,500מענטשן וועלכע
טרענירן זיך זענען געקומען צו  487איבערגעבונגען פון 170
פארשידענע קורסן ,פילע וועלכע זענען פאר אפאר טעג ,וואס
האט געמאכט אז עס זאל זיין איבער  26,000טרענירונג טעג
אין  .2019פארמערטע טרענירונג טעג זענען ערווארטעט אין
די קומענדיגע יארן.
 NYSקאמיציע פאר די בלינדע ) NYS Commission
– (for the Blind, NYSCB
 NYSCBשטעלט צו רעהאביליטאציע סערוויסעס צו
לעגאלע בלינדע ניו יארקערס אין אלע עלטערס זיי צו העלפן
טרעפן ארבעט ,נעמען פול אנטייל אין די מענטשהייט און
באקומען פערזענליכע אומאפהענגיגקייט.
די סערוויסעס רעכענען אריין קאונסעלינג ,רעדן סקילס,
טרענירונג און פלאצירונג ,באוועגונג טרענירונג ,אדאפטיווע
צוגעהער ,אומאפהענגיגע לעבן סקילס און נאך .פאר מער
אינפארמאציע ,ביטע רופט:

Capital View Office Park
Washington Street 52
Rensselaer, New York 12144
באזוכט אונזער וועבסייט אויף:
ocfs.ny.gov
אויב איר האט סיי וועלכע זארגן וועגן א קינד קעיר
פראוויידער ,רופט די קינד קעיר קאמפלעינט ליין
אויף1.800.732.5207 :
פאר אריינגענומענע קינד אדער אדאפשאן
אינפארמאציע ,רופט:
)1.800.345.KIDS (5437
צו רעפארטן קינד פייניגונג און מיסברויכן ,רופט:
1.800.342.3720

אגענטור
איבערבליק
פראגראמען און סערוויסעס

פאר אינפארמאציע וועגן די פארלאזטע פיצל קינד
באשיצונג אקט ,רופט:
)1.866.505.SAFE (7233
פאר די טעלעפאן נומער פון די ערוואקסענע
סערוויסעס האטליין ,רופט:
1.844.697.3505

אויב איר זענט טויב אדער הערט שוואך ,רופט
אייער ווידעא רילעי סיסטעם פראוויידער און בעט
צו ווערן פארבינדן צו די טעלעפאן נומער איר
ווילט רופן.

"...פארמערן די זיכערהייט ,פערמענאנטקייט און
וואוילזיין פון אונזערע קינדער ,פאמיליעס און
קאמיוניטיס"...

1.866.871.3000
נאכפאלגנדיג די אמעריקאנער מיט דיסאביליטיס אקט ,די
ניו יארק סטעיט אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס
וועט מאכן אוועילעבל די מאטריאל אין א ריכטיגע פארמאט
אויפן פארלאנג.
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באזוכט אונזער וועבזייטל:
ocfs.ny.gov

אפטיילונג פון יוגנטליכע יוסטיץ און געלעגנהייטן פאר
יוגנטליכע ) Division of Juvenile Justice and
 (Opportunities for Youthשטעלט צו באשיצנדע
סערוויסעס פאר אויסגעשטעלטע קינדער ,פאמיליעס און
ערוואקסענע; נאטיווע אמעריקאנער; די לעגאלע בלינדע; און
געליטענע פון דאמעסטישע געוואלדטאטן.
די אגענטור שטעלט אויך צו פארמיידונג סערוויסעס צו
פארגרינגערן דאמעסטישע אנגעצויגנקייטן וואס קענען
פאראורזאכן שעדיגונג צו די ניו יארקערס.
 OCFSאיז אחראי פאר בערך  1,500יוגנטליכע
אפגעשאצט צו נייגן צו פארברעכן און יוגנטליכע אנגעקלאגטע
)אריינגערעכנט  650יוגנטליכע אין די רעזידענציעלע צענטערן(
פלאצירט אין  OCFSקאסטאדי דורך פאמיליע און קרימינאלע
געריכטן.
 OCFSגעט אויך די ניו יארק סטעיט אדאפשען סערוויס,
רעגולירט די אגענטורן און פאסיליטיס איבערגעגעבן פאר די
פלאצירונג פון קינדער ביי פאמיליעס ,און ארבעט מיט לאקאלע
גאווערנמענטס וואס פירן אן יוגנט דעוועלאפמענט
פראגראמען.
 OCFSרעגולירט  17,000קינדער דעי קעיר פראגראמען
אין ניו יארק סטעיט און  23,000לעגאלע פרייע פראוויידערס.
 OCFS’sרידשענאל אפיסעס העלפן נאכקוקן קינדער
קעיר פראגראמען ,לאקאלע דעפארטמענטס פון סאשעל
סערוויסעס און פרייוויליגע אגענטורן וואס פירן אויס די
אגענטור'ס מיסיע.
 OCFSהאט מער פון  3,300ארבעטערס וואס ארבעטן
אין  28קאונטיס דורכאויס די סטעיט ביי מער פון 100
ארבעטס ערטער ,אריינגערעכנט די פינף באראס פון ניו יארק
סיטי ,און האט א יערליכע בודשעט פון איבער  $3.6ביליאן.
פאר כלליותדיגע הילף אדער  OCFSפאבליק אינפארמאציע,
ביטע רופט:
 518.473.7793אדער באזוכט אונזער
וועבזייטלocfs.ny.gov/main/ :
געזונטע פאמיליעס ניו יארק  -גיבט היים-באזירטע
סערוויסעס פאר ריזיקירטע עלטערן ביים אנפאנג פון ווארטן
אדער גלייך נאכן קינד'ס געבורט ביז  5יאר.
די פראגראם איז דעזיגנירט צו פארבעסערן געבורטן,
פארמערן געזונטע קינד דעוועלאפמענט ,צוגעבן צו עלטערן-
קינד קשר ,פארמינערן קינדער פייניגונג און נאכגעלאזנקייט,
און שטיף עלטערן אייגענע מעגליכקייטן.

ביורא פון פערמאנאנסי סערוויסעס  -אדאפשאן איז
פאראנטווארטליך פאר אויטאריזירן וואלונטיר אגענטורן וואס
אראדזשירן די אדאפשאנס פון קינדער אין ניו יארק סטעיט ,די
אינטערסטעיט קאמפאקט אויף די פלאצירונג פון קינדער
)שטעלט צו באשיצונגען פאר קינדער וואס זענען פלאצירט
אריבער סטעיט גרעניצן פאר פאסטער קעיר און אדאפשאן(,
די אדאפשאן אלבום )א בילד-ליסט פון קינדער וואס ערווארטן
אדאפשאן( ,איבערקוקן אדאפשאן סאבסידי אפליקאציעס,
אנהאלטן פיוטעיטיוו טאטע רעגיסטרי )א געהיימע רעקארד פון
טאטעס פון קינדער וואס זענען געבוירן פון וועדלאק( ,און
צושטעלן די קינשיפ גארדיענשיפ אסיסטענס פראגראם
) (KinGAPאון קינשיפ קעיר סערוויסעס.
פאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע אויף אדאפשאן אדער קינשיפ,
פארבינדט זיך מיט די ניו יארק סטעיט ביורא פון פערמענאנסי
סערוויסעס אויף ).1.800.345.KIDS (5437
ביורא פון עדאלט סערוויסעס
)- (Bureau of Adult Services, APS
די ביורא פון עדאלט סערוויסעס האלט אויפזיכט אויף
קאַ ונטי עדאלט פראטעקטיוו סערוויסעס איינהייטן וואס
באדינען עמפינדליכע ערוואקסענע און ארבעטן צו באשיצן די
וועלכע זענען אין געפאר פון ווערן געשעדיגט.
 APSהעלפט באגרעניצטע ערוואקסענע אין עלטער פון
 18און ארויף וואס זענען געווארן אביוז'ד ,פארנאכלעסיגט
אדער אויסגענוצט ,ווי אויך די וואס פארנאכלעסיגן זייערע
אייגענע געברויכן.
 APSשטיצע ערמעגליכט באגרעניצטע ערוואקסענע צו
לעבן ערפאלגרייך אין די קאמיוניטי.
 OCFSטוט לייסענס'ן און צושטעלן אויפזיכט פאר די
פאמיליע-סארט היים פאר ערוואקסענע פראגראם ,א
קאמיוניטי-אינטגרעיטעד ,לאנג-טערמיניגע רעזידענשל
אומגעבונג פאר אפהענגיגע ערוואקסענע מענטשן.

אפטיילונג פון טשיילד קעיר סערוויסעס -
טשיילד קעיר טוט רעגולירן ,לייסענס'ן ,באאבאכטן און
צושטעלן אויפזיכט אויף טשיילד קעיר פראגראמען אין ניו יארק
סטעיט ,מיטן אויסנאם פון דעי קעיר צענטערן אין ניו יאָ רק
סיטי.
 OCFSבאצאלט אויך עדווענטעדזש עפטער סקול און
עמפייער סטעיט עפטער סקול פראגראמען ,באצאלט טשיילד
קעיר ריסאורס און רעפערל אגענטורן און אנדערע
ארגאניזאציעס צו פארבעסערן די קוואליטעט פון טשיילד קעיר
און באצאלט טשיילד קעיר פאר פובליק אסיסטענס און נידריג-
אינקאם פאמיליעס .אין צוגאב ,טוט די אגענטור אנהאלטן א
דירעקטארי פון  OCFSרעגולירטע ,לייסענסד ,און לעגאל
עקזעמפּט גרופע טשיילד קעיר פראגראמען אויף איר
וועבזייטל ,ערלויבנדיג זאפארטיגע פובליק צוטריט צו
אינפארמאציע אויף די לאקאציע און סטאטוס פון די
פראגראמען.
סטעיטווייד צענטראלע רעגיסטער פון טשיילד אביוז
און שלעכטע באהאנדלונג ) Statewide Central
(Register of Child Abuse and Maltreatment, SCR
 די  24/7טשיילד אביוז האטליין באקומט נאנט צו 350,000טעלעפאן רופן יעדעס יאר פון מאנדאטירטע פראפעסיאנאלן
און די פובליק לגבי טשיילד אביוז ,פארנאכלעסיגונג אדער
שלעכטע באהאנדלונג .קאונטי טשיילד פראטעקטיוו
סערוויסעס אפצווייגן טוען אויספארשן די באריכטן.
אויב איר פארדעכטיגט אז א קינד איז געווארן געשעדיגט
אדער איז אין געפאר ,ביטע רופט  1.800.342.3720צו
באריכטן וואס איר האט געזען אדער געהערט .אויב איר
גלייבט אז א קינד איז אין א באלדיגע סכנה ,רופט  911אדער
אייער לאקאלע פאליציי דעפארטמענט.
פאסטער קעיר  OCFS -שטעלט צו פארצווייגטע
אינפארמאציע אויף ניו יארק סטעיט'ס פאסטער קעיר סיסטעם
און די געברויכן פון קינדער אין צייטווייליגע ,ארויס-פונדערהיים
פלאצירונג .אונזערע ריסאורסעס און אויסגאבעס ,אין ענגליש,
שפּאַ ניש און אנדערע שפראכן ,שטעלן צו נאך אינפארמאציע
אויף ווי אזוי צו ווערן א פאסטער אדער אדאפטירנדע עלטערן.
מיר מוזן פארבלייבן שטענדיג גאר וואכזאם צו געבן פאר
אונזערע קינדער די בעסטע קעיר און שטיצע ,בשעת'ן ברענגען
שטענדיגקייט און סטאביליטעט צו זייערע לעבנס.
פאר מער אינפארמאציע איבער פאסטער קעיר ,ביטע רופט
) 1.800.345.KIDS (5437אדער פארבינדט זיך מיט א
ראיאן אפיס נעבן אייך.

דזשואווענייל דזשאסטיס און געלעגנהייטן פאר
יוגנטליכע  OCFS -טיילט ניו יארק סטעיט'ס פארזיכערטע,
באגרעניצט-פארזיכערטע און נישט-פארזיכערטע רעזידענשל
פראגראמען פאר קינדער וואס זענען געווארן געאורטיילט און
די פאמיליע אדער קרימינאלע געריכטן.
ניו יארק טוט ווייטער טראנספארמירן איר דזשואווענייל
דזשאסטיס סיסטעם און האט אינוועסטירט אין קאמיוניטי
פראגראמען צו פארבעסערן אויסגאנגען פאר קינדער בשעת'ן
אנהאלטן פובליק זיכערהייט.
 OCFSאיז געטריי צו טראנספארמירן די רעזידענשל
פלאצירונג פראגראם פון א באשטראפנדע פארריכטונגס
מאדעל צו א באווייזן-באזירטע ,טראומע-אינפארמירטע
טעראפיוטישע מאדעל און פארבעסערן עדיוקעישאנעל ,מענטל
העלט און סובסטאנץ אביוז פראגראמען פאר איינוואוינער.
היומען סערוויס קאל סענטער
)- (Human Services Call Center, HSCC
די  OCFS HSCCאיז א קאסטומער-פאקוסירטע
פונקציאנירונג וואס איז געטריי צו צושטעלן אייניגע און הויכע-
קוואליטעט סערוויסעס פאר  1.2מיליאן ניו יארקער
איינוואוינער יעדעס יאר.
באהאנדלען טעלעפאן רופן ,אימעילס און טשעטס אין
נאמען פון  10ניו יארק סטעיט אגענטורן ,זענען  HSCCשטאב
עקספערטן אין העלפן ניו יארקער מיט צענדליגער סערוויסעס,
אזוי ווי










זיך איינגעבן פאר  SNAPאון  HEAPבענעפיטן;
באקומען א קאפיע פון א געבורט ,הייראט אדער טויט
סערטיפיקאט;
איינגעבן פאר שכר לימוד בענעפיטן;
הילף מיט א ווארקערס קאמפענסעישאן קלעים אדער
הירינג;
נוצן דעם גאווערנאר'ס באצאלטע פאמיליע אפוועזנהייט
פראגראם;
ווי אזוי צו פירן א לייסענס'ד טשיילד קעיר אין ניו יארק
סטעיט;
זיך איינגעבן צו ווערן אן אלקאהאל אדער סובסטאנץ
אביוז ספעציאליסט;
באקומען סערוויסעס פון די אפיס פאר מענטשן מיט
דעװעלאפמענטאל דיסעביליטיס; און
העלפן וויקטימס פון פארברעכן מיט זייערע קלעימס.

דזשאסטיס צענטער פאר די באשיצונג פון מענטשן
מיט ספּעציעלע געברויכן  -אויב איר פארדעכטיגט אז א קינד
איז געווארן געשעדיגט אדער איז אין געפאר אין אן
אינסטיטוציע אומגעבונג ,פארבינדט זיך מיט די דזשאסטיס
צענטער צו באריכטן אביוז אויף .1.855.373.2122

