
 

ַאּפלַאקַאציע צוריקצָאלן משּפחה  OPWDD FSS 
 צו זיין בַאטרַאכט *  אינגאנצןמוזן זיין ָאנגעפילט  ציעסליקאַ * ַאּפ

 עס: בַאדינונג באקומען מענשט . נָאמען פון 1
 

 ב. טַאבס נומער 1
 

 : דַאטע פון געבורטַא 1
 

. ַאדרעס )גַאס / שטָאט / זיּפ(: ג1  
 

 אין דער היים: . נומער פון מענטשן ה1
 

ד. קאונטי: 1  

. נָאמען פון פָאטער / קָארעוו / גַארדיַאן: 2  
 

ב. פָאטער / גַארדיַאן טעלעפָאן נומער: 2 : בליצּפָאסטַא. פָאטער / גַארדיַאן  2   
 

: זיפקוד()גַאס / שטָאט /  קער מַאנַאגערַאדרעס פון די  ַא.3  

 
. קער מַאנַאגער נָאמען: 3  

: מַאנַאגער  ר ע קפון     טעלעפָאן נומער ג. 3 : מַאנַאגערפון  בליצּפָאסט ב.  3   
 

נָאמען / ַאגענטור / טעלעפָאן / בליצּפָאסט(:  - )אויב ָאנווענדלעך  פארמיטלער . פינַאנציעל 4  
 
 

 OPWDDּפער  איז שייךביטע טשעק ַאלע ווָאס   -. דיַאגנָאסיס  5

 

 אנדערע   ☐         TBI – דן אָ שטרַאוומַאטיש מַארך  ☐       דיסַאביליטי  עאינטעלעקטוַאל  ☐

 סערעברַאל ּפַאלסי   ☐                                  ָאטיזַאם ☐

 באגרעניצן נורַאלַאדזשיקַאל   ☐                עּפילעּפסי )סיזשערז(  ☐

 

 ביטע בַאשריַיבן:  -  צוריקצָאלן פארלאנגט ֿפַאר  בַאדינונג ָאדער  ן /זאך . ווָאס איז די 6
 
 
 

ורך די ניו יארק  האט ַא דערלויבעניש ד קעמפבלויז אויב דער   צָאלבאצוריקקענען זיין   פקעמ -  מערקן ביטע 
פון די   7סטעיט דעּפַארטמענט פון געזונט און/ָאדער לאקאלע דעּפַארטמענט פון געזונט לויט צו סובּפַארט 

 (. 7סובּפַארט   NYCRR 10ניו יארק סטעיט היגיעניש קָאוד )זען 

 
 : ַאּפלַאקַאציעגַאנץ סומע געבעטן אויף דעם 

 ? ביטע טשעק איינער: הדרכותאין די  רטידענַאפי אריזיס סיטוַאציע ווי  ַאן בַאלדיק ק   בַאדינונג/זאך * איז דער 

 ☐ ניין    ☐ יא      
 

ּפרּוווט ֿפַאר פַאנדינג פון ערשטיק מעדיציניש פַארזיכערונג, ַאריַינגערעכנט פלעקסַאבַאל  גע. הָאבן איר  7
היים און  ) HCBSדירעקטיָאן, -ַאזַא ווי מעדיקַאיד, מעדיקַארע, זיך  ות סּפענדינג ַאקַאונט ָאדער אנדערע מקור

 . אאז"וו  ָאלָאגיע, מָאדיפיקַאטיָאנס ָאדער ַאסיסטיוו טעכנ סביבה   - ווייווער  ( קַאמיוניטי באזירט

 רעזולטַאטן      ☐ ניין    ☐ יא      

 
 שטַאט ּפלַאן בַאדינונגס?  OPWDDווייווער און/ָאדער  HCBSעס באקומט איר דורך די בַאדינונג   עכע. וו א7

 עס בַאדינונג   ווָאקַאטיָאנַאל- פאר  ☐       עבערקערג  ין ריא- לעבן   ☐     ביליטַאטיָאן הַ  טָאג ☐    רעסּפיט ☐

 בַאדינונגס  טרַאנסיטיָאן  קַאמיוניטי   ☐   בַאשעפטיקונג  געשטיצט   ☐    ַאביליטַאטיָאן הַאל רעזידענטש ☐



 ברָאוקערידזש   שטיצן ☐    בַאדינונגס און   סכוירע  דירעקטעד מענשט  ☐               פארמיטלער פינַאנציעל  ☐

 ציע יפיקאַ מָאד סביבה ☐        ַאביליטַאטיָאןה הל ק  ☐ מכשירים   ַאדַאּפטיוו  -  הילף  טעכנָאלָאגיע  ☐

 בַאשעפטיקונג  צו  וועג   ☐       בַאדינונגס פירונג  אינטענסיווע  ☐     טריינינג און  בילדונג  משּפחה ☐

 קליניק   16 ַארטיקל   ☐   בַאדינונגס קָאוָארדַאניישַאן  זָארגן  ☐  ציע         מָאדיפיקאַ  פָארמיטל ☐

 דיסַאביליטיז  דעוועלָאּפמענטַאל/    אינטעלעקטוַאל מיט  יםמענשט ֿפַאר  בַאדינונגס  קריזיס ☐

  באקומען  מענשטיז ווָאס וואוינט אין דיין היים באקומען צָאלונג צו צושטעלן זָארגן צו די  אב. איז ווער עס  7
ער קיין  ( ָאד CDPAPפערזענלעכע ַאסיסטַאנס ּפרָאגרַאם ) ירטעס דורך די קַאנסומער דירעקטבַאדינונג

 ? עגוו  ן אנדערע פַאנד

 ☐ ניין     ☐ יא 

איר  ֿפַאר און / ָאדער באקומען דעם קָאנטרַאקט יָאר: )לייג ַא בלַאט אויב נוועדן ַאפ צוריקצָאלן ַאלע  שריב . 8
סומע ווָאס קען  איז די מַאקסימום גַאנץ   $3,000ַאז  ס וויזיין געמאלדן. ביטע   מוזן דארף(: די אינֿפָארמַאציע 

ינערלעך  אַאן ַאגענטור   איז גרעסער פוןבעטן ווָאס  צוריקצָאלן . אויב איר הָאט ַא גרויס צָאל באצוריק זיין 
 אונטן.   , איר מוזן ָאנוויַיזן דעםצוריקצָאלן ֿפַאר טייל   ַאגענטורן און איר פָארלייגן צו קייפל   מַאקסימום 

 
 ווארטן                    עלייקנט ג              באוויליקט            סומע             דַאטע                         ַאגענטור  

 

 

 

 

 

 

                   

 ( ַאּפלַאקַאציע . טשעקליסט פון פארלאנגט דָאקומענטן: )ביטע צוטשעּפען צו דעם  9  

)אויב    DDROבארעכטיגונג דָאקומענט באוויליקט דורך  OPWDDָאנזָאג פון בַאשלוס ָאדער אנדערע  ☐ 

 ַאגענטור.(   פַאזָארגעראיז נישט אויף טעקע מיט די   ציע אַ די קרַאנט דַאקיומענט 

)פָאטָאקָאּפיעס און דיגיטַאל עקזעמפלארן זענען   ת חשבונו/   סקַאבָאלע,  ַאּפלַאקַאציע געחתמעט   ☐ 

גענטור  פארמען. )אויב די קַאבָאלע איז דערלאנגט צו אן אנדער אַ   ציעאַ ּפַאסיק(, רעסּפיט ווערַאפַאק 

 ַאגענטור האט די קַאבָאלע.(  ילכע וו שריב,  צוריקצָאל ן פו טיילא ֿפַאר 

 / דינסט   זאךקליניש טערעץ / בריוו פון דָאקטער ָאדער קלינישַאן אויב די בקשה איז ֿפַאר ַא קליניש  ☐ 

ט ָאדער  ריכטונג קָאסט בַאריכ-די לעצטע זיך , ַא קָאּפיע פון ריכטונג -אין זיך  אריינגעשריבן אויב  ☐ 

 . טסוגעוואאיז  צוריקצָאלן ַאז משּפחה רט  בודזשעט ווָאס ווערַאפי

  צוריקצָאלןמשּפחה  FSSדי לעצטע לעבן ּפלַאן מיט , ַא קָאּפיע פון  CCOמיט ַא   אריינגעשריבן אויב  ☐ 

 . ירט דַאקיומענט  יגכטיר

 

                                   

יליטי? ביטע לייג ַא בלַאט ָאדער  ס דיסַאב'מענשטֿפַארבונדן מיט דעם  דירעקטדי בקשה   איז . ווי 10

 . מען דארףווי קלארקייט אונטן. זיין סּפעציפיש און צושטעלן   קעסטל ענטפער אין די 

      
 
 
 
 



, די ַאגענטור צו  לשאַ פצו זיין  אנטפלעקטאין די געשעעניש ַאז ַא פָאדערן ֿפַאר סכוירע ָאדער בַאדינונגען איז 
  ונגאנטפלעק )אויב נישט די  אנגעזאגט איז געווען דערלאנגט זָאל זיין  ַאּפלַאקַאציע  צוריקצָאלןווָאס די  

בעטן. אין די   צוריקצָאלן צוגעשטעלט מיט די  ציעאַ און ַאלע דַאקיומענט בעטן   עם ענטיטי( און וועט פָארשן ד
משּפחה וועט זיין פארלאנגט צו צָאלן די  /מענשטפָאדערן איז באשטעטיקט, דער  פַאלשגעשעעניש ַאז די 

( און וועט זיין  צָאלבאצוריקאיז שוין  סכוירע צוריק צו די ַאגענטור )אויב די דינסט /   צוריקצָאל   פוןסכום 
ֿפַאר סכוירע און בַאדינונגען ֿפַאר ַא צייט באשלאסן דורך די   צוריקצָאלן פון קיין צוקונֿפט   ירט סוסּפענד

ווי    ציעקען אויך זיין אונטערטעניק צו לעגַאל ַאק  צוריקצָאלן . דער בַאקומער פון די OPWDDַאגענטור און 

 . OPWDDבאשלאסן דורך די ַאגענטור און  
צו   ַאגענטור   פַאזָארגער צוריקצָאלן  FSSָאדער ַא  ROצו די  צוריקצָאלןֿפַאר  בקשותפַאמיליעס קענען פָארלייגן  

ּפרָאגרַאם אין דער געגנט, ניצן די   צוריקצָאלןדי   ירט ענטיטי ַאדמינַאסט כע לעאויף וו   אפהענגיקצייט,   יעדע
ס  'מענשט ַאגענטור ָאדער באקומען פון דעם   פַאזָארגערס צוריקצָאלןפָארעם צוגעשטעלט דורך די משּפחה 

.  יסודבלויז אויף ַא קָאנטרַאקט יָאר    צוטריטלעךקער מַאנַאגער ָאדער זָארגן קָאָארדינַאטָאר. געלט זענען 
חה  משּפ באקומען ַא   פון איבערגעטראגן קען נישט זיין    צוריקצָאלן, נישט גענוצט, ָאבער אזירט ָאטער יעדע  

ַאז   פארזיכערן איז געמאכט צו  ציע אַ מענטשן, ווערַאפַאק ן דירעקט-. ֿפַאר זיך סטע יארנעק פון איין יָאר צו די
נישט   פארזיכערט אין די בודזשעט    ןפַאנד ּפרָאגרַאם איז ַאריַינגערעכנט אין דעם קרַאנט בודזשעט.  FSSדי 

ן זיין  קע ציעס ליקאַ . ַאפהדרכה'ס FSS לויט דימוזן זיין   בקשות   צוריקצָאלןַאז די בקשה וועט זיין באוויליקט. 

, פַאמיליעס, פַאל  ן מענשטדורך  פַאזָארגערס ּפרָאגרַאם  צוריקצָאלןפון די משּפחה  יעדעדערלאנגט צו 
טעג נָאך קויפן / געשעעניש וועט זיין   90ערז ָאדער ַאדווַאקַאץ. ַאלץ ווָאס איז דערלאנגט מער ווי גמַאנא

  פול  ס ווָאס זענען נישטציעּפליקאַ . אַ פַאזָארגער ּפרָאגרַאם  צוריקצָאלןפון די   געריכטקייט יט די  לו   באצאלט
 . אפגעהאלטןוועט זיין אומגעקערט, און צָאלונג וועט זיין   געענטפערט

שייך צו מיין בקשה ֿפַאר  וואס איז די דערקלערונג אויבן און ֿפַארשטיין ַאז אינֿפָארמַאציע   ט* איך הָאב לייענ
געגנט /   OPWDDאין די   ַאגענטורןמיט און / ָאדער באקומען פון אנדערע  טיילטאיינגעקען זיין  ָאלן צוריקצ

 דיסטריקט: 

. דַאטע געענדיקט: א11 : ן כסימע. דרוקן נָאמען פון ּפַארענט / גַארדיַאן 11

עלטערן / גַארדיַאן:  יינכ פון די א ב. כסימע פון 11

_______________________________________________________________________
מוזן זיין דערלאנגט  ציעליקאַ * געחתמעט ַאּפּפ 

. אויב דערלאנגט דורך קער קָאָארדינַאטָאר, דרוקן נָאמען: 12

(: CCOַא. נָאמען פון קער קָאוָארדַאניישַאן ָארגַאניזַאציע ) 12

. טָאג דערלאנגט: 13

09/2022 
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