Yiddish ibs Agreement

 IBסערוויסעס אפמאך
אינטענסיווע אויפפירונג סערוויסעס אפמאך

אינטענסיווע אויפפירונג סערוויסעס זענען געמאכט געווארן פאר מענטשן וועלכע וואוינען אין נישט-
באשטעטיגטע סביבות אדער משפחה באהאנדלונג היימען און וועלכע צייגן ארויס באדייטנדע שווערע
אויפפירונגען וואס שטעלן עמיצן אין באלדיגע געפאר פון פלאצירונג אין א מער באגרעניצטע
וואוינונג סביבה .טיילן פון דעם סערוויס ענטהאלטן א פונקציאנאלע אויפפירונג אפשאצונג,
אויפפירונג קאנטראל פלאן ,אויספירן און באאבאכטן פון אויפפירונג אינטערווענירונגען און
טרענירונג אינעם אויפפירונג קאנטראלירן פלאן .דער סערוויס איז פארהאן פאר א צייט אפשניט פון
 6חדשים .אלץ אן באטייליגטער אין דעם סערוויס איז וויכטיג איר זאלט וויסן די סערוויסעס וועלכע
וועלן ווערן צוגעשטעלט פאר אייך ,אייער פאמיליע מיטגליד)ער( און\אדער אנדערע באדייטנדע
קעירגיווערס און פאר וועלכע זאכן איר זענט פאראנטווארטליך .כדי צוצושטעלן א זיכערע און
באדייטפולע סערוויס ,זענען די ראלעס און פאראנטווארטליכקייטן פון די צושטעלערס און
באטייליגטער אויסגערעכנט אונטן.
דער צושטעלער און דער באטייליגטער און\אדער דעם באטייליגטער'ס קעירגיווער)ס( פארשטייען:
• אז דער סערוויס ווערט באצאלט מיט פובליק געלטער באזירט אויף סערוויס דאקומענטאציע
וואס שטאב מוזן אויספילן און אז שטאב מוזן אויספאלגן אלע צושטעלער'ס פאדערונגען פאר
מעדיקעיד דאקומענטאציע און פאראנטווארטליכקייט.
• אז אינטענסיווע אויפפירונג סערוויסעס איז א סערוויס וואס שטעלט צו אויפפירונג שטיצע און
סערוויסעס אנגעהויבן_____________פאר נישט מער ווי  6חדשים.
• אז אינטענסיווע אויפפירונג סערוויסעס איז א פרייוויליגע סערוויס און אז מ'מוז נאכקומען
אלע אנווייזונגען צו ערהאלטן דעם סערוויס.
די צושטעלער אגענטור פון  IBסערוויסעס איז מסכים צו:
•
•
•
•
•
•

צושטעלן א פונקציאנאלע אויפפירונג אפשאצונג )(FBA

צושטעלן אן אויפפירונג קאנטראל פלאן )(BMP
צושטעלן קלינישע שטיצע פאר אויספירן און באאבאכטן פונעם BMP
צושטעלן טרענירונג צום פערזאן ,משפחה ,קעירגיווערס פאר די BMP
צושטעלן קוואליפיצירטע שטאב איבערצוגעבן דעם סערוויס
ארבעטן אין קאאפעראציע מיט באטייליגטער און\אדער קעירגיווער)ס( וועלכע ערהאלטן דעם
סערוויס
• אויספאלגן פאסיגע פאדערונגען בנוגע  HIPPAאון ערהאלטן צושטימונג ווען נויטיג צו טיילן
אינפארמאציע אדער דאקומענטן צווישן סערוויס צושטעלערס צו פארגרינגערן אפשאצונגען,
באהאנדלונג ,און\אדער איבערגאנג פלאנירונג.
• מעלדן דעם באטייליגטער\משפחה ווייניגסטנס  30טעג פריער שריפטליך לויט רעגולאציע
 ,633.12אויב ס'איז נויטיג אפצושטעלן דעם סערוויס
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 IBסערוויסעס אפמאך
דער באטייליגטער און\אדער קעירגיווער)ס( פונעם באטייליגטער איז מסכים צו:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

זיין אנוועזנד און אנטיילנעמען אין היים באזוכן צו ערגענצן די FBA
זיין אנוועזנד און אנטיילנעמען אינעם טרענירונג פאר'ן BMP
צושטעלן פידבעק צו די אגענטור בנוגע אישוס מיט'ן BMP
אנהאלטן א פראפעסיאנאלע פארבינדונג מיט'ן צושטעלער
מעלדן דעם צושטעלער פון סיי וועלכע סקעזשול געברויכן אדער ענדערונגען
ארבעטן קאאפעראטיוו מיט די אגענטור וואס געבט איבער די סערוויס
באפולמעכטיגן דעם  IBצושטעלער צו טיילן נויטיגע קלינישע\באהאנדלונג אינפארמאציע מיט
אנדערע צדדים פאר וועם ס'איז נוגע )צ.ב.ש .שולעס און אנדער צושטעלער אגענטורן( צו
פארגרינגערן אפשאצונגען ,באהאנדלונג און\אדער איבערגאנג פלאנירונג אקטיוויטעטן
מסכים זיין אנצוהאלטן מעדיקעיד בארעכטיגונג און וועיווער רעגיסטראציע
זיך פארבינדן מיט_______________ביים צושטעלער אגענטור אויב איך האב סיי וועלכע
אישוס מיט'ן סערוויס צו לעזן

א פארפליכטונג צו די אויבערשטע ערווארטונגען און פאראנטווארטליכקייטן מוז געמאכט ווערן דורך
אלע צדדים צוצושטעלן קוואליטעט סערוויס באדינגונגען .אויב ס'איז דא א זארג אז דער
באטייליגטער און\אדער צושטעלער האט נישט אויפגעהאלטן זייער אחריות ,וועלן זיי ארבעטן איינער
מיט'ן אנדערן צו לעזן סיי וועלכע זארגן.
ביטע שרייבט אונטער דעם דאקומענט ווען אלע פראגן זענען אדרעסירט געווארן און אלע צדדים
פארשטייען דעם אינהאלט.
ביידע פארטייען זענען איבערגעגאנגען דעם אפמאך אויבן און זיי פארשטייען דעם אינהאלט .דורך
אונטערשרייבן אונטן ,זענען ביידע פארטייען מסכים צו די ארטיקלען אויסגערעכנט אין דעם אפמאך.
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