באַ גרענעצטער אויסנאַ ם נאָ טיץ פֿאַ ר יחידים װאָ ס זײַ נען באַ רעכטיקט אויף דעם אויסנעם
דאַ טע______________ :
נאָ מען און אַ דרעס פֿון באַ זאָ רגער:
______________________________________________________________________
נאָ מען און אַ דרעס פֿון דעם יחיד:
_____________________________________________________________________
אָ פּצאָ ל פֿאַ ר איצטיקע דערווײַ ליקער אָ פּהיט באַ דינונגען ____$ :פּער____
איר האָ ט בַ אַ קומען דעם נאָ טיץ װײַ ל איינע פֿון די ווײַטערדיקע פֿעסטשטעלונגען איז ריכטיק (1) :איר זײַ ט
דער יחיד הנ''ל און איר בעט באַ דינונגען פֿאַ ר זיך (2) ,איר זײַ ט פֿאַ ראַ נטוואָ רטליך פֿאַ ר צאָ לן פֿאַ ר די
באַ דינונגען פֿאַ ר דעם יחיד הנ''ל ,אָ דער ) (3איר זײַ ט פֿאַ ראַ נטוואָ רטליך פֿאַ ר אָ נפֿירן די פֿינאַ נצן פֿון דעם
יחיד הנ''ל.
דער נוטיץ איז גילטיק פֿאַ ר יחידים וואָ ס נאָ ר באַ קומען דערווײַ ליקער אָ פּהיט באַ דינונגען ,וועלכע זײַ נען
אויפֿגעזען דורך דעם שטאַ ט ניו יאָ רק אָ פֿיס פֿאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקל-מום ) .(OPWDDאָ נהייבנדיק פֿון
-15סטן יוני  ,2010יעדער איינער וואָ ס באַ קומט דעם רובֿ באַ דינונגען ,וועלכע זײַ נען אויפֿגעזען דורך
 OPWDDמוז באַ צאָ לן פֿאַ ר די באַ דינונגען סיידן זיי האָ בן מעדיקייד געדעקטקייט וואָ ס צאָ לט פֿאַ ר די
באַ דינונגען .פֿונדעסטוועגן ,יחידים וואָ ס באַ קומען בלויז דערווייַליקער אָ פּהיט וועלן נישט באַ קומען
חשבונים פֿאַ ר די באַ דינונגען און דאַ רפֿן נישט האָ בן מעדיקייד געדעקטקייט און זיך פֿאַ רשרײַ בן פֿאַ ר
 HCBSװיתּור.
איר זײַ ט באַ רעכטיקט אויף דעם באַ גרענעצטן אויסנאַ ם אויב אַ לע פֿון די פֿעסטשטעלונגן אונטן זײַ נען
ריכטיק:
 (1איר באַ קומט אָ דער בעט דערווײַ ליקער אָ פּהיט באַ דינונגען פֿון אונדז;
 (2איר וווינט נישט אין אַ ן אינדיווידואַ ליזירטן וווין-אַ לטערנאַ טיוו ) (IRAאָ דער קאָ מונאַ לע וווינונג ,משפּחה
אָ פּהיט אין דער היים ,אָ דער מיטלדיק אָ פּהיט-אינסטיטוציע באַ דינונגען פֿאַ ר מענטשן מיט גײַ סטיקע
אינוואַ לידקייטן );(ICF / IID
 (3איר באַ קומט אָ דער בעט נישט קיינע פֿון די װײַ טערדיקע באַ דינונגען ,וועלכע זײַ נען אויפֿגעזען דורך
 :OPWDDבאַ האַ נדלונג-אַ דמיניסטראַ ציע ,טאָ ג-באַ האַ נדלונג ,קאָ מונאַ לע האַ ביליטאַ ציע ,טאָ ג-
האַ ביליטאַ ציע ,פֿאָ ר-פֿאַ כישע באַ דינונגען אָ דער אונטערשטיצטע באַ שעפֿטיקונג באַ דינונגען; און
 (4איר זײַ ט נישט פֿאַ רשרײַ בט פֿאַ ר  OPWDDהיים און קהילה-באַ זירטע באַ דינונגען ) (HCBSװיתּור
פּראָ גראַ ם און זײַ ט נישט געווען פֿאַ רשרײַ בט אין קיין צייט נאָ ך  14מערץ .2010

שטאַ ט ניו יאָ רק אָ פֿיס פֿאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקל-מום )(OPWDD

פֿאָ רעם )OPWDD LIAB 07 7/2020

אויב אַ בי וועלכע פֿון די פֿעסטשטעלונגן אויבן איז נישט ריכטיק ,אָ דער אויב אײַ ער סיטואַ ציע ענדערט זיך
אַ זוי אַ ז אַ בי וועלכע פֿון די פֿעסטשטעלונגן איז נישט ריכטיק ,זײַ ט אַ זוי גוט און לאָ ז אונדז גלײַ ך װיסן.

וואָ ס דער באַ גרענעצטער אויסנאַ ם מיינס:
דער באַ גרענעצטער אויסנאַ ם מיינס אַ ז איר קענט באַ קומען דערווײַ ליקער אָ פּהיט באַ דינונגען אָ ן צאָ לן
פֿאַ ר די באַ דינונגען און אָ ן שטעלן צו אַ ן אַ פּליקאַ ציע אויף מעדיקייד און דעם  HCBSוויתּור.
איר מוזט אונדז אינפֿאָ רמירן אויב איר בעט צו וווינען אין אַ ן  ,IRAקאָ מונאַ לע וווינונג ,משפּחה אָ פּהיט אין
דער היים ,אָ דער  ,ICF / IIDאָ דער אויב איר בעט באַ האַ נדלונג-אַ דמיניסטראַ ציע ,טאָ ג-באַ האַ נדלונג,
קאָ מונאַ לע האַ ביליטאַ טציע ,טאָ ג-האַ ביליטאַ טציע ,פֿאָ ר-פֿאַ כישע באַ דינונגען אָ דער אונטערשטיצטע
באַ שעפֿטיקונג באַ דינונגען.
דער באַ גרענעצטער אויסנאַ ם וועט זײַ ן געענדיקט ,אָ נהייבנדיק פֿון דער דאַ טע ,װען איינער פֿון
באַ דינונגען הנ''ל הייבט אָ ן .איר קעט ווערן באַ רעכטיקט אויף אַ ן אַ נדערן באַ גרענעצטן אויסנאַ ם פֿאַ ר
אײַ ערע דערווייַליקער אָ פּהיט באַ דינונגען אויב איר שטעלט אָ פּ צו באַ קומען די אנדערע באַ דינונגען
און אַ נדערש זײַ ט באַ רעכטיקט אויף דעם באַ גרענעצטער אויסנאַ ם.
אויב דער באַ גרענעצטער אויסנאַ ם איז געענדיקט ,דער יחיד אָ דער אַ ן אנדערער פֿאַ ראַ נטוואָ רטליכער צד
וועט מוזן באַ צאָ לן פֿאַ ר די דערווײַ ליקער אָ פּהיט באַ דינונגען .אַ נדערש ,דער יחיד וועט דאַ רפֿן מעדיקייד
געדעקטקייט וואָ ס צאָ לט פֿאַ ר די באַ דינונגען און צו זײַ ן פֿאַ רשרײַ בט פֿאַ ר  HCBSװיתּור .באַ מערקט :איר
אויף אייביק פֿאַ רלירן דעם באַ גרענעצטן אויסנאַ ם אויב מעדיקייד הייבט אָ ן צאָ לן פֿאַ ר די
דערווייַליקער אָ פּהיט באַ דינונגען.
מיר קענען אײַ ך רעכענען פֿאַ ר די באַ דינונגען אויב איר זײַ ט פֿאַ ראַ נטוואָ רטלעך פֿאַ ר זייערע
קאָ סטן .מיר קענען אָ פּלייקענען אָ דער אָ פּשטעלן די באַ דינונגען אויב מיר האָ בן נישט באקומען
צאָ לונג .מיר זײַ נען מחויבֿ נאָ כצופֿאָ לגן די געװײנטלעכע כּללים פֿאַ ר אָ פּשטעלן באַ דינונגען .מע קען ניט
אָ פּלייקענען אָ דער אָ פּשטעלן באַ דינונגען אויב דער געזעץ עס פֿאַ רווערט.
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