באַ גרענעצטער אויסנאַ ם נאָ טיץ פֿאַ ר יחידים װאָ ס שטעלן צו אַ ן אַ פּליקאַ ציע אויף אַ נדערע באַ דינונגען
)צו זײַ ן אַ רויסגעלאָ זט דורך אונטערשטיצטע באַ שעפֿטיקונג אָ דער דערווײַ ליקער אָ פּהיט באַ זאָ רגער(
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 אונטערשטיצטע באַ שעפטיקונג אָ דער 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.
מען האָ ט אונדז אינפאָ רמירט אז מען בעטן צוגעגעבענע באַ דינונגען פאר דעם יחי הנ''ל ,וועלכע זײַ נען
אויפֿגעזען דורך דעם שטאַ ט ניו יאָ רק אָ פֿיס פֿאַ ר מענטשן מיט אַ נטוויקל-מום ) .(OPWDDדער יחיד האט
איצט אַ באַ גרענעצטן אויסנאַ ם צו די כּללים פֿון  OPWDDװעגן אחריות פֿאר באַ דינונגען .דער
באַ גרענעצטער אויסנאַ ם וועט זײַ ן געענדיקט אויף דער דאַ טע ווען דער יחיד הייבט אָ ן צו באַ קומען איינער
פֿון די ווײַ טערדיקע באַ דינונגען:
□ וווין-האַ ביליטאַ טציע אין אַ ן
אינדיווידואַ ליזירטן וווין-אַ לטערנאַ טיוו )(IRA
אָ דער קאָ מונאַ לע וווינונג ,אָ דער משפּחה
אָ פּהיט אין דער היים
□ מיטלדיק אָ פּהיט-אינסטיטוציע באַ דינונגען
פֿאַ ר מענטשן מיט גײַ סטיקע אינוואַ לידקייטן
)(ICF / IID
□ טאָ ג-האַ ביליטאַ ציע
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□ טאָ ג-באַ האַ נדלונג
□ באַ האַ נדלונג-אַ דמיניסטראַ ציע
□ קאָ מונאַ לע האַ ביליטאַ טציע
□ פֿאָ ר-פֿאַ כישע באַ דינונגען
□ דערווייַליקער אָ פּהיט
□ אונטערשטיצטע באַ שעפֿטיקונג באַ דינונגען
)(SEMP
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איידער די באַ דינונגען הייבן אָ ן ,מוזן מיר באַ שליסן ווער איז פֿאַ ראַ נטוואָ רטליך פֿאַ ר צאָ לן פֿאַ ר די קאָ סטן
פֿון די באַ דינונגען .דאָ ס קען זײַ ן מעדיקײד אָ דער אַ ן אנדערער צאָ לער ,אַ זאַ ווי דער אַ פּוטרופּס פֿון דעם
יחיד .איר דאַ רפֿט אונדז צושטעלן די אינפֿאָ רמאַ ציע וואָ ס מיר דאַ רפֿן כּדי צו מאַ כן די באַ שטימונג .מיר מוזן
מאַ כן די באַ שטימונג אפֿילו אויב איר פֿאָ רשלאָ גט צו צאָ לן פֿאַ ר די באַ דינונגען .אויב מעדיקייד איז נישט
פֿאַ ראַ נטוואָ רטליך פֿאַ ר די קאָ סטן פֿון די באַ דינונגען ,וועלן מיר באַ שליסן צי אַ ן אנדערער צאָ לער איז
פֿאַ ראַ נטוואָ רטליך פֿאַ ר די קאָ סטן פֿון די באַ דינונגען און צי דער אנדערער צאָ לער קענט זיך פֿאַ רגינען די
צאָ לונג.
אויב דער באַ גרענעצטער אויסנאַ ם איז געענדיקט ,קענען מיר אײַ ך רעכענען פֿאַ ר די אונטערשטיצטע
באַ שעפֿטיקונג אָ דער דערווייַליקן אָ פּהיט באַ דינונגען און מיר קען אָ פּלייקענען אָ דער אָ פּשטעלן די
אונטערשטיצטע באַ שעפטיקונג אָ דער דערווייַליקן אָ פּהיט באַ דינונגען אויב מיר האָ בן נישט באַ קומען
צאָ לונג .דער יחיד ,אָ דער אַ ן אנדערער פֿאַ ראַ נטוואָ רטליכער צד ,וועט מוזן באַ צאָ לן פֿאַ ר די
באַ דינונגען .אַ נדערש ,דער יחיד וועט דאַ רפֿן מעדיקייד געדעקטקייט וואָ ס צאָ לט פֿאַ ר די
אונטערשטיצטע באַ שעפֿטיקונג אָ דער דערווייַליקן אָ פּהיט באַ דינונגען און צו זײַ ן פֿאַ רשרײַ בט פֿאַ ר
היים און קהילה-באזירטע באַ דינונגען װיתּור ) .(HCBSרעדוקציע אָ דער װיתּור פֿון אָ פּצאָ ל זײַ נען
בנימצא אין אומגעוויינטלעך צושטאַ נדן.
אויב דער יחיד האָ ט שוין מעדיקייד געדעקטקייט ,מוזט איר אונדז צושטעלן דערווײַ ז פֿון געדעקטקייט,
אַ רײַ נגערעכנט דעם מעדיקייד קליענט אידענטיפיקאַ ציע-נומער פֿון דעם יחיד .דער יחיד מוז האַ לטן
מעדיקייד געדעקטקייט אין דער צוקונפֿט .אויב דער יחיד פֿאַ רלירט געדעקטקייט ,מוזט איר אונדז
אינפֿאָ רמירן.
אויב דער יחיד האָ ט נאָ ך ניט קײן מעדיקייד געדעקטקייט
איר מוזט באַ צאָ לן פֿאַ ר די באַ דינונגען אויב קיין אנדערער צאָ לער איז נישט פֿאַ ראַ ן .אויב איר זײַ ט
פֿאַ ראַ נטוואָ רטליך פֿאַ ר דעם געלט פֿון דעם יחיד ,דאַ רפֿט איר נאָ ר נוצן דעם געלט פֿון דעם יחיד כּדי צו
באַ צאָ לן פֿאַ ר די באַ דינונגען.
אָ דער
איר מוזט שטעלן צו אַ ן אַ פּליקאַ ציע אויף מעדיקייד אויב קיין אנדערער צאָ לער קען נישט צאָ לן פֿאַ ר די
באַ דינונגען .צושטעלנדיק אַ ן אַ פּליקאַ ציע אויף מעדיקייד ,מוזט איר נעמען אַ לע געזעצלעכע טריט צו זײַ ן
באַ רעכטיקט אויף און אָ פהאַ לטן די געדעקטקייט .מיר קענען העלפֿן מיט דעם מעדיקייד-אַ פּליקאַ ציע-
פּראָ צעס אָ דער צושטעלן אַ ן אַ פּליקאַ ציע אין אַ ײַ ער נאָ מען מיט דער אינפֿאָ רמאַ ציע איר שטעלט צו אונדז.
בשעת באַ דינונגען זײַ נען שטענדיק ,מוזט איר אונדז אינפֿאָ רמירן װעגן די װײַ טערדיקע:
 אַ ז איר האָ ט באַ קומען אַ מעלדונג פֿון דער מעדיקייד-געגנט וועגן דעם אָ נווער פֿון דער מעדיקיידגעדעקטקייט פֿון דעם יחיד .איר מוזט אונדז אינפֿאָ רמירן װעגן דער מעלדונג אין פֿינף טעג אַ רום פֿון דעם
טאָ ג אויף װעלכן ער איז באקומען געוואָ רן.
 -אַ ז עס זײַ נען פֿאָ רגעקומען ענדערונגען אין דער מעדיקייד געדעקטקייט פֿון דעם יחיד.
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 אַ ז עס זײַ נען פֿאָ רגעקומען ענדערונגען וואָ ס קענען משפיע זײַ ן אויף דער מעדיקייד געדעקטקייט פֿוןדעם יחיד ,אַ רייַנגערעכנדיק ,אָ בער נישט באַ גרענעצט צו ענדערונגען אין הכנסה ,שפּאָ רונגען ,אָ דער
אנדערע רעסורסן ,לעבעדיקע סיטואַ ציעס ,אָ דער אימיגראַ ציע-סטאַ טוס.
 אַ ז איר קענט זיך ניט מער פֿאַ רגינען צו צאָ לן די קאָ סטן פֿון די באַ דינונגען ,איר גלויבט אַ ז איר זײַ ט ניטמער פֿאַ ראַ נטוואָ רטליך פֿאַ ר די קאָ סטן פֿון די באַ דינונגען ,אָ דער איר גלויבט אַ ז אַ ן אַ נדערער צאָ לער איז
פֿאַ ראַ נטוואָ רטליך פֿאַ ר די קאָ סטן פֿון די באַ דינונגען.
מיר מוזן באַ שיצן די בסודיקייט פֿון אײַ ער אינפֿאָ רמאַ ציע .מיר וועלן צושטעלן צוטריט צו אײַ ער
אינפֿאָ רמאַ ציע בלויז צו יענע וואָ ס דאַ רפֿן איר כּדי דורכצופֿירן זייער אַ רבעט .דאָ ס כּולל אָ נגעשטעלטער
פֿון שטאַ ט ניו יאָ רק און אָ נגעשטעלטער פֿון אנדערע אַ גענטורן ווי נויטיק צו שטעלן צו אַ ן אַ פּליקאַ ציע
אויף בענעפֿטיס ווי מעדיקייד ,צוגאָ ב-זיכערהייט-הכנסה ,מעדיקער ,סאָ ציאַ לע פֿאַ רזיכערונג און דער
פּראָ גראַ ם פֿון צוגאָ ב-דערנערונג-הילף ) (SNAPבענעפֿיטס.
דער פֿולער אָ פּצאָ ל פֿאַ ר די געבעטענע באַ דינונגען איז געוויזן אויף דעם פֿאָ רנט פֿון דעם נאָ טיץ אָ דער
אויף אַ בלאַ ט בײַ געלײגט צו דעם נאָ טיץ .אויב מיר רעדוצירן דעם אָ פּצאָ ל ,וועט איר דאַ רפֿט צאָ לן דעם
רעדוצירטן אָ פּצאָ ל .אויב מיר רעדוצירן דעם אָ פּצאָ ל און שפּעטער באַ שליסן אַ ז איר יאָ קענט באַ צאָ לן
דעם פֿולן אָ פּצאָ ל ,וועט איר דאַ רפֿן צאָ לן דעם פֿולן אָ פּצאָ ל .מיר שטעלן אײַ ך צו אַ מעלדונג בכתּב 30
טעג פֿריער אויב די אָ פּצאָ ל-רעדוקציע איז איבעראַ נדערשט געװאָ רן .איר וועט נאָ ך פֿאַ ראַ נטוואָ רטליך
זײַ ן פֿאַ ר באַ צאָ לן פֿאַ ר אײַ ערע באַ דינונגען און דער שטאט קען נאָ ך אַ לץ זוכן פֿון אײַ ך צאָ לונג פֿאַ ר
באַ דינונגען ,וואָ ס זײַ נען שוין פֿאָ רגעשטעלט אויב:
 איר האָ ט ניט באצאָ לט פֿאַ ר באַ דינונגען פֿאַ ר װעלכע איר זײַ נט פֿאַ ראַ נטוואָ רטליך געװען און דערשטאַ ט האָ ט באצאָ לט פֿאַ ר די באַ דינונגען
 דער געזעץ פֿאַ רלאנגט אז מיר דאַ רפֿן צושטעלן באַ דינונגען נישט קוקנדיק אויף דעם ,אַ ז אירהאָ ט ניט באצאָ לט ,אָ דער
 געזעצלעכע פּראָ צעדורן צו האַ לטן באַ דינונגען הענגען.איר וועט נאָ ך זײַ ן פֿאַ ראַ נטוואָ רטליך פֿאַ ר אָ פּצאָ לן און מיר וועלן נאָ ך אײַ ך רעכענען פֿאַ ר באַ דינונגען
פֿאָ רגעשטעלט אונטער די צושטאנדן.
מיר וועלן אײַ ך שיקן חשבונים אויב איר באַ צאָ לט פֿאַ ר די באַ דינונגען .מיר וועלן שיקן איר אַ חודשלעכן
חשבון פֿאָ ר דעם -30צטן פֿון דעם חודש נאָ ך באַ דינונג .אויב איר באַ צאָ לט נישט די חשבונים ,וועלן מיר
פּרובירן צו זאַ מלען צאָ לונג פֿון אײַ ך .מיר קענען זיך נישט אַ רײַ נמישן אין באַ דינונגען ,אָ דער אײַ ך אָ דער
עמעצן אַ נדערש שיקאָ נירן אָ דער סטראַ שן וועגן אײַ ערע חשבונים .אויב איר נאָ ך אַ לץ באַ צאָ לט ניט די
חשבונים ,און  OPWDDאיז מסכים ,מיר מוזן באַ שטימען אונדזער תּביעה פֿאַ ר צאָ לונג צו שטאַ ט ניו
יאָ רק.
אײַ ער אונטערשטיצטע באַ שעפטיקונג אָ דער דערווייַליקער אָ פּהיט באַ דינונגען ,קען זײַ ן
אָ פּגעשטעלט אויב איר האָ ט ניט מעדיקייד און קיינער צאָ לט נישט פֿאַ ר די באַ דינונגען .אויב איר האָ ט
באַ קומען די אונטערשטיצטע באַ שעפטיקונג אָ דער דערווייַליקער אָ פּהיט אָ ן אויםפֿער זינט  15מערץ
 ,2010קענען מיר זײ נישט אָ פּשטעלן פֿאַ ר ניט-צאָ לונג .קענען מיר אָ פּשטעלן די באַ דינונגען פֿאַ ר ניט-
פינאַ נציעלע סיבות .מיר זײַ נען מחויבֿ נאָ כצופֿאָ לגן די געװײנטלעכע כּללים פֿאַ ר אָ פּשטעלן באַ דינונגען.
מיר קענען ניט אָ פּלייקענען אָ דער אָ פּשטעלן באַ דינונגען אויב דער געזעץ עס פֿאַ רווערט.

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

פֿאָ רעם )OPWDD LIAB 08 7/2020

