 OPWDDמשּפחה ריימבערסמאַ נט (צוריקצאלן)
רעסּפיט (אפרוען) ווערעפאַ קאַ ציע פארעם
* דעם פאָ רעם מוז זיין געחתמעט דורך די רעסּפיט פאַ זאָ רגער און דער פאָ טער  /משּפחה מיטגליד וואו עס
איז אנגעוויזן צו זיין באַ טראַ כט ֿפאַ ר צוריקצאָ לן .ביטע פאַ רענדיקן אַ לע געביטן אין פול ֿפאַ ר די פארעם צו
זיין אנגענומען
* אויב די רעסּפיט פאַ זאָ רגער איז אַ משּפחה מיטגליד ,ער  /זי מוזן האַ לטן אַ וואוינאָ רט אַ רויס פון דעם
זייער היים.
 1נאָ מען פון מענשט באקומען באַ דינונגס
1ב טאבס נומער

1א דאַ טע פון געבורט
 .2נאָ מען פון פאָ טער אדער מוטער  /גאַ רדיאַ ן
2אַ אַ דרעס

2ב טעלעפאָ ן און בליצּפאָ סט

 .3רעסּפיט פאַ זאָ רגער:

3אַ  .שייכות:

3ב .אַ דרעס פון רעסּפיט פאַ זאָ רגער

3ג .טעלעפאָ ן און בליצּפאָ סט פון רעסּפיט פאַ זאָ רגער

 .4אַ רבעט דער רעסּפיט פאַ זאָ רגער אויך ֿפאַ ר אַ ן אַ גענטור צו צושטעלן ( HCBSהיים און קאַ מיוניטי באזירט)
ווייווער אין-היים שעהדיק רעסּפיט ֿפאַ ר דיין קינד?
יא ☐ ניין ☐
* אויב אַ זוי ,ביטע מערקן אַ ז משּפחה צוריקצאָ לן קען ניט זיין געניצט צו העסאָ פע דישעהדיק רעסּפיט ראטע
פון צאָ לונג און דעריבער די שעה קענען ניט זיין דוּפליקירן.
פאַ זאָ רגער'ס
גאַ נץ סומע
ראטע
נומער
צייט
צייט
דאַ טע
איניציאַ לן
באַ צאָ לט
באַ צאָ לט
פון שעה
ארויס
אריין
באַ דינונג
ּפער טאָ ג
ּפער שעה
צוגעשטעלט
חודש  /טאג  /יאר

סומע פון שעות (דעם בלאַ ט):

גאַ נץ סומע פון בעטן ֿפאַ ר צוריקצאָ לן (דעם בלאַ ט):

ביטע זען די ווייַטער בלאַ ט ֿפאַ ר פארלאנגט חתימות און אינֿפארמאַ ציע

אַ גענטורן וועט אנפירן טראַ פ-ארט טשעקס ֿפאַ ר רעסּפיט אַ ּפלאַ קאַ ציעס;
רעסּפיט פאַ זארגערס קען זיין קאנטאַ קטעד צו באַ שטעטיקן שעה און צאלונג.
אין די געשעעניש אַ ז אַ פאָ דערן ֿפאַ ר סכוירע אָ דער באַ דינונגען איז אנטפלעקט צו זיין פאַ לש ,די אַ גענטור צו
וואָ ס די צוריקצאָ לן אַ ּפלאַ קאַ ציע איז געווען דערלאנגט זאָ ל זיין אנגעזאגט (אויב נישט די אנטפלעקונג
ענטיטי) און וועט פאָ רשן דעם בעטן און אַ לע דאַ קיומענטאַ ציע צוגעשטעלט מיט די צוריקצאָ לן בעטן .אין די
געשעעניש אַ ז די פאַ לש פאָ דערן איז באשטעטיקט ,דער מענשט/משּפחה וועט זיין פארלאנגט צו צאָ לן די
סכום פון צוריקצאָ ל צוריק צו די אַ גענטור (אויב די דינסט  /סכוירע איז שוין צוריקבאצאָ ל) און וועט זיין
סוסּפענדירט פון קיין צוקונֿפט צוריקצאָ לן ֿפאַ ר סכוירע און באַ דינונגען ֿפאַ ר אַ צייט באשלאסן דורך די
אַ גענטור און  .OPWDDדער באַ קומער פון די צוריקצאָ לן קען אויך זיין אונטערטעניק צו לעגאַ ל אַ קציע ווי
באשלאסן דורך די אַ גענטור און .OPWDD
פאַ מיליעס קענען פאָ רלייגן בקשות ֿפאַ ר צוריקצאָ לן צו די  ROאָ דער אַ  FSSצוריקצאָ לן פאַ זאָ רגער אַ גענטור צו
יעדע צייט ,אפהענגיק אויף וועלכע ענטיטי אַ דמינאַ סטירט די צוריקצאָ לן ּפראָ גראַ ם אין דער געגנט ,ניצן די
פאָ רעם צוגעשטעלט דורך די משּפחה צוריקצאָ לן פאַ זאָ רגערס אַ גענטור אָ דער באקומען פון דעם מענשט'ס
קער מאַ נאַ גער אָ דער זאָ רגן קאָ אָ רדינאַ טאָ ר .געלט זענען צוטריטלעך בלויז אויף אַ קאָ נטראַ קט יאָ ר יסוד.
יעדע אָ טעראזירט ,אָ בער נישט גענוצט ,צוריקצאָ לן קען נישט זיין איבערגעטראגן פון אַ באקומען משּפחה
פון איין יאָ ר צו די נעקסטע יארֿ .פאַ ר זיך-דירעקטן מענטשן ,וועראַ פאַ קאַ ציע איז געמאכט צו פארזיכערן אַ ז
די ּ FSSפראָ גראַ ם איז אַ רייַנגערעכנט אין דעם קראַ נט בודזשעט .פאַ נדן אין די בודזשעט פארזיכערט נישט
אַ ז די בקשה וועט זיין באוויליקט .צוריקצאָ לן בקשות מוזן זיין לויט די  FSSהדרכה'ס .אַ פליקאַ ציעס קען זיין
דערלאנגט צו יעדע פון די משּפחה צוריקצאָ לן ּפראָ גראַ ם פאַ זאָ רגערס דורך מענשטן ,פאַ מיליעס ,פאַ ל
מאַ נאגערז אָ דער אַ דוואַ קאַ ץ .אַ לץ וואָ ס איז דערלאנגט מער ווי  90טעג נאָ ך קויפן  /געשעעניש וועט זיין
באצאלט לויט די געריכטקייט פון די צוריקצאָ לן ּפראָ גראַ ם פאַ זאָ רגער .אַ ּפליקאַ ציעס וואָ ס זענען נישט פול
געענטפערט וועט זיין אומגעקערט ,און צאָ לונג וועט זיין אפגעהאלטן.

איך האב געלייענט די דערקלערונג אויבן און באַ שטעטיקן אַ ז די אינֿפאָ רמאַ ציע צוגעשטעלט אויף
דעם פאָ רעם איז ּפינטלעך.
רעסּפיט פאַ זאָ רגערס כסימע:

דאַ טע געענדיקט:

כסימע פון עלטערן  /גאַ רדיאַ ן:

דאַ טע געענדיקט:
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רעם

