
  (OPWDD LIAB 10 7/2020 ֿפָארעם  OPWDD) מום (-שטַאט ניו יָארק ָאֿפיס ֿפַאר מענטשן מיט ַאנטוויקל

 אינֿפָארמַאציע וועגן דעם בַאגרענעצטן אויסנַאם
 ֿפַאר יחידים װָאס בַאקומען דערוויַיליקער ָאּפהיט בַאדינונגען

 
וועלכע זַײנען אויֿפגעזען דורך דעם שטַאט ניו  , יחידים װָאס בַאקומען דערוויַיליקער ָאּפהיט בַאדינונגען

מוזן בַאצָאלן ֿפַאר די דערוויַיליקער ָאּפהיט   )OPWDDמום (-ַאנטוויקליָארק ָאֿפיס ֿפַאר מענטשן מיט 
בַאדינונגען אויב זיי הָאבן ניט קיין מעדיקייד געדעקטקייט ווָאס וועט בַאצָאלן ֿפַאר דערוויַיליקער ָאּפהיט  

ּתור.  ) װיHCBSבאזירטע בַאדינונגען (-בַאדינונגען און זַײנען ֿפַארשרַײבט ֿפַאר היים און קהילה
, געוויסערע יחידים ווָאס בַאקומען דערוויַיליקער ָאּפהיט בַאדינונגען קענען זַײן בַארעכטיקט  ונדעסטוועגן ֿפ

ס מיינט ַאז זיי וועלן נישט בַאקומען חשבונים ֿפַאר די בַאדינונגען  אָ אויף דעם בַאגרענעצטער אויסנַאם , וו
 װיּתור. HCBSאון דַארֿפן נישט הָאבן מעדיקייד געדעקטקייט און זיך ֿפַארשרַײבן ֿפַאר 

 
 צו בַארעכטיקט אויף דעם בַאגרענעצטער אויסנַאם, ַא יחיד קען נישט:

 
), קָאמונַאלע וווינונג, משּפחה ָאּפהיט אין דער  IRAלטערנַאטיוו (אַ -לעבן אין ַא אינדיווידוַאליזירטן וווין) 1

 / ICFאינסטיטוציע בַאדינונגען ֿפַאר מענטשן מיט גַײסטיקע אינווַאלידקייטן (-היים, ָאדער מיטלדיק ָאּפהיט
IIDָאדער ;( 

 
-: בַאהַאנדלונגOPWDDבַאקומען ָאדער בעטן קיין ֿפון די ווַײטערדיקע בַאדינונגען אויֿפגעזען דורך  ) 2

ֿפַאכישע  -הַאביליטַאטציע, ֿפָאר-בַאהַאנדלונג, קָאמונַאלע הַאביליטַאטציע, טָאג-ַאדמיניסטרַאציע, טָאג
 בַאדינונגען ָאדער אונטערשטיצטע בַאשעֿפטיקונג בַאדינונגען; ָאדער 

 
מערץ   14נָאך  טַײעדער צ װיּתור צו י HCBSזַײן ֿפַארשרַײבט ָאדער איז געווען ֿפַארשרַײבט ֿפַאר די ) 3

2010 . 
 

 :אויב געענדיקט וועט זַײןדער בַאגרענעצטער אויסנַאם 
 
 / ICF, קָאמונַאלע וווינונג, משּפחה ָאּפהיט אין דער היים, ָאדער IRAדער יחיד ַאריבערציך זיך אין ַאן ) 1

IID ָאדער ; 
 

 בַאדינונגען אויסרעכענט אויבן; ָאדער דער יחיד בַאקומט ַאבי ווָאסער ֿפון די ) 2
 

 מעדיקייד הייבט ָאן צָאלן ֿפַאר די דערוויַיליקער ָאּפהיט בַאדינונגען. ) 3
 

דער בַאגרענעצטער אויסנַאם וועט זַײן געענדיקט, ָאנהייבנדיק ֿפון דער דַאטע, װען איינער ֿפון הנ''ל 
ּפַאסירט. דער יחיד קען ווערן בַארעכטיקט אויף ַאן ַאנדערן בַאגרענעצטן אויסנַאם ֿפַאר דערוויַיליקער 

דערע בַאדינונגען. דער יחיד וועט ָאּפהיט בַאדינונגען אויב דער יחיד שטעלט ָאּפ צו בַאקומען די אנ
אויף אייביק ֿפַארלירן דעם בַאגרענעצטן אויסנַאם אויב מעדיקייד הייבט ָאן צָאלן ֿפַאר די 

 דערוויַיליקער ָאּפהיט בַאדינונגען.
 

ָאדער ַאן אנדערער ֿפַארַאנטווָארטליכער  דער יחיד, אויב דער בַאגרענעצטער אויסנַאם איז געענדיקט
ַאנדערש, דער יחיד וועט דַארֿפן מעדיקייד געדעקטקייט . וזן בַאצָאלן ֿפַאר די בַאדינונגעןוועט מ צד

 װיּתור. HCBSווָאס צָאלט ֿפַאר די בַאדינונגען און צו זַײן ֿפַארשרַײבט 


