
OPWDD ן( לא  צ )צוריק משּפחה ריימבערסמַאנט 
רעם  ציעאַ פַאקעווער פרוען(א  ) רעסּפיט  פא 

ו עס  אאון דער פָאטער / משּפחה מיטגליד וו פַאזָארגער זיין געחתמעט דורך די רעסּפיט  דעם פָארעם מוז  *
רעם צו  פַארענדיקן ַאלע געביטן אין פול ֿפַאר די   ביטע . צוריקצָאלן ֿפַאר  טכ אַ טראַ ב איז אנגעוויזן צו זיין  פא 

 זיין אנגענומען 
ַארויס פון דעם  וינָארט  אזי מוזן הַאלטן ַא וו   /  איז ַא משּפחה מיטגליד, ער  רגער אָ ז אַ פרעסּפיט די  אויב  *

 ם. זייער היי

 בַאדינונגס  באקומען  מענשטנָאמען פון  1
 

 ב טאבס נומער 1 פון געבורט  טע אַ ד  א1
 

 נָאמען פון פָאטער אדער מוטער / גַארדיַאן . 2
 

 ַא ַאדרעס 2
        

 ב טעלעפָאן און בליצּפָאסט 2

 ַא. שייכות: 3 : פַאזָארגער . רעסּפיט 3
 

 פַאזָארגער  רעסּפיטַאדרעס פון ב.  3
 

 פַאזָארגער  רעסּפיטפון    בליצּפָאסטטעלעפָאן און . ג3
 

  (היים און קַאמיוניטי באזירט )  HCBSֿפַאר ַאן ַאגענטור צו צושטעלן אויך   פַאזָארגערדער רעסּפיט  ַארבעט. 4

 רעסּפיט ֿפַאר דיין קינד?  שעהדיקהיים -ווייווער אין

 ☐ ניין    ☐ א י               
  ראטערעסּפיט  שעהדיק ן ניט זיין געניצט צו העסָאפע דיקע  צוריקצָאלןַאז משּפחה  מערקן * אויב ַאזוי, ביטע 

 . רןפון צָאלונג און דעריבער די שעה קענען ניט זיין דוּפליקי

דַאטע  
  בַאדינונג

צוגעשטעלט  
 יאר /  אג ט/   חודש 

   צייט
 אריין 

 

 צייט  
 ויס  אר
 

   נומער
 שעה    פון
 

 ראטע 
  בַאצָאלט

   ּפער שעה  
 

ַאנץ סומע  ג
בַאצָאלט  
 ּפער טָאג 

ס  'פַאזָארגער 
 לן אַ איניצי 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

       

 )דעם בלַאט(:   צוריקצָאלןבעטן ֿפַאר  גַאנץ סומע פון                 )דעם בלַאט(:  ות שע סומע פון 
 

 

רמַאציע  חתימותוויַיטער בלַאט ֿפַאר פארלאנגט די ביטע זען   און אינֿפא 
 



נפירן טרַאפ  ַאגענטורן  רט טשעקס ֿפַאר רעסּפיט ַאּפלַאק -וועט א   ; ציעס אַ א 
רגערסרעסּפיט   לונג.  פַאזא  נטַאקטעד צו בַאשטעטיקן שעה און צא  קען זיין קא 

, די ַאגענטור צו  לשאַ פצו זיין  אנטפלעקטאין די געשעעניש ַאז ַא פָאדערן ֿפַאר סכוירע ָאדער בַאדינונגען איז 
  ונגאנטפלעק )אויב נישט די  אנגעזאגט איז געווען דערלאנגט זָאל זיין  ַאּפלַאקַאציע  צוריקצָאלןווָאס די  

בעטן. אין די   צוריקצָאלן צוגעשטעלט מיט די  ציעאַ און ַאלע דַאקיומענט בעטן   עם ענטיטי( און וועט פָארשן ד
משּפחה וועט זיין פארלאנגט צו צָאלן די  /מענשטפָאדערן איז באשטעטיקט, דער  פַאלשגעשעעניש ַאז די 

( און וועט זיין  צָאלבאצוריקאיז שוין  סכוירע צו די ַאגענטור )אויב די דינסט /   קי רו צ צוריקצָאל   פוןסכום 
ֿפַאר סכוירע און בַאדינונגען ֿפַאר ַא צייט באשלאסן דורך די   צוריקצָאלן פון קיין צוקונֿפט   ירט סוסּפענד

ווי    ציעקען אויך זיין אונטערטעניק צו לעגַאל ַאק  צוריקצָאלן . דער בַאקומער פון די OPWDDַאגענטור און 

 . OPWDDבאשלאסן דורך די ַאגענטור און  
צו   ַאגענטור   פַאזָארגער צוריקצָאלן  FSSָאדער ַא  ROצו די  צוריקצָאלןֿפַאר  בקשותפַאמיליעס קענען פָארלייגן  

ּפרָאגרַאם אין דער געגנט, ניצן די   צוריקצָאלןדי   ירט ענטיטי ַאדמינַאסט כע לעאויף וו   אפהענגיק,  צייט  יעדע
ס  'מענשט ַאגענטור ָאדער באקומען פון דעם   פַאזָארגערס צוריקצָאלןפָארעם צוגעשטעלט דורך די משּפחה 

.  יסודבלויז אויף ַא קָאנטרַאקט יָאר    צוטריטלעךקער מַאנַאגער ָאדער זָארגן קָאָארדינַאטָאר. געלט זענען 
חה  משּפ באקומען ַא   פון איבערגעטראגן קען נישט זיין    צוריקצָאלן, נישט גענוצט, ָאבער אזירט ָאטער יעדע  

ַאז   פארזיכערן איז געמאכט צו  ציע אַ מענטשן, ווערַאפַאק ן דירעקט-. ֿפַאר זיך סטע יארנעק פון איין יָאר צו די
נישט   פארזיכערט אין די בודזשעט    ןפַאנד ּפרָאגרַאם איז ַאריַינגערעכנט אין דעם קרַאנט בודזשעט.  FSSדי 

ן זיין  קע ציעס יקאַ ל . ַאפהדרכה'ס FSS לויט דימוזן זיין   בקשות   צוריקצָאלןַאז די בקשה וועט זיין באוויליקט. 

, פַאמיליעס, פַאל  ן מענשטדורך  פַאזָארגערס ּפרָאגרַאם  צוריקצָאלןפון די משּפחה  יעדעדערלאנגט צו 
טעג נָאך קויפן / געשעעניש וועט זיין   90ערז ָאדער ַאדווַאקַאץ. ַאלץ ווָאס איז דערלאנגט מער ווי גמַאנא

  פול  ס ווָאס זענען נישטציעּפליקאַ . אַ פַאזָארגער ּפרָאגרַאם  צוריקצָאלןפון די   געריכטקייט יט די  לו   באצאלט
 . אפגעהאלטןוועט זיין אומגעקערט, און צָאלונג וועט זיין   געענטפערט

די דערקלערונג אויבן און בַאשטעטיקן ַאז די אינֿפָארמַאציע צוגעשטעלט אויף   טלייענעגאיך האב 
 ז ּפינטלעך. דעם פָארעם אי

דַאטע געענדיקט: כסימע:  פַאזָארגערס רעסּפיט 

דַאטע געענדיקט: עלטערן / גַארדיַאן: כסימע פון 

9/2022 רעסּפיט ווערַא פַא קיישַא ן פָא 
רעם 
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