 (c)1915קינדער'ס וועיווער

ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט
היים און קאמיוניטי באזירטע סערוויסעס )(HCBS

פרייהייט פון אויסוואל
אנווייזונגען פארן קעיר מענעדזשער

בארעכטיגטע אינדיווידועלן מוזן געמאלדן ווערן איבער באהאנדלונג אויסוואלן ,און מוזן געגעבן ווערן די אפציע צו אויסוועלן צווישן אינסטיטוציענאלע אדער
היים און קאמיוניטי באזירטע סערוויסעס .דורכאויס א פנים-צו-פנים מיטינג ,וועט דער קעיר מענעדזשער צושטעלן אינפארמאציע און דיסקוטירן פרייהייט
פון אויסוואל ) .(Freedom of Choiceדער אינדיווידועל אדער זייער עלטערן/באשיצער/לעגאל אויטאריזירטע פארטרעטער מוז אונטערשרייבן דעם פרייהייט
פון אויסוואל בויגן און אנדייטן זייער באשלוס איבערן אנטיילנעמען אין די ) HCBS 1915 (Cקינדער וועיווער ) (Children’s Waiverקינדער'ס פארציכטונג .דער
בויגן מוז ווערן באצוגט און דאטירט; אלס טייל פון דעם מיטגליד'ס/עלטערן/באשיצער/לעגאל באפולמעכטיגטער פארטרעטערס פייל און א קאפיע מוז ווערן
צוגעשטעלט פאר דעם מיטגליד/עלטערן/באשיצער/לעגאל באפולמעכטיגטער פארטרעטער אויף זיין פארלאנג.

קינד\יוגנטליכער אינפארמאציע

דאטום פון געבורט

)קינד/יוגנטליכער( נאמען

איך האב באקומען און פארשטאנען די פאלגענדע:
• אינפארמאציע איבער אלטערנאטיוון אונטער דאס קינד'ס פארציכטונג און געגעבן געווארן אן אויסוואל פון אדער אריינשיקן צו אן אינסטיטוציאנאלע
איינריכטונג אדער אונטער היים און קאמיוניטי באזירטע סערוויסעס ) (Home and Community Based Services, HCBSאינטער דעם ) 1915 (Cקינדער'ס
פארציכטונג )).(d)441.302§ CFR 42
• אינפארמאציע איבער אפציעס פון סערוויסעס וואס זענען אוועילעבעל אריינגערעכנט וואס דער פראגראם איז און וויאזוי צו האבן צוטריט צו די סערוויסעס
און שטיצע צו זיך פארבינדן צו
• א ליסטע פון העלט האומס ) ,(Health Homes, HHקעיר מענעדזשמענט אגענטורן ) (Care Management Agencies, CMAאון סערוויס פראוויידערס אין מיין
געגנט אריינגערעכנט היים און קאמיוניטי באזירטע סערוויסעס ) (HCBSפראוויידערס.
איך פארשטיי דאס פאלגנדע:
• איך טו פארלאנגען די אנטיילנעמונג אין די ) HCBS 1915 (Cקינדער'ס פארציכטונג ,אויב בארעכטיגונג פארלאנגען ווערן נאכגעקומען און עס איז דא פלאץ.
• אנטיילנעמונג וועט זיין באזירט אויף מיין באשלוס פון  HCBSצו שטיצן דאס פארבלייבן אין די קאמיוניטי און אינדערהיים.
• איך בין געגעבן געווארן די רעכט צו אויסוועלן די אגענטור וועלכע וועט צושטעלן קעיר קאארדינאציע פאר מיין  HCBS HH,קעיר מענעדזשמענט'CMA ,ס ,אדער
די קינדער און יונגטליכע עוועליועישאן סערוויסעס )(C-YES, Children and Youth Evaluation Services
• איך בין געגעבן געווארן די רעכט צו אויסוועלן די סערוויס)עס( און סערוויס פראוויידער)ס( וועלכע זענען אוועילעבעל אין מיין געגענט.
ערשטע-מאל קינדער'ס פארציכטונג איינשרייבער זאלן ביטע אויסוועלן איין פון די פאלגענדע:
איך וועל אויס זיך איינצושרייבן אין די  HHקעיר מענענדזשמענט פראגראם און איך בין געגעבן געווארן אן אויסוואל פון אוועילעבעל 'HHס און/
אדער 'CMAס צו ארבעטן מיט.
אדער
איך וויל נישט זיך איינשרייבן אין די  HHקעיר מענעדזשמענט פראגראם .איך וועל אויס צו ערהאלטן ) HCBS 1915 (Cקינדער'ס פארציכטונג און שטיצע דורך
די ) .C-YESפילט אויס די  DOH-5059 HHאפט-אוט(.
אדער
בארעכטיגונג פארלאנגען זענען נאכגעקומען געווארן; אבער נאכאלץ ,וויל איך אויסוועלן נישט צו אנטיילנעמען אין די ) HCBS 1915 (Cקינדער'ס פארציכטונג.
פאר קינדער'ס פארציכטונג יערליכע פונדאסניי באשטעטיגונג ,ביטע וועלט אויס די פאלגענדע:
איך וויל מער נישט ווייטער גיין/פארזעצן בארעכטיגונג פאר ) HCBS 1915 (Cקינדער'ס פארציכטונג פראגראם סערוויסעס .איך פארשטיי אז איך קען
פארלאנגען א בארעכטיגונג באשלוס אויף א שפעטערע דאטום.
אדער
איך וויל ווייטער פארזעצן בארעכטיגונג פאר ) HCBS 1915 (Cקינדער'ס פארציכטונג פראגראם סערוויסעס און מיין יעצטיגע קעיר קאארדינאציע אגענטור.
און
איך באשטעטיג אז איך האב ערהאלטן די רעזולטאטן פון מיין יערליכע  HCBSבארעכטיגונג פונדאסניי באשטעטיגונג אפשאצונג.
מיטן אונטערשרייבן די דאזיגע פרייהייט פון אויסוואל בויגן טו איך באשטעטיגן אז מיין קעיר מענעדזשער האט מיר ערקלערט יעדן אייטעם,
אריינגערעכענט וויאזוי צו פיילן א קריטישע אינצידענט און/אדער אמצופרידנהייט/קאמפלעינט ,און די קינדער'ס פארציכטונג אנטיילנעמער'ס
רעכטן און פאראנטווארטליכקייטן פלייער איז געגעבן געווארן צו מיר.
אפליקאנט )פאר אינדיווידועלן  18און עלטער אדער  18וועלכע זענען עלטערן ,שוואנגער ,און/אדער פארהייראט ,און ערמעגליכט צו זעלבסט-צושטימונג(

דרוקט

אונטערשריפט

דאטום

עלטערן/לעגאלע באשיצער/לעגאל באפולמעכטיגטער פארטרעטער )פאר אינדיווידועלן אונטער  18וועלכע זענען נישט ערמעגליכט צו זעלבסט-צושטימונג(

דרוקט

אונטערשריפט

דאטום

 HHקעיר מענעדזשער/עדות

דרוקט
)(3/21

אונטערשריפט

דאטום
)DOH-5276 (Yiddish

