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ניו יארק סטעיט
אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערוויסעס

אדאפטירונג סובסידי און נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן אפמאך
אפגרעיד אדער באדייטנדע אמענדמענט
דאס איז אן ענדערונג צו די ענדגילטיגע אדאפטירונג סובסידי און נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן אפמאך )א קאפיע פון דעם איז
בייגעלייגט( געמאכט צווישן:
אדאפטירנדע עלטערן/לעגאלע גארדיען אדער קאסטאדיען/פארטרעטער פון באצאלטער

)נאמען(

אדאפטירנדע עלטערן/לעגאלע גארדיען אדער קאסטאדיען/פארטרעטער פון באצאלטער
)נאמען(

סאשעל סערוויסעס דיסטריקט אדער אויטאריזירטע וואלונטיר אגענטור

און
אנבאלאנגט די אדאפטירונג פון:

נאמען פון קינד

/

/

/

אום

דאטום פון געבורט )מאנאט/טאג/יאר(

/

דאטום וואס אדאפטירונג איז באשטעטיגט געווארן ענדגילטיג

די לעגאלע קאסטאדיען)ס( אדער גארדיען)ס(/פארטרעטער פון באצאלטער/דאפטירטער )אויב נוגע( **
**באמערקונג לעגאלע קאסטאדיען/גארדיען באדייט א געריכט באשטימטער קאסטאדיען אדער גארדיען נאכפאלגענדיג די טויט פון אן אדאפטירנדע
עלטערן .דער אדאפטירטער ) 18ביז  (21און פארטרעטער פון באצאלטער מוזן ווערן באשטימט דורך די סאושעל סערוויסעס דיסטריקט .א פארלאנג
פאר ענדערונג צו א פריער-געטוישטע אפמאך פאדערט אויך א קאפיע פון די פריערדיגע ענדערונג צום אפמאך.

די אדאפטירנדע עלטערן אדער לעגאלע קאסטאדיען)ס( אדער גארדיען)ס(/פארטרעטער פון באצאלטער/אדאפטירטער און די סאושעל
סערוויסעס דיסטריקט אדער  OCFSטוען דא צושטימען צו טוישן די פאלגענדע באצייכענטע אפטיילונג)ען( – אין קראפט בלויז אויב עס
ווערט געצייכנט.
אפטיילונג I
פארשטארבענע עלטערן/באשטימונג פון לעגאלע קאסטאדיען)ס( אדער גארדיען)ס(/פארטרעטער פון באצאלטער/אדאפטירטער
)יארגאנג  18ביז .(21
אפטיילונג  Iפון די אדאפטירונג סובסידי און נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן אפמאך ווערט דא געענדערט צו אפשפיגלען די באשטימונג
פונעם לעגאלן קאסטאדיען)ס( אדער גארדיען)ס( דורך א געריכט אורטייל אדער באשטימונג פונעם פארטרעטער פון באצאלטער אדער
אדאפטירט דורך די סאושעל סערוויסעס דיסטריקט נאכפאלגנדיג די טויט פונעם אדאפטירנדע עלטערן פאר די סיבה פון באצאלונג פון
אדאפטירונג סובסידי אין איינקלאנג מיט די בייגעלייגטע אדאפטירונג סובסידי און נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן אפמאך .באַ מערקונג:
דער קינד'ס בארעכטיגונג איז געטוישט געווארן צו סטעיט סובסידי און מעדיקעיד COBRA/אדער סטעיט מעדיקעל סובסידי.
די לעגאלע קאסטאדיען)ס( אדער גארדיען)ס(\ /פארטרעטער פון באצאלטער/אדאפטירט איז/זענען:
נא)ע(מען:

אדרעס:

סיטי:

סטעיט:

זיפ:

די לעגאלע קאסטאדיען)ס( אדער גארדיען)ס(/פארטרעטער פון באצאלטער אדער אדאפטירטער שטימט צו אויסצופאלגן די טערמינען און
באדינגונגען פון די אדאפטירונג סובסידי און נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן אפמאך און ענדערונג .אלע טערמינען און באדינגונגען פון
די אדאפטירונג סובסידי און נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן אפמאך וואס זענען נישט אויף אן אנדערן אופן דא געטוישט געווארן זאלן
בלייבן אין קראפט.
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אפטיילונג II
דער ציל פונעם ענדערונג
סיי פעדעראלע און סטעיט געזעץ פארלאנגען אז באצאלונג פאר אן אדאפטירונג סובסידי נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן מוז
געמאכט ווערן לויט א געשריבענע אפמאך .איינמאל די אפמאך איז אויסגעפילט און אונטערגעשריבן געווארן דורך די אדאפטירנדע
עלטערן)ס( און פאסיגע סאושעל סערוויסעס דיסטריקט און ערהאלט ענדגילטיגע באשטעטיגונג דורך די אפיס פאר קינדער און פאמיליע
סערוויסעס ) ,(OCFSאדער דורך די סאושעל סערוויסעס דיסטריקט אויב די  OCFSהאט אויטאריזירט דעם דיסטריקט צו געבן ענדגילטיגע
באשטעטיגונג צום אפמאך ,טוט דאס באשטעטיגן א קאנטראקט צווישן די אדאפטירנדע עלטערן און די סאושעל סערוויסעס דיסטריקט
אדער  OCFSאונטער די געזעץ פון די סטעיט אוו ניו יארק און די רעגולאציעס פון .OCFS
א פארלאנג פאר ענדערונג)ען( אינעם אפמאך איינמאל אדאפטירונג איז שוין ענדגילטיג באשטעטיגט פאדערט אז די ענדערונגען פונעם
אפמאך זאלן אפשפיגלען די באשטעטיגטע ענדערונג)ען( צו די אריגינעלע אפמאך פרטים .אלע אנדערע טערמינען און באדינגונגען פונעם
אפמאך וואס זענען נישט אויף אן אנדערן אופן דא פארראכטן זאלן בלייבן אין קראפט.
די אדאפטירנדע עלטערן ,לעגאלע קאסטאדיען)ס(/גארדיען)ס(/פארטרעטער פון באצאלטער ,אדער ערוואקסענע אדאפטירטער וועט
באקומען א קאפיע פונעם באשטעטיגטן ענדערונג און זאל האלטן דעם קאפיע אינאיינעם מיטן קאפיע פונעם ארגינעלן באשטעטיגטע
אפמאך און סך הכל פון ניו יארק'ס אדאפטירונג סובסידי און נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן אפמאך.

אפטיילונג III
סארט סובסידי צושטאנד
דאס קינד איז בארעכטיגט פאר סובסידי באזירט אויף די אויסגעוועלטע קאטאגאריע.
A

הענדיקעפד קינד )וועל אויס אלע וואס זענען נוגע(:

א קינד וואס פארמאגט א ספעציפישע פיזישע ,גייסטישע ,אדער עמאציאנאלע צושטאנד אדער דיסאביליטי פון א סארט אדער ערנסטקייט אז לויט די
מיינונג פון די  ,OCFSוועט עס באדייטן אן ערנסטע שטערונג פאר דאס קינד'ס אדאפטירונג .אזעלכע אומשטענדן בארעכטיגן דאס קינד צו אן
אדאפטירונג סובסידי .די אומשטענדן נעמען אריין ,אבער זענען נישט באגרעניצט צו:
.1

א מעדיצינישע אדער דענטל צושטאנד וואס וועט פאדערן כסדר'דיגע אדער אפטע שפיטאליזאציע ,באהאנדלונג אדער נאכפאלגענדע
באהאנדלונג;
אדער

.2

א פיזישע הענדיקעפ ,צוליב א פיזישע פעלער אדער קערפערליכע פארקרומונג ,סיי אויב געבוירן דערמיט און סיי דורך אן עקסידענט,
שעדיגונג ,אדער קראנקהייט ,וואס מאכט אדער איז מעגליך ערווארטעט צו מאכן דאס קינד אינגאנצן אדער טיילווייז אומפעאיג פאר
עדיוקעישאן אדער פאר באצאלטע באשעפטיגונג ,ווי געשילדערט אין אפטיילונג  1002און  4001פון די עדיוקעישאן געזעץ אדער מאכט
אדער איז מעגליך ערווארטעט צו מאכן דאס קינד הענדיקעפד ,ווי געשילדערט אין אפטיילונג  2581פונעם פובליק העלט געזעץ;
אדער

.3

א באדייטענדע פעלער ,אזוי ווי א פארלוסט אדער פארקרומונג פון געזיכט טיילן ,קערפער טיילן ,אדער הענט\פיס;
אדער

.4

א דיאגנאזירטע פערסאנעליטי אדער אויפפירונג פראבלעם ,פסיכיאטארישע דיסארדער ,ערנסטע אינטעלעקטואלע אומפעאיגקייטן ,אדער מח
שעדיגונג וואס טוט ערנסט אפעקטירן דאס קינד'ס מעגליכקייטן פון זיך באגיין מיט זיינע/אירע פריינט און/אדער אויטאריטעט פיגורן,
אריינגערעכנט מענטל רעטארדעישאן אדער דעוועלאפמענטל דיסעביליטי.

קינד'ס דיאגנאז:

באַ מערקונג :דאקומענטן פון די אויבנדערמאנטע דיאגנאז ווי פארלאנגט דורך די  OCFSמוז ווערן אריינגעגעבן.
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B
1

שווער-צו-פלאצירן :א קינד אויסער א הענדקעפד קינד )ביטע וועלט אויס אלע וואס זענען שייך(:
וועלכע איז א טייל פון א גרופע פון צוויי געשוויסטער )אריינגערעכנט האלבע געשוויסטער( וועלכע זענען פריי פאר אדאפטירונג און
עס ווערט באטראכט אלס נויטיג אז די גרופע זאל ווערן פלאצירט צוזאמען אין איינקלאנג צו ) 18NYCRR 421.2(eאון
);421.18(d
און
a.

אמווייניגסטענס איינס פון די קינדער איז פינף יאר אלט אדער עלטער;
אדער

b.

אמווייניגסטענס איינס פון די קינדער איז א מיטגליד פון א מינאריטעט גרופע וואס געפינט זיך אין א גאר-הויכע מאס אין ניו
יארק סטעיט פאסטער קעיר אין פארגלייך צו די פראצענט פון יענע גרופע צו די סטעיט'ס גאנצע באפעלקערונג;
אדער

c.

אמווייניגסטענס איינס פון די קינדער איז אויך בארעכטיגט אויף אן אנדערן אופן צו סובסידי;
אדער

2

וועלכע איז די געשוויסטער אדער האלבע געשוויסטער פון א קינד וואס איז שוין אדאפטירט דורך א פאמיליע און עס ווערט
באטראכט אלס נויטיג אז אזעלכע קינדער זאלן ווערן פלאצירט צוזאמען אין איינקלאנג צו ) 18NYCRR 421.2(eאון );421.18(d
און
a.

אס קינד וואס גייט אדאפטירט ווערן איז פינף יאר אלט אדער עלטער;
אדער

b.

דאס קינד איז א מיטגליד פון א מינאריטעט גרופע וואס געפינט זיך אין א גאר-הויכע מאס אין ניו יארק סטעיט פאסטער
קעיר אין פארגלייך צו די פראצענט פון יענע גרופע צו די סטעיט'ס גאנצע באפעלקערונג;
אדער

c.

די געשוויסטער אדער האלבע געשוויסטער וואס זענען שוין אדאפטירט זענען בארעכטיגט פאר סובסידי אויב אן
אפליקאציע וואלט געווארן אריינגעגעבן אין די צייט פון ,אדער איידער ,די אדאפטירונג;
אדער

3

וועלכע איז א טייל פון א גרופע פון דריי אדער מער געשוויסטער )אריינגערעכנט האלבע געשוויסטער( וועלכע זענען פריי פאר
אדאפטירונג און עס איז באטראכט אלס נויטיג אז די גרופע זאל ווערן פלאצירט צוזאמען אין איינקלאנג צו )18NYCRR 421.2(e
און );421.18(d
אדער

4

וועלכע איז אכט יאר אלט אדער עלטער און איז א מיטגליד פון א מינאריטעט גרופע וואס געפינט זיך אין א גאר-הויכע מאס אין ניו
יארק סטעיט פאסטער קעיר אין פארגלייך צו די פראצענט פון יענע גרופע צו די סטעיט'ס גאנצע באפעלקערונג;
אדער

5

וועלכע איז  10יאר אלט אדער עלטער;

6

וועלכע איז שווער צו פלאצירן מיט עלטערן אויסער זיין/אירע איצטיגע פאסטער עלטערן ווייל ער/זי איז געווען אונטער קעיר פון די
זעלבע פאסטער עלטערן פאר  12מאנאטן אדער מער איידערן אונטערשרייבן דאס אדאפטירן פלאצירן אפמאך דורך די זעלבע
פאסטער עלטערן און האט אנטוויקלט א שטארקע צוגעבינדנקיט צו זיינע/אירע פאסטער עלטערן זייענדיג אונטער זייער שוץ ,און
ווערן אפגעטיילט פון זיי וועט אומגינסטיג אפעקטירן דעם קינד'ס אנטוויקלונג;

אדער

אדער
7

וועלכע איז נישט געווארן פלאצירט פאר אדאפטירונג ביז זעקס חדשים פונעם דאטום וואס א פאריגע אדאפטירונג פלאצירונג האט
זיך געענדיגט און דאס קינד איז צוריקגעגאנגען צו די קעיר פון די סאושעל סערוויסעס בעאמטע ,אדער וואלונטיר אוטאריזירטע
אגענטור; ]בלויז סטעיט סובסידי[
אדער

8

וועלכע איז נישט געווארן פלאצירט פאר אדאפטירונג דורכאויס די לעצטע זעקס חדשים פון די דאטום ווען זיין/איר גארדיענשיפ און
קאסטאדי זענען איבערגעגעבן געווארן צו די סאושעל סערוויסעס בעאמטע ,אדער וואלונטיר אוטאריזירטע אגענטור] .בלויז סטעיט
סובסידי[
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אפטיילונג IV
בארעכטיגונג פאר פעדעראלע אדאפטירונג הילף
דאס קינד'ס בארעכטיגונג צו פעדעראלע באצאלטע אדאפטירונג הילף )באקאנט אין ניו יארק אלס אדאפטירונג סוביסידי( איז באשלאסן
געווארן אין די צייט וואס דאס קינד איז אריין אין קעיר ,און ער/זי איז פעסטגעשטעלט געווארן אלס א קינד מיט ספעציעלע געברויכן בעפאר
די ענדגילטיגע באשטעטיגונג פונעם אדאפטירונג.
דאס קינד איז בארעכטיגט צו פעדעראלע אדאפטירונג הילף אונטער טיטל  IV-Eפון די סאושעל סעקיוריטי אקט.
דאס קינד איז נישט בארעכטיגט צו פעדעראלע אדאפטירונג הילף אונטער טיטל  IV-Eפון די סאושעל סעקיוריטי אקט.
אפטיילונג V
מעדיקעל אסיסטענס\מעדיקעל סובסידי
פאר די סיבה פון דעם אדאפטירונג ,איז מעדיקעל אסיסטענס ,אריינגערעכנט  MA/COBRAאון/אדער מעדיקעל סובסידי ,באזירט
אויף די פאלגענדע זאכן אויסגעוועלט דא אונטן:
קינד איז הענדיקעפד און טיטל  IV-Eבארעכטיגט ,און וועט געדעקט ווערן דורך מעדיקעל אסיסטענס ביזן עלטער פון  ;18אדער ביזן
עלטער פון  21אויב די הענדיקעפינג צושטאנד פארלאנגט ווייטערדיגע הילף .אויב IV-Eטיטל בארעכטיגונג ווערט אפגעשטעלט ביי די
עלטער פון  18יאר ,וועט דאס קינד ווערן געדעקט דורך  MA/COBRAביז די  21יאר ,אדער אויב נישט בארעכטיגט צו ,MA/COBRA
דורך  NYSמעדיקעל סובסידי פונעם עלטער פון  18ביז  ,21אזוי לאנג ווי די אדאפטירנדע עלטערן בלייבן לעגאל פאראנטווארטליך פאר
די שטיצע פונעם קינד אדער שטעלן צו סיי וועלכע שטיצע פארן קינד.
קינד איז הענדיקעפד אבער נישט טיטל  IV-Eבארעכטיגט ,און וועט ווערן געדעקט דורך די מעדיקעל אסיסטענס MA/COBRA
אנגעהויבן פון די דאטום פון באשטעטיגונג דורך די  OCFSבעאמטע ביזן עלטער פון  ,21מיטן באדינגונג אז די אדאפטירנדע עלטערן
בלייבן לעגאל פאראנטווארטליך פאר די שטיצע פונעם קינד און שטעלן צו סיי וועלכע שטיצע פארן קינד.
קינד איז הענדיקעפד אבער נישט טיטל  IV-Eבארעכטיגט ,און נישט אויף אן אנדערן אופן בארעכטיגט פאר מעדיקעל אסיסטענס
אריינגערעכנט  , MA/COBRAוועט ער/זי ווערן געדעקט דורך  NYSמעדיקעל סובסידי ביזן עלטער פון  ,21מיטן באדינגונג אז די
אדאפטירנדע עלטערן בלייבן לעגאל פאראנטווארטליך פאר די שטיצע פונעם קינד און שטעלן צו סיי וועלכע שטיצע פארן קינד.
קינד איז שווער-צו-פלאצירן און טיטל  IV-Eבארעכטיגט און וועט ווערן געדעקט דורך מעדיקעל אסיסטענס ביזן עלטער פון  18יאר.
קינד וועט דערנאך ווערן געדעקט דורך  MA/COBRAפונעם עלטער פון  18ביז  .21אויב דאס קינד ווערט אדאפטירט דורך א מענטש
אינערהאלב פינף יאר פון פארלאנגטע רעטייערמענט אדער איז אין עלטער פון  62און העכער און ביי די  18יאר איז ער/זי אומבארעכטיגט
פאר מעדיקעל אסיסטענס אריינגערעכנט  ,MA/COBRAוועט דאס קינד ווערן געדעקט דורך  NYSמעדיקעל סובסידי פונעם עלטער פון
 18ביז  ,21מיטן באדינגונג אז די אדאפטירנדע עלטערן בלייבן לעגאל פאראנטווארטליך פאר די שטיצע פונעם קינד און שטעלן צו סיי
וועלכע שטיצע פארן קינד.
קינד איז שווער-צו-פלאצירן אבער נישט טיטל  IV-Eבארעכטיגט ,און וועט ווערן געדעקט דורך  COBRA/MAביזן עלטער פון ,21
מיטן באדינגונג אז די אדאפטירנדע עלטערן בלייבן לעגאל פאראנטווארטליך פאר די שטיצע פונעם קינד און שטעלן צו סיי וועלכע
שטיצע פארן קינד.
קינד איז שווער-צו-פלאצירן אבער נישט טיטל  IV-Eבארעכטיגט ,און ער/זי איז נישט בארעכטיגט צו מעדיקעל אסיסטענס
אריינגערעכנט  MA/COBRAאון ער/זי ווערט אדאפטירט דורך א מענטש וואס איז אינערהאלב פינף יאר פון פארלאנגטע רעטייערמענט
אדער איז אין עלטער פון  62און ארויף ,דאס קינד וועט ווערן געדעקט דורך די  NYSמעדיקעל סובסידי פון די דאטום פון לעגאלע
אדאפטירונג ביזן עלטער פון  ,21אזוי לאנג ווי די אדאפטירנדע עלטערן בלייבן לעגאל פאראנטווארטליך פאר די שטיצע פונעם קינד און
שטעלן צו סיי וועלכע שטיצע פארן קינד.
קינד איז נישט בארעכטיגט צו מעדיקעל אסיסטענס אדער מעדיקעל סובסידי.
אפטיילונג VI
מעינטענענס סובסידי חשבונות
איצטיגע באורד ראטע/סוביסידי פארלאנג

איצטיגע פאסטער קעיר באורד ראטע:

בעיסיק

ספעציעל

פארלאנגטע באורד ראטע פאר אדאפטירונג סובסידי:
מינדעריעריגע עלטערן/בעיבי:

יא

בעיסיק

אויסערגעווענליך
ספעציעל

אויסערגעווענליך

ניין

גילטיגע דאטום פון פארראכטענע סובסידי ראטע:

דאטום ווען די פארראכטענע סובסידי איז געווארן
באשטעטיגט דורך די דיסטריקט אדער סטעיט
)מאנאט/טאג/יאר(

עפעס אנדערש )דאטום און ערקלערונג(:
)מאנאט/טאג/יאר(

)ערקלערונג(

אפטיילונג VI
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מעינטענענס סובסידי חשבונות  -המשך
אפטיילונג  – Aעלטערן אינקאם נישט גענוצט ביים אויסרעכענען סובסידי
מאנאטליכע באצאלונגען פאר קעיר פונעם קינד וואס גייט ווערן אדאפטירט )מעינטענענס סובסידי( וועט באצאלט ווערן אויב דאס קינד
איז בארעכטיגט ,אפגעזען פון די אדאפטירנדע פאמיליע'ס פארדינסטן.
סך הכל ראטע פער
באַ מערקונג :פער טאג סובסידי באורד ראטע ,פער טאג קליידונג ראטע ,ווינדל געלט )אויב נוגע( ,און פער טאג ראטע פאר א קינד
פון א מינדעריעריגער עלטערן.
אפטיילונג  - Bעלטערן אינקאם יא גענוצט ביים אויסרעכענען סובסידי
די מאנאטליכע באצאלונגען וועלן ווערן אויסגערעכנט באזירט טיילווייז אויף א טעגליכע ראטע און וועט דעריבער זיין עטוואס אנדערש פון
מאנאט צו מאנאט געוואנדן אויף די צאל טעג אין א מאנאט.
 .Aעלטערנס יערליכע אינקאם$ :
 .Bפאמיליע מאס ארייגערעכנט דאס קינד וואס גייט ווערן אדאפטירט:
 .Cאינקאם וואו עס פארלאנגט זיך  100%סובסידי$ :
 .Dפארגלייך פון פאמיליע אינקאם צו אינקאם וואס פארלאנגט  100%סובסידי:
 .Eפראצענט פון באורד ראטע צו באצאלט ווערן:
 .Fסך הכל פער טאג ראטע$ :
באַ מערקונג :סך הכל פער טאג ראטע רעכנט אריין :פער טאג סובסידי באורד ראטע ,פער טאג קליידונג ראטע ,ווינדל געלט
)אויב נוגע( ,און פער טאג ראטע פאר א קינד פון א מינדעריעריגע עלטערן.
באַ מערקונג :די אדאפטירנדע עלטערן מוז צושטעלן פאר די  OCFSבאווייז פון אינקאם וואס רעכנט אריין וועידזש סטאבס ,אדער
לעצטע  ,W-2אדער אן ארבעטסגעבער'ס דערקלערונג פון וועידזשעס אדער ,אין פאל ווען די אינקאם איז עפעס אויסער וועידזשעס
אדער סעלערי ,א קאפיע פון די לעצטע פעדעראלע אינקאם טעקס ריטוירן .די סאושעל סעקיורטי נומערן פון די אדאפטירנדע עלטערן
זאלן ווערן אריינגערעכנט אין די אינפארמאציע מיטן תנאי ,אבער ,אז עס איז פרייוויליג ,און עס וועט נישט אפהאלטן אן אפליקאציע
פאר אדאפטירונג סובסידי פון ווערן אנגענומען אויב עס פארמאגט נישט דערויף די סאושעל סעקיוריטי נומער.
אפטיילונג VII
ענדערונג פון מעינטענענס באצאלונג
מעינטענענס באצאלונגען וועלן ווערן געהעכערט ווען

קאונטי

הייבט די צימער און באורד ראטע און/אדער די קליידונג ערזעצונג ערלויבענישן .אין געוויסע אומשטענדן קען געשען א פארמינערונג ווען
דאס קינד איז מער נישט בארעכטיגט צו באקומען ווינדל געלט.
באַ מערקונג :נישט דער אפמאך און אויך נישט די סומע פון די מעינטענענס באצאלונגען וועלן זיין אויסגעשטעלט צו א יערליכע
איבערזיכט .לויט די רעגולאציעס פון  ,OCFSקענען אדאפטירנדע עלטערן)ס( פארלאנגען א טויש אין די סומע וואס ווערט באצאלט
אונטער דעם אפמאך .א פארלאנג פאר מער פון די באצאלטע סומע דארף קומען מיט אן ענדערונג צו די אפמאך אינאיינעם מיט די
דאקומענטן פון דאס קינד'ס דיסאביליטיס.
אפטיילונג VIII
נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן
דאס קינד איז בארעכטיגט פאר פעדעראלע אדאפטירונג הילף אונטער טיטל ) IV-Eזע אפטיילונג  IVפון דעם אפמאך(;
אדער
דאס קינד איז נישט בארעכטיגט צו פעדעראלע אדאפטירונג הילף אונטער טיטל  IV-Eאבער איז א קינד מיט ספעציעלע געברויכן ווי
אפגעטייטשט אין ) 18 NYCRR 421.24(a)(2)(i-ivאדער ) 421.24(a)(3)(iii)(a-fאון די סטעיט האט באשלאסן אז דאס קינד קען
נישט צוריק געשיקט ווערן צו די היים פון זיינע/אירע עלטערן; און עס איז געמאכט געווארן לאגישע אבער אומערפאלגרייכע פרואוון
צו פלאצירן דאס קינד מיט פאסיגע;
און
די אדאפטירנדע עלטערן ווילן זיך איינגעבן פאר נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן.
די אדאפטירענדע עלטערן וויל זיך נישט איינגעבן פאר נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן.
דאס קינד איז נישט בארעכטיגט פאר נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן.
מען קען זיך נישט איינגעבן פאר באצאלונג פון נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן נאך די ענדגילטיגע באשטעטיגונג.
אנדערע טערמינען און באדינגונגען
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אלע אנדערע טערמינען און באדינגונגען פון די בייגעלייגטע אדאפטירונג סובסידי און נישט-אנגייענדע אדאפטירונג אויסגאבן אפמאך וואס
זענען נישט אויף אן אנדערן אופן דא געטוישט געווארן זאלן בלייבן אין קראפט.
אפטיילונג IX
אדאפטירנדע עלטערן /באצאלטער אונטערשריפט
די אדאפטירנדע עלטערן איז פאראנטווארטליך צו אינפארמירן די סאושעל סערוויסעס דיסטריקט אדער  OCFSווען זיי זענען שוין לעגאל
מער נישט פאראנטווארטליך צו שטיצן אדער אויסהאלטן דאס קינד.
איך/מיר אדאפטירנדע עלטערן/לעגאלע קאסטאדיען)ס( /גארדיען)ס(/פארטרעטער פון באצאלטער/אדאפטירטער ,האבן באקומען די
געלעגנהייט צו אדורכקוקן גרונטליך די טעכנישע ענדערונגען ווי אויסגעפילט און עס צו אדורכרעדן מיט מיין/אונזער אדוואקאט און געליינט
די ענדערונג אינגאנצן און פארשטיי די אינהאלט דערפון.
/
אונטערשריפט פון אדאפטירנדע עלטערן/לעגאלע קאסטאדיען)ס( /גארדיען)ס(/פארטרעטער פון באצאלטער/אדאפטירטער

/

דאטום )מאנאט/טאג/יאר(

/
אונטערשריפט פון אדאפטירנדע עלטערן /לעגאלע קאסטאדיען אדער גארדיען

/

דאטום )מאנאט/טאג/יאר(

אפטיילונג X
סאושעל סערוויסעס דיסטריקט אונטערשריפט
צוריקגעוויזן

באשטעטיגט
ראטע שטאפל באשטעטיגט דורך די סאושעל סערוויסעס דיסטריקט:

בעיסיק

ספעציעל

אויסערגעווענליך
/

סאשעל סערוויסעס דיסטריקט באאמטער'ס אונטערשריפט

/

דאטום )מאנאט/טאג/יאר(
דאטום מוז זיין די זעלבע דאטום אדער שפעטער פון די
אדאפטירנדע עלטערן
אונטערשריפט(

אפטיילונג XI
אויטאריזירטע וואלונטיר אגענטור'ס אונטערשריפט
צוריקגעוויזן

באשטעטיגט
ראטע שטאפל באשטעטיגט דורך די סאושעל סערוויסעס דיסטריקט:

בעיסיק

ספעציעל

אויסערגעווענליך
/

סאשעל סערוויסעס דיסטריקט באאמטער'ס אונטערשריפט

/

דאטום )מאנאט/טאג/יאר(
דאטום מוז זיין די זעלבע דאטום אדער שפעטער פון די
אדאפטירנדע עלטערן
אונטערשריפט(

אפטיילונג XII
ניו יארק סטעיט אדאפטירונג סערוויסעס
צוריקגעוויזן

באשטעטיגט
שטאפל פון ראטע באשטעטיגט דורך NYSAS

בעיסיק

ספעציעל

אויסערגעווענליך
/

 NYSASבאאמטער'ס אונטערשריפט

/

דאטום )מאנאט/טאג/יאר(
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