
     
OPWDD להחזר המשפחה   של  בקשה   

   שהות  מקום  אישור  טופס
  הטופס קבלת. תואם במקום משפחה חבר \והורה שהות מקום ספק ידי על זה טופס לחתום יש, בקשהה הערכת לצורך +

 השדות  כל של מילויב מותנת
 / המועמד של לביתו מחוץ לגור צריכה\צריך היא\הוא, משפחה חבר הינו שהות מקום ספק אם * 
 השירותים  את מקבל אשר המועמד של שם. 1

      
 לידה  תאריך. א1

      
 מעקב  מספר. ב1

           
 אפוטרופוס  \ ההורה של שם. 2

                                                  
 כתובת . א2 

      
 ל "ודוא טלפון' מס. ב2 

               
 :  מגורים  ספק.  3

      
 :  קרבה. א3

                                                          
  מגורים ספק של כתובת. ב3

      
  

 מגורים  ספק של ל" ודוא טלפון' מס.  ג3
            

  שעתי בסיס על,  וקהילה בבית הניתנים משירותים ויתור בגדר שירות  ומספק הסוכנות עם עובד, כן  גם מגורים ספק אותו האם.  4
 ?   לילדך

  לא   כן              
  את להעתיק אין, ובכך שעתי תשלום בגדר את לפצות כדי למשפחה החזר בשירות להשתמש ניתן לא כי, לב שים אנא, כך אם *
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:   זה בעמוד(  שעות כ"סה : זה בעמוד( להחזר המבוקש כולל סכום       ) (      

 
 
 

 הבא   לעמוד לעבור של  וחתימה לפרטים 
 

  
 
 

 > שהות למקום בבקשות עיון  בעת אקראיות  בדיקות מבצעות סוכנויות
 /ותשלומים השעות מספר את  לאשר כדי שהות  מקומות  ספקי  עם  קשר  ליצור ניתן

 
 



 בקשה נשלחה אליה לסוכנות  כך על להודיע יש, הונאתי  אופי בעלת הינה שירותים או מוצרים של לקבלה בקשה כי והתגלה במקרה
 לבקשה בצירוף הוגשו אשר המסמכים וכל שבנדון הבקשה את תבדוק אשר),  זאת ישות ידי על התגלה לא  אם( החזר לקבלת
 לסוכנות ההחזר סכום את להחזיר חייבים יהיו משפחתו\המועמד, הונאתית בבקשה מדובר כי אישור ויתקבל במקרה. להחזר

  ידי  על דרתוג  אשר תקופה למשך שירותים  או  מוצרים עבור החזר עוד יאושר לא בכך), ניתן כבר מוצר\שירות  בגדר שהחזר בתנאי(
 .  לדין להיעמד,  כן גם יכול ההחזר מוטב OPWDD-ו הסוכנות להחלטת בהתאם. OPWDD-ו סוכנות

 
 את מנהלות האלה ישויות בו לאופן בהתייחס, עת בכל FSS או RO הספקים לסוכנויות להחזר בקשות לשלוח  רשאיות משפחות

 מאחראי קבלתו  בדרך או למשפחות החזרים במתן עוסקות  אשר סוכנויות ידי על הניתן בטופס שימוש  עם זה באזור ההחזר תוכנית
 שימוש נעשה לא אך, אושר אשר החזר. ההסכם תוקף שנת במהלך רק  לשימוש  זמינים בכספים שימוש. הטיפול רכז או הטיפול על
, עצמית השתתפות עם  המועמדים עבור. אחרת לשנה אחת שנה עבור המיועד המוטב משפחת ידי על  מועבר להיות יכול  לא בו

  בתקציב  כספיים אמצעים  של הכללה. הנוכחי בתקציב נכללו למשפחה תמיכה שירותי מתן תוכנית  כי להבטיח  כדי אישור  יתבצע
,  פרטית ישות כל. למשפחה תמיכה שירותי להוראות בהתאם להיות צריכות להחזר שותבק. לבקשה אישור מתן מבטיחה אינה
  תישלח אשר בקשה כל בגדר. משפחתיות  החזר תוכניות ספקי לכל בקשות להגיש רשאים דין עורכי או תיק מנהלי, משפחה חברי

 פרטים בה הוזנו שלא בקשה כל. זרהח תוכנית ספק של דעת הנחת פי על החלטה ידי על תתקבל אירוע\רכישה לאחר  ימים 90
 .  יתעכב תשלום ובכך תוחזר מלא בהיקף

 
 .נכונים הינם זה בטופס צוינו  אשר הפרטים כי ת\ומאשר  ל "הנ  ההצהרות את קראתי
 :  שהות  מקום ספק חתימת

 
 

 : השלמה תאריך
      

 : אפוטרופוס \הורה חתימת
 
 

 : השלמה תאריך
      

   שהות מקום אישור  טופס 703133
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