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Việc Hội Đủ Điều Kiện 
 

Tôi nộp đơn xin trở thành một thân chủ DDA như thế nào? 
• Hoàn tất các mẫu đơn và chứng từ được yêu cầu. Quý vị có thể tải các mẫu đơn DSHS xuống 

theo ngôn ngữ thường dùng của quý vị ở đây. Quý vị có thể yêu cầu một gói tài liệu bằng cách 
điền vào mẫu đơn Yêu Cầu Dịch Vụ và Thông Tin hoặc bằng cách gởi lại thông tin được liệt kê 
dưới đây: 

o Yêu Cầu Xác Định Việc Hội Đủ Điều Kiện DDA (14-151) 
o Đồng Ý (14-012) 
o Thông Báo Về Chính Sách Quyền Riêng Tư Đối Với Thông Tin Mật Của Thân Chủ (03-

387) 
o Đăng Ký Cử Tri Tiểu Bang Washington đối với người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên 
o Các tài liệu chứng minh quý vị bị khuyết tật đang phát triển, được mô tả trong Mẫu 

Đơn DSHS 14-459 Các Quy Định Hội Đủ Điều Kiện Cụ Thể Đối Với Độ Tuổi và Loại Bằng 
Chứng như: 

• Hồ sơ giáo dục 
• Hồ sơ tâm lý 
• Hồ sơ y tế 

• Cho chúng tôi biết xem quý vị có cần giúp hoàn tất các mẫu đơn và tìm kiếm chứng từ hay không. 
o Liên hệ với văn phòng DDA địa phương của quý vị hoặc văn phòng khu vực chính được 

liệt kê dưới đây: 
 

  

 Vì sao tôi phải nộp đơn xin DDA? 
• DDA có nhiều dịch vụ và chương trình bao gồm chăm sóc cá nhân, chăm sóc thay thế, việc 

làm, hỗ trợ cư trú và nhiều hơn nữa.  
• Việc trở thành một thân chủ sớm hơn lúc sinh thời sẽ giúp quý vị chuyển tiếp trong các giai 

đoạn khác nhau trong đời.  
• Nếu nhân viên chăm sóc của quý vị không thể cung cấp các hỗ trợ cho quý vị trong tương lai, 

quý vị sẽ là một thân chủ để quy trình này dễ và nhanh hơn. 
• Một số thân chủ DDA không có các dịch vụ được chi trả nhưng họ vẫn còn nhận được như sau: 

o Bản tin Thông Báo Cho Gia Đình  
o Tiếp cận Quỹ Tín Thác Đầu Tư Năng Khiếu Của Người Khuyết Tật Đang Phát Triển 

Hạt Cư Trú Điện Thoại 

Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, 
Kittitas, Klickitat, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Spokane, Stevens, Walla Walla, 
Whitman, Yakima 

(800) 462-0624 

Island, King, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom (800) 788-2053 
Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis,     Mason, Pacific, 
Pierce, Skamania, Thurston, Wahkiakum (800) 248-0949 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/office-of-the-secretary/forms
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=14-151
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=14-012
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=03-387
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=03-387
https://www.sos.wa.gov/elections/print-voter-registration-forms.aspx
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=14-459&title
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=14-459&title
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=14-459&title
https://www.dshs.wa.gov/office-locations
https://www.dshs.wa.gov/dda/developmental-disabilities-administration-services-programs
https://informingfamilies.org/
https://ddetf.wa.gov/
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o Các dịch vụ khám sức khỏe và nha khoa bổ sung hàng năm thông qua Apple Health 
o Lệ phí được giảm bớt thông qua Cục Bảo Tồn Cá và Động Vật Hoang Dã Washington 
o Vé giảm giá của Các Công Viên Tiểu Bang Washington 
o Thêm các tùy chọn vấn đề nhà ở khả dụng 

 

Việc hội đủ điều kiện DDA của tôi sẽ hết hạn hay cần tái 
xét không? 
Có, điều đó có thể. Chúng tôi sẽ gởi các thông báo nhắc nhở nếu việc hội đủ điều kiện tới lúc hết hạn 
hay được tái xét.  Nếu quý vị có các thắc mắc, xin liên hệ với chúng tôi. 
 

Thế nào là tình trạng khuyết tật đang phát triển ở Tiểu 
Bang Washington? 
RCW 71A.10.020(5) định nghĩa một tình trạng khuyết tật đang phát triển là Thiểu Năng Trí Tuệ, Bại 
Não, Động Kinh, Tự Kỷ hoặc bệnh thần kinh khác hay bệnh khác tương tự như Thiểu Năng Trí Tuệ. 
Tình trạng khuyết tật phải: 

• Khởi phát trước khi quý vị quá mười tám tuổi, 
• Tiếp tục hoặc có thể xảy ra tiếp tục vô hạn, và 
• Đưa đến các hạn chế đáng kể 

 

Tôi có thể tìm kiếm các luật lệ hội đủ điều kiện ở đâu? 
Tiêu chuẩn để xác định việc hội đủ điều kiện trong Chương 388-823 WAC. 
 

Tôi có thể tái nộp đơn xin nếu tôi không hội đủ điều kiện 
không? 
Có. Quý vị có thể nộp đơn xin nếu: 

• Việc hội đủ điều kiện của quý vị sẽ hết hạn vào ngày sinh nhật tới của quý vị; 
• Quý vị đã hội đủ điều kiện trước nhưng việc hội đủ điều kiện của quý vị đã hết hạn; 
• Việc hội đủ điều kiện của quý vị đã chấm dứt bởi vì quý vị không còn là một cư dân Tiểu Bang 

Washington; hoặc 
• Trước đây quý vị đã được nhận thấy không hội đủ điều kiện, nhưng có thông tin mới. 

 

Tôi yêu cầu các dịch vụ với DDA như thế nào? 
• Nếu quý vị không phải là một thân chủ DDA, hãy hoàn tất và gởi lại các mẫu đơn và chứng từ 

được yêu cầu. 
• Nếu quý vị là một thân chủ DDA và không có Nhân Viên Quản Lý Nguồn Hồ Sơ, hãy điền vào 

một mẫu đơn Yêu Cầu Giới Thiệu và Thông Tin Dịch Vụ hoặc gọi cho chúng tôi. 
• Quý vị có thể không cần phải là một thân chủ DDA để nhận dịch vụ quý vị cần. 

https://www.hca.wa.gov/billers-providers-partners/programs-and-services/program-benefit-packages-and-scope-services
https://wdfw.wa.gov/accessibility/eligibility-requirements-other-reduced-fees
https://parks.state.wa.us/205/Passes
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/ned
http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=71A.10.020
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-823
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
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o Đối với trẻ em - DDA cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân thông qua chương trình Chọn 
Lựa Đầu Tiên Trong Cộng Đồng dành cho trẻ em việc liệu các trẻ có là thân chủ DDA 
hay không. Dù quý vị không bị khuyết tật đang phát triển, quý vị cũng có thể hội đủ 
điều kiện được chăm sóc cá nhân. 

o Đối với người lớn - Người lớn cần chăm sóc cá nhân nhưng không phải là thân chủ DDA 
vẫn có thể nhận dịch vụ này thông qua Phòng Hành Chánh Hỗ Trợ Người Cao Tuổi và 
Dài Hạn. 

 

https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
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