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Oral request taken by:

KIDDAW PARA ITI PANNAKADENGNGEG

NAME

TELEPHONE NUMBER

INVOLVED DIVISION/ORGANIZATION

DATE

kada Capitulo 388-02 para iti pagannurutan ti panagdengngeg iti DSHS

REQUEST FOR HEARING
MAIPADALA KEN NI: OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARING (OAH)

AGSARDENG KEN NI: 42489

PO BOX 42489
OLYMPIA WA 98504-2489

FAX:

360-586-6563

No sika ket agkidkiddaw iti pannakadengngeg iti kasom para iti pinangikusit mo iti medikal a benepisyom wenno
serbisyo nga aggapo iti nakwentan nga plano iti taripato ti salun-at iti DSHS, kasapulan a kumpletuem iti proseso ti
plano a pang-appeal sakbay ka nga makaala iti pannakadengngeg. (WAC 388-538-112)
Agkiddaw nak iti pannakadengngeg iti kasok gapu ta haan nak a pabor kadagiti sumaganad a desisyon iti Department of Social and
Health Services (DSHS) wenno iti nakwentan a plano nga taripato a pangsalun-at ko iti DSHS:
• Iplaliwanag iti sangkabassit no anya ti inaramid wenno anya ti haan nga inaramid iti DSHS wenno iti naplanon a taripato iti salunat mo nga ipapa-ay iti DSHS( nayunam iti pahina no agkurang); ken
• Ikabil iti koya iti surat mo nga agrekreklamo ka, no mabalin.

TI NAGAN MO (PAKIPRINTA)

ALDAW TI PANNAKAYANAK

LUGAR A PAKAIBUSUNAN ITI SURAT ITI TAO NGA AGKIDKIDDAW ITI PANNAKADENGNGEG

NUMERO ITI KLIYENTE

SYUDAD

NUMERO ITI TELEPONO (KADWA ITI AREA CODE)

ESTADO

ZIP CODE

MENSAHE TELEPONO

Nasuratan nak gapu iti disisyon iti:

ni:

ALDAW

CSO WENNO NAGAN KEN LUGAR ITI MANMANMANEHAR ITI TARIPATO A PANGSASLUN-AT ITI DSHS

Kayay ko iti agtoltoloy nga tulong, no mabalin kanyak:

Wen

Saan

Programa:

Siak ket ireprepresentar ni (no sika ket irepreentar mo iti kabukbukodam a bagbagi, haan mon nga pil-apan dagitoy duwa nga maudi a linya):
NAGAN ITI REPRESENTATIB MO

PAGYANAN

ORGANISASYON

KALSADA

SYUDAD

TELEPONO

ESTADO

ZIP CODE

Palubusak iti pannakairwar iti impormasyun maipanggep iti pannakadengngeg ko iti mangrepresentar kanyak a kas
naisurat ti nagan na iti ngato.
TI PIRMAM

ALDAW

Kasapulam kadi iti taga-awat wenno mangtulong kanyam wenno mangkadwa kanyam para iti pannakadengngeg iti kasom?

Wen

Saan

No wen, anya nga sao wenno anya nga klase iti tulong?
Ti Administrative Law Judges (ALJ's) ket mabalin da iti mangiggem iti pannakadengngeg iti kaso babaen iti telepono. No kayat mo nga
sukatan iti mismo nga sika a pannakadengngeg. Suruten dagiti pakkdaar iti surat ti Pannakadengngeg nga maibuson to kenka babaen
iti OAH.
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