TÊN VÀ ĐỊA CHỈ THÂN CHỦ

Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật (DDA) được yêu cầu gởi cho quý vị thông báo các quyết
định bằng văn bản sẽ ảnh hưởng đến việc hội đủ điều kiện DDA hoặc các dịch vụ DDA của quý vị để bảo đảm rằng quý
vị hiểu được quyết định và các quyền yêu cầu phiên điều trần của quý vị. Luật pháp tiểu bang Washington yêu cầu rằng
DDA phải gởi các thông báo này đến cho quý vị và ít nhất cho một người khác.
DDA đã yêu cầu quý vị nhận dạng một người đại diện để nhận các thông báo của bộ và quý vị đã:
Không thể nhận dạng một người đại diện.
Yêu cầu tự mình đại diện.
• Yêu cầu của quý vị bị từ chối bởi vì DDA đã xác định quý vị không thể hiểu các thông báo và các quyền khiếu nại
của quý vị mà không có trợ giúp.
DDA sẽ bắt đầu quy trình chỉ định một người đại diện nhận các thông báo nhân danh quý vị. Quý vị sẽ tiếp tục tự mình
nhận các thông báo, trừ khi một người giám hộ được Tòa Thượng Thẩm chỉ định cho quý vị.
Quý vị có quyền khiếu nại quyết định này. Nếu quý vị muốn khiếu nại, xin hoàn tất và gởi trong mẫu đơn đính
kèm, “Thủ Tục DDA để Nhận Dạng một Người Đại Diện Yêu Cầu Phiên Điều Trần,” trước
.
Trân trọng kính chào,

đồng kính gởi: Trợ Lý Trưởng Ban Pháp Chế DDA
Trợ Lý Thư Ký hoặc Người Được Chỉ Định Của DDA
Các trích dẫn RCW và WAC:
RCW 71A.10.060 - Thông báo của bộ trưởng
WAC 388-472-0010 - Các dịch vụ điều chỉnh bổ sung cần thiết là gì?
WAC 388-472-0020 (1) (c) – Bộ quyết định như thế nào nếu tôi hội đủ điều kiện hưởng các dịch vụ NSA?
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Oral request taken by:
NAME

Thủ Tục Nhận Dạng một Người Đại Diện
Yêu Cầu Phiên Điều Trần Của DDA

TELEPHONE NUMBER

INVOLVED DIVISION / ORGANIZATION

DDA Requirement to Identify a Representative Request For
Hearing

Theo Chương 388-02 về các luật điều trần DSHS.

GỞI THƯ ĐẾN:

FAX:

OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARING (OAH), MAIL STOP: 42489
PO BOX 42489
OLYMPIA WA 98504-2489

360-586-6563

Tôi yêu cầu một phiên điều trần bởi vì tôi không đồng ý với quyết định sau đây của Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát
Triển Cho Người Tàn Tật (DDA):

TÊN QUÝ VỊ (XIN VIẾT IN)

NGÀY SINH

ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI YÊU CẦU PHIÊN ĐIỀU TRẦN

SỐ ĐIỆN THOẠI (BAO GỒM MÃ VÙNG)

THÀNH PHỐ

TIỂU BANG MÃ VÙNG

MÁY NHẮN TIN

Tôi đã được thông báo về quyết định vào:

bởi:
NGÀY

Tôi muốn tiếp tục được trợ cấp, nếu tôi hội đủ điều kiện:

SỐ ID THÂN CHỦ

Có

TÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG DSHS

Không

Chương trình:

Tôi được đại diện bởi (nếu quý vị sẽ tự mình đại diện, đừng điền vào hai dòng kế tiếp):
TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA QUÝ VỊ
ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG

TỔ CHỨC
THÀNH PHỐ

SỐ ĐIỆN THOẠI
TIỂU BANG

MÃ VÙNG

Tôi cho phép tiết lộ thông tin về phiên điều trần của tôi cho người đại diện của tôi biết.
CHỮ KÝ QUÝ VỊ

NGÀY

Quý vị có cần một thông dịch viên hoặc trợ giúp khác hay quá trình điều chỉnh về phiên điều trần không?

Có

Không

Nếu có, ngôn ngữ hoặc trợ giúp nào?
Các Thẩm Phán Luật Hành Chánh (ALJ’s) có thể tiến hành một số phiên điều trần qua điện thoại. Nếu quý vị muốn thay
đổi một phiên điều trần trực tiếp. Tiếp theo là các hướng dẫn trong Thông Báo của Phiên Điều Trần sẽ được OAH gởi
đến cho quý vị.
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Hướng Dẫn
(Hướng dẫn chỉ dành cho nhân viên sử dụng)
Nhân Viên Quản Lý Nguồn Hồ Sơ
Nếu thân chủ đã không thể nhận dạng một người đại diện hoặc đã yêu cầu tự mình đại diện để nhận các chứng từ thông
báo, người được chỉ định của khu vực quý vị phải tham khảo ý kiến của DDA HQ và Trợ Lý Trưởng Ban Pháp Chế
(AAG). Thân chủ phải yêu cầu là NSA của riêng họ bằng văn bản (theo WAC 388-825-102). Sau khi nhận được một yêu
cầu bằng văn bản, người được chỉ định của khu vực phải nộp mẫu đơn DSHS 14-491 (Thân Chủ Người Lớn Của Quý Vị
Có cần một Đại Diện NSA không?) cho DDA HQ. Nếu DDA HQ xác định rằng cá nhân này không thể hiểu các thông
báo, quý vị phải:
•

Đánh dấu vào ô thích hợp liên quan đến lý do đối với thông báo này (DSHS 14-493).

•

Đưa ra thông báo này (DSHS 14-493) cho thân chủ trong một cuộc phỏng vấn mặt đối mặt. Thân chủ cũng nhận
được một bản sao văn bản đầy đủ về WAC 388-825-100 và 388-825-101.

•

Giải thích cho thân chủ biết những gì xảy ra khi yêu cầu của họ bị từ chối. Việc giải thích sẽ bao gồm thông báo này
và hai WAC được trích dẫn bằng dấu chấm tròn ở trên.

•

Giải thích quy trình khiếu nại, bao gồm thời hạn 90 ngày, và trợ giúp yêu cầu về một Phiên Điều Trần Hành Chánh
nếu cần.

•

Gởi một bản sao thông báo này đến văn phòng của DDA HQ, MS: 45310, Fax (360) 407-0955.

•

Viết một SER dựa vào quyết định của DDA HQ để từ chối yêu cầu của thân chủ.

•

Đưa mẫu đơn DSHS 14-491 cùng với quyết định từ chối của DDA HQ vào mục pháp lý của tập hồ sơ thân chủ.

•

Viết một SER dựa vào cuộc phỏng vấn mặt đối mặt của quý vị với thân chủ sau quý vị đã đưa ra thông báo này
(DSHS 14-493).

•

Tham khảo ý kiến với DDA HQ để tiếp tục theo dõi và chứng minh bằng tài liệu trong các SER.

Các trích dẫn RCW và WAC:
RCW 71 A.10.060 - Thông báo của bộ trưởng
WAC 388-825-100 – Tôi sẽ được thông báo như thế nào về các quyết định do DDA đưa ra?
WAC 388-825-101 – Vì sao DDA cần phải gởi các thông báo và thư từ của tôi cho người nào khác?
Thông Tin Bổ Sung:
WAC 388-825-102 – Nếu tôi không muốn nhận các thông báo và thư từ DDA của tôi được gởi từ bất kỳ người nào
khác thì sao?
Chính Sách NSA
Chính Sách 5.02 – Điều Chỉnh Bổ Sung Cần Thiết
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