ອົງການຄຸ ້ ມຄອງຄົນພິການທາງດ້ ານການພັດທະນາການ (DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION, DDA)

ຄໍາຮ້ ອງຂໍການບໍລິການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລເດັກຢູ ່ ນອກບ້ ານ

ຊື່ຂອງເດັກ / ໄວໜຸ ່ ມ

ອາຍຸ

ວັນເດືອນປີເກີດ

ຊື່ຂອງພ່ໍ ແມ່ ຫື ຼ ຜູ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ (ເບ່ິ ງຄໍານິຍາມຢູ ່ ຂ້າງລຸ ່ ມ)

ວັນທີຮ້ ອງຂໍ

ທ່ີ ຢູ ່

ເດັກຄົນນ້ີ ອາໄສຢູ ່ ນໍາທ່ ານຕາມທີ່ຢູ ່ ນ້ີ ບໍ?
ຖ້ າບ່ໍ ແມ່ ນ, ກະລຸ ນາໃຫ້ ຄໍາອະທິບາຍ:

ເມືອງ

ແມ່ ນ

ລັດ

ລະຫັດໄປສະນີ

ບ່ໍ ແມ່ ນ

ຂ້ າພະເຈ້ົ າ / ພວກເຮົາແມ່ ນພ່ໍ ແມ່ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ພ່ໍ ແມ່ ເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ ຂອງເດັກຄົນນີ້.

ບ່ໍ ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ຖ້ າແມ່ ນ, ພໍ່ແມ່ ຫື ຼ ຜູ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ ໄດ້ ສະໜອງເອກະສານສານເພ່ື ອພິສູ ດຄວາມສໍາພັນໃນການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລແລ້ ວບໍ.
ແມ່ ນ
ບ່ໍ ແມ່ ນ
ຂໍ້ມູ ນທາງດ້ ານກົດໝາຍເພີ່ມຕື່ມທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບລູ ກຂອງທ່ ານ

ໝາຍເລກໂທລະສັບບ້ ານທ່ີ ໃຊ້ ຢູ່ໃນປັດຈຸ ບັນຂອງພໍ່ແມ່

ທ່ີ ຢູ ່ ອີເມວ

ໝາຍເລກໂທລະສັບບ້ ານທ່ີ ໃຊ້ ຢູ່ໃນປັດຈຸ ບັນຂອງພໍ່ແມ່

ທ່ີ ຢູ ່ ອີເມວ

ເລກໝາຍໂທລະສັບບ່ ອນເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ ຢູ່ໃນປັດຈຸ ບັນຂອງພໍ່ແມ່

ທ່ີ ຢູ ່ ອີເມວ

ໝາຍເລກໂທລະສັບມືຖືທີ່ໃຊ້ ຢູ່ໃນປັດຈຸ ບັນ

ໝາຍເລກໂທລະສັບບ່ ອນເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ ຢູ່ໃນປັດຈຸ ບັນຂອງພໍ່ແມ່

ທ່ີ ຢູ ່ ອີເມວ

ໝາຍເລກໂທລະສັບມືຖືທີ່ໃຊ້ ຢູ່ໃນປັດຈຸ ບັນ

ບົດທ່ີ 71A.28 RCW ໄດ້ ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການເບິ່ງແຍງດູ ແລຢູ ່ ນອກບ້ ານ. ມັນເປັນເຈດຕະນາລົມຂອງຜູ້ ອອກກົດໝາຍວ່ າ
ເມ່ື ອເຫດຜົນໜ
ຶ່ ງດຽວສໍາລັບການບໍລິການດູ ແລຢູ ່ ນອກບ້ ານແມ່ ນຄວາມພິການທາງດ້ ານການພັດທະນາການຂອງເດັກ,
ການບໍລິການດັ່ງກ່ າວຈະຖືກມອບໃຫ້ ໂດຍຜ່ ານແຜນການບໍລິການທີ່ຖືເອົາບຸ ກຄົນເປັນໃຈກາງໂດຍສະໝ
ັ ກໃຈ. ພ່ໍ ແມ່ ຫື ຼ

ຜູ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ ຍັງຄົງມີສິດເບ່ິ ງແຍງດູ ແລລູ ກຂອງຕົນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈກໍຍັງຄົງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
ດ້ ວຍການລົງລາຍເຊັນ, ທ່ ານກໍາລັງຢືນຢັນວ່ າ ທ່ ານແມ່ ນພໍ່ແມ່ ເບ່ິ ງແຍງດູ ແລຂອງເດັກ / ໄວໜຸ່ ມ ທີ່ມີຊື່ຢູ ່ ຂ້ າງເທິງນ້ັ ນ. ພໍ່ແມ່ ຫື ຼ

ຜູ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ ສາມາດຈະຍົກເລີກການບໍລິການໄດ້ ທຸ ກເວລາ. ຖ້ າພໍ່ແມ່ ຂອງເດັກ / ໄວໜຸ່ ມ ໄດ້ ແຕ່ ງງານກັນ ແລະ
ຢູ ່ ຮ່ ວມກັນ, ພ່ໍ ແມ່ ທັງສອງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງລົງລາຍເຊັນ. ຖ້ າພ່ໍ ແມ່ ຂອງເດັກ / ໄວໜຸ່ ມ ແຍກກັນຢູ ່ , ຕ້ ອງມີການປຶກສາຫາລືກັນ ແລະ
ທັງສອງຝ່າຍຕ້ ອງໄດ້ ລົງລາຍເຊັນ. ອາດຈະມີຂ້ໍ ຍົກເວ້ັ ນຖ້ າມີຄໍາສ່ັ ງຂອງສານທ່ີ ມີການລົງລາຍເຊັນຄັກແນ່ ຊ່ຶ ງກໍານົດສິດອໍານາດໃຫ້ ພ່ໍ

ຫື ຼ ແມ່ ພຽງຜູ້ ດຽວໃນການກໍາກັບດູ ແລການບໍລິການຂອງເດັກ / ໄວໜຸ່ ມ ຫື ຼ ໃນເວລາທ່ີ ມີຫັ ຼ ກຖານສະແດງວ່ າພ່ໍ ຫື ຼ
່ຶ ງໄດ້ ສະຫຼະ ບົດບາດໃນການເປັນພໍ່ແມ່ ຢ່າງຊັດເຈນ ຫື ຼ ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ ໄດ້ . WAC 388-826-0005 ໄດ້ ໃຫ້ ນິຍາມຂອງ
ແມ່ ຜູ້ ໃດໜ
ພ່ໍ ແມ່ ວ່ າແມ່ ນ ພ່ໍ ແມ່ ໃຫ້ ກໍາເນີດ ຫື ຼ ພ່ໍ ລ້ ຽງແມ່ ລ້ ຽງ, ຜູ້ ປົກຄອງ ຫື ຼ ຜູ້ ເບ່ິ ງແຍງດູ ແລຕາມກົດໝາຍ
ທ່ີ ມີອໍານາດທາງດ້ ານກົດໝາຍໃນການ ຕັດສິນໃຈໃນນາມ ຂອງເດັກກ່ ຽວກັບການດູ ແລຮັກສາສຸ ຂະພາບ ແລະ
ເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຕ່ າງໆຈາກລັດ.
ລາຍເຊັນຂອງພໍ່ແມ່ ຫື ຼ ຜູ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ
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ວັນທີ

ລາຍເຊັນຂອງພໍ່ແມ່

ວັນທີ

ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ ປະສານງານ OHS ຫື ຼ ຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການແຕ່ ງຕ້ັ ງ

ວັນທີ

ບ່ ອນນໍາສົ່ງ: ສໍາເນົາໄປຍັງ: ພ່ໍ ແມ່ ; ແຟ້ ມເອກະສານຂອງລູ ກຄ້ າ; ຜູ້ ຈັດການໂຄງການທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສຂອງເດັກ HQ
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