CƠ QUAN QUẢN LÝ KHUYẾT TẬT PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION, DDA)

Yêu Cầu Dịch Vụ Ngoài Gia Đình Dành Cho Trẻ Em

TÊN TRẺ NHỎ/TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

TUỔI

NGÀY SINH

TÊN CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP (XEM ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI)
ĐỊA CHỈ

NGÀY YÊU CẦU

THÀNH PHỐ

Trẻ có sống cùng quý vị tại địa chỉ này không?
Nếu không, vui lòng giải thích lý do:

Có

TIỂU BANG

MÃ BƯU CHÍNH

Không

Tôi/chúng tôi là cha mẹ và người giám hộ hợp pháp của trẻ.

Có

Không

Nếu có thể, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đã cung cấp tài liệu tòa án xác minh mối quan hệ giám hộ.
Có
Không
BỔ SUNG THÔNG TIN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CON QUÝ VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ RIÊNG HIỆN TẠI CỦA CHA/MẸ

ĐỊA CHỈ EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ RIÊNG HIỆN TẠI CỦA CHA/MẸ

ĐỊA CHỈ EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN HIỆN TẠI CỦA CHA/MẸ

ĐỊA CHỈ EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HIỆN TẠI

SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN HIỆN TẠI CỦA CHA/MẸ

ĐỊA CHỈ EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HIỆN TẠI

Chương 71A.28 RCW Dịch Vụ Ngoài Gia Đình của chính phủ. Cơ quan lập pháp có ý định khi lý do duy nhất để
cung cấp các dịch vụ ngoài gia đinh là tình trạng khuyết tật phát triển của trẻ, các dịch vụ đó sẽ được cung cấp
thông qua một kế hoạch dịch vụ tự nguyện tập trung vào con người. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có
quyền giám hộ hợp pháp đối với con mình và có trách nhiệm ra quyết định. Bằng cách ký tên, quý vị xác nhận là
người giám hộ của trẻ nhỏ/trẻ vị thành niên có tên trên đây. Cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có thể chấm
dứt các dịch vụ bất cứ lúc nào. Nếu cha/mẹ của trẻ nhỏ/trẻ vị thành niên đã kết hôn và đang sống chung với
nhau, không bắt buộc phải có chữ ký của cả cha và mẹ. Nếu cha mẹ của trẻ nhỏ/trẻ vị thành niên đã ly thân, cần
có sự tham vấn và chữ ký của cả cha và mẹ. Các trường hợp ngoại lệ có thể được thực hiện với lệnh tòa đã ký
xác định cha hoặc mẹ có thẩm quyền duy nhất để quyết định các dịch vụ của trẻ nhỏ/trẻ vị thành niên hoặc khi
có bằng chứng cho thấy cha hoặc mẹ đã từ bỏ vai trò nuôi dạy con cái một cách rõ ràng hoặc manng tính chức
năng. WAC 388-826-0005 định nghĩa cha mẹ là cha mẹ ruột hoặc cha mẹ nuôi, người giám hộ hoặc người giám
hộ hợp pháp có thẩm quyền hợp pháp để thay mặt trẻ đưa ra quyết định về chăm sóc sức khỏe và lợi ích công
cộng.
CHỮ KÝ CỦA CHA/MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ

NGÀY

CHỮ KÝ CỦA CHA/MẸ

NGÀY

CHỮ KÝ CỦA ĐIỀU PHỐI VIÊN HOẶC NGƯỜI THIẾT KẾ

NGÀY
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