Danh Sách Kiểm Tra Yêu Cầu Mở Rộng Giới Hạn
Limitation Extension Request Checklist
1. Quý vị đã làm đơn yêu cầu Mở Rộng Giới Hạn để nhận thêm giờ nếu:
Quý vị đã điền vào mẫu đơn Yêu Cầu Mở Rộng Giới Hạn cho Các Thân Chủ Dưới 21 Tuổi, DSHS 10-504, hoặc
bất kỳ loại yêu cầu khác bằng văn bản hãy nói cho chúng tôi biết:
Tên quý vị
Ngày sinh của quý vị
Quý vị sẽ yêu cầu thêm bao nhiêu giờ
Quý vị cần sự trợ giúp nào để hoàn thành các nhiệm vụ chăm sóc cá nhân (cũng được gọi là “ADLs” và
“IADLs”)
Quý vị nhận được sự trợ giúp không công (cũng đươc gọi là “hỗ trợ thân mật”) nào về các nhiệm vụ chăm
sóc cá nhân trong suốt một tuần
Vì sao quý vị không nhận đủ sự trợ giúp từ các nhân viên chăm sóc không công để hoàn thành tất cả nhiệm
vụ cần thiết
2. Quý vị có thể cung cấp bất kỳ giấy tờ hoặc thông tin nào mà quý vị muốn chúng tôi tái xét cùng với văn bản yêu cầu
của quý vị. Đây là một vài khái niệm về các loại giấy tờ có thể trợ giúp cho thấy lý do vì sao quý vị cần thêm giờ:
Một Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) hiện tại
Các kế hoạch điều trị / chú giải liệu pháp
Các tài liệu nuôi nấng con cái (dành cho các phụ huynh có con nhỏ không sống cùng)
Biểu thời gian dành (các) nhà cung cấp hiện tại trong ba (3) tháng qua
Hô sơ y tế về tình trạng bệnh của quý vị
Các hồ sơ y tế về bất kỳ tình trạng bệnh nào mà cha mẹ quý vị có thể có, họ giữ cho khỏi có thể giúp quý vị một
số hoặc tất cả nhiệm vụ chăm sóc cá nhân của quý vị
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