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GẤP Ở ĐÂY ĐỐI VỚI BAO THƯ CÓ CỬA SỔ. 

      thân mến: 

Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật (DDA) đã xác định rằng Thang Thẩm Định Hành Vi Thân 
Chủ và Hoạch Định Của Cơ Quan (ICAP) là yêu cầu bắt buộc để xác định hoặc tái xác định việc hội đủ điều kiện.  ICAP 
là thang đánh giá các kỹ năng thích ứng và không có điểm kiểm tra thích ứng hiện tại trong các hồ sơ của quý vị. 

 

Các chứng từ sau đây sẽ được gởi đến cho quý vị để giải thích thủ tục thẩm định và các yêu cầu ICAP. 

• WAC 388-823-0910 đến 388-823-0940 

• Các Hướng Dẫn để Hoàn Tất ICAP 

• Thông Báo Đồng Ý về Việc Quản Lý ICAP (DSHS 10-329) 

 

Xin gọi cho tôi theo số       để sắp xếp một cuộc hẹn. Quý vị sẽ cần phải đưa người nào đó đi cùng với quý vị mà họ 
đã biết quý vị ít nhất ba (3) tháng dựa trên cơ sở hàng ngày.  Nếu tôi không nhận được thông tin của quý vị trước 
     , quyết định hội đủ điều kiện của quý vị sẽ được dựa trên thông tin mà chúng tôi đã nhận. 

 

Một bản sao đầy đủ của việc hội đủ điều kiện được chi phối theo luật lệ tiểu bang (WAC 388-823) hiện có theo yêu cầu 
hoặc trực tuyến tại https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.  

 

Tôi rất mong nhận được thông tin của quý vị. 

 

Chào thân ái,  

                     
TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ E-MAIL 
 

Tài Liệu Đính Kèm 

 

đồng gởi: Người Giám Hộ/Đại Diện Hợp Pháp 
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