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ADMINISTRATA E ZHVILLIMIT TË AFTËSIVE TË KUFIZUARA (DDA) 

Përditësimi i databazës së regjistrimit të dorëheqjeve të HCBS 

      
            

Në        (data), ju bëtë një kërkesë për regjistrim në        
Akti i dorëheqjes.   

DDA rivlerëson kërkesat e regjistrimit të dorëheqjes në këtë bazë të dhënash çdo vit.  Është e rëndësishme për ne që 
Kërkesa juaj e Regjistrimit të Dorëheqjes të pasqyrojë saktësisht situatën tuaj dhe nevojat tuaja aktuale.  Nëse ju jeni 
aprovuar për akt dorëheqje dhe jeni duke pritur regjistrimin për dorëheqje, mund ta shpërfillni këtë njoftim. 

Nëse keni pyetje, ose dëshironi të paraqisni sërish kërkesën tuaj për regjistrim të dorëheqjes, mund të kontaktoni 
Menaxherin tuaj të Burimeve të Çështjes (CRM). 

Nëse nuk keni CRM, mund të kërkoni informacion në internet në https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-
information-request në Linjën e Informacionit dhe Kërkesës së Shërbimit. 

Qarku Telefon 

Chelan, Douglas, Ferry, Grant, Lincoln, Okanogan, Spokane, Stevens (800) 319-7116 

Adams, Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, 
Klickitat, Walla Walla, Whitman, Yakima (866) 715-3646 

Island, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom (800) 567-5582 

King (800) 974-4428 

Kitsap, Pierce (800) 735-6740 

Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Lewis, Mason, Pacific, 
Skamania, Thurston, Wahkiakum (888) 707-1202 

https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request


HCBS WAIVER ENROLLMENT DATABASE UPDATE 
DSHS 15-304 AL (REV. 06/2020) Albanian 

Pyetje të shpeshta 
Kur përdoret ky formular? 
Kjo formë përdoret për të përditësuar Kërkesën e Regjistrimit të Dorëheqjes. 

Kush do ta dërgojë këtë njoftim? 
Selia do t'ia dërgojë këtë njoftim klientit dhe kontaktit të tyre me NSA në muajine 10-të të regjistrimit të tyre origjinal në 
bazën e të dhënave. 

Po sikur njoftimi i tyre të vijë më vonë? 
Njoftimet e dërguara me vonesë do t'i sigurojnë individit të njëjtën kornizë kohore për përgjigje si ato që janë dërguar në 
10 muaj. 

Si mund ta njoftojë individi DDA-në për dëshirën e tij për të përditësuar Kërkesën e Regjistrimit të Dorëheqjes? 
Individi mund të kontaktojë drejtpërdrejt zyrën e tij lokale të DDA ose Menaxherin e Burimeve të Rastit. 

Po nëse ata telefonojnë për të përditësuar kërkesën e tyre për regjistrim të dorëheqjes? 
Menaxheri i Burimeve të Rastit do të ndihmojë klientin në dorëzimin e një kërkese të përditësuar të regjistrimit të 
dorëheqjes. 

Po sikur situata të ketë ndryshuar? 
CRM duhet të ndjekë me telefon ose personalisht dhe të vlerësojë ndryshimin e rrethanave ose kushteve. 

• Kontaktet dhe informacionet do të futen në një SER. 

• Një kërkesë e re për regjistrim të dorëheqjes duhet të plotësohet dhe dorëzohet. 

Po sikur të kontaktoj familjen time pasi ata kanë tërhequr kërkesën për regjistrim të dorëheqjes dhe dëshirojnë të 
kërkojnë dorëheqjen? 
Dorëzoni një Kërkesë Regjistrimi të Dorëheqjes në CARE. 
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