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

Cập Nhật Cơ Sở Dữ Liệu Ghi Danh Miễn HCBS 

      
            

Vào ngày        (date), quý vị đã đề nghị được ghi danh Khước Từ       .  

Hàng năm, DDA lại tái đánh giá các yêu cầu ghi danh khước từ trên cơ sở dữ liệu này. Đối với chúng tôi, việc Yêu Cầu 
Ghi Danh Khước Từ của quý vị phải phản ánh chính xác tình hình hiện tại và nhu cầu hiện tại của quý vị là rất quan 
trọng. Nếu quý vị đã được phê duyệt khước từ và đang chờ được ghi danh khước từ, quý vị có thể bỏ qua thông  
báo này. 

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn gửi lại yêu cầu ghi danh khước từ, quý vị có thể liên hệ với Quản Lý Hỗ Trợ 
Trường Hợp (Case Resource Manager, CRM). 

Nếu quý vị không có CRM, quý vị có thể yêu cầu cung cấp thông tin qua mạng tại địa chỉ 
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request hoặc gọi tới Đường Dây Thông Tin và Yêu Cầu 
Dịch Vụ. 

Quận Số điện thoại 

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
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Câu Hỏi Thường Gặp 

Mẫu này được sử dụng khi nào? 
Mẫu này được sử dụng khi cần cập nhật Yêu Cầu Ghi Danh Khước Từ. 

Những ai sẽ gửi thông báo này? 
Trụ sở chính sẽ gửi thông báo này cho khách hàng và đầu mối liên hệ tại Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (National 
Security Agency, NSA) của họ vào tháng thứ 10 của lần ghi danh ban đầu của họ trong cơ sở dữ liệu. 

Sẽ thế nào nếu thông báo của họ bị gửi đi muộn? 
Khi thông báo bị gửi muộn, cá nhân đó sẽ được cho khung thời gian như cũ để phản hồi giống như những thư được 
gửi vào thời điểm tháng thứ 10. 

Làm thế nào để cá nhân có thể thông báo cho DDA về nguyện vọng cập nhật Yêu Cầu Ghi Danh Khước Từ  
của mình? 
Cá nhân đó có thể liên hệ với văn phòng DDA tại địa phương họ hoặc trực tiếp với Quản Lý Hỗ Trợ Trường Hợp. 

Sẽ thế nào nếu họ gọi điện để đề nghị cập nhật yêu cầu ghi danh khước từ? 
Quản Lý Hỗ Trợ Trường Hợp sẽ hỗ trợ khách hàng gửi yêu cầu ghi danh khước từ đã cập nhật? 

Sẽ thế nào nếu tình hình thay đổi? 
CRM phải gọi điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp để theo sát tình hình và đánh giá thay đổi về hoàn cảnh hoặc điều  
kiện đó. 

• Chi tiết liên hệ và thông tin sẽ được nhập vào một SER. 

• Một yêu cầu ghi danh khước từ mới phải được hoàn thành và gửi đi. 

Sẽ thế nào nếu tôi liên hệ với gia đình sau khi họ đã rút lại yêu cầu ghi danh khước từ và lại mong muốn  
yêu cầu khước từ tiếp? 
Gửi Yêu Cầu Ghi Danh Khước Từ trong CARE. 
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