DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION

Thông Báo về Quyết Định Miễn Điều Lệ
Notice of Exception to Rule Decision

KÍNH GỞI:

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA THÂN CHỦ

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THÂN CHỦ

Việc Miễn Điều Lệ (ETR) đã được yêu cầu đối với WAC
Mô tả yêu cầu:

ETR đã không được bắt đầu.
ETR bị từ chối.
ETR được chấp thuận cho
DỊCH VỤ/SỐ TIỀN

Ngày Bắt Đầu:

Ngày Kết Thúc:

Lý do không bắt đầu hoặc từ chối ETR:
WAC 388-440-0001(1)(b)
Trường hợp của quý vị không khác với đa số.
WAC 388-440-0001(1)(a)
Yêu cầu của quý vị trái với một điều khoản cụ thể của luật liên bang hoặc đạo luật tiểu bang. (Trích dẫn ngôn ngữ cụ
thể trong WAC hỗ trợ cho sự từ chối).

CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NGUỒN TRỢ GIÚP/HỒ
SƠ
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NGÀY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ E-MAIL

Thủ Tục Khiếu Nại Của Thân Chủ DDA
A. Trong khi WAC 388-02 cung cấp cho quý vị, thân chủ hoặc người đại diện thân chủ, quyền yêu cầu một Phiên Điều
Trần Hành Chánh, không có quyền kháng cáo về Sự Từ Chối Bắt Đầu của việc miễn lệ (ETR) đối với WAC 388-825120(3)(d).
B. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định ETR, quý vị có thể gọi nhân viên quản lý nguồn trợ giúp/hồ sơ về mối quan
ngại của quý vị.
C. Quý vị cũng có quyền đưa đơn khiếu nại của quý vị cho giám sát viên của nhân viên quản lý nguồn trợ giúp/hồ sơ
của quý vị.
• Gởi đơn khiếu nại đến “Giám Sát DDA của (tên CRM)”, hoặc
• Yêu cầu nhân viên quản lý nguồn trợ giúp/hồ sơ DDA của quý vị về tên của giám sát viên của họ.
D. Tùy thuộc vào việc nhận được đơn khiếu nại của quý vị, giám sát viên DDA sẽ tái xét quyết định ETR về việc khiếu
nại của quý vị và thông báo cho quý vị bằng văn bản trong vòng (10) ngày về quyết định của họ.
E. Nếu không hài lòng với quyết định của giám sát viên, quý vị có quyền gởi đơn khiếu nại đến Nhân Viên Quản Lý
Vùng DDA thuộc vùng của quý vị.
F. Nhân Viên Quản Lý Vùng DDA hoặc người được chỉ định có tái xét đơn khiếu nại của quý vị và gởi cho quý vị văn
bản thông báo về quyết định của họ trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Thông
báo này chấm dứt thủ tục khiếu nại.

Tuyên Bố Không Kỳ Thị
Nghiêm cấm kỳ thị trong mọi chương trình và hoạt động: không ai có thể bị loại trừ vì lý do chủng tộc, màu da, tôn giáo,
tín ngưỡng, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác, tình trạng gia đình, khuyết tật hoặc cựu chiến binh Việt Nam, hoặc tàn
tật.

Instructions for Notice of ETR Decision

1. Follow notification requirements per Policy 5.02.
2. Enter the date of the ETR decision at the top of the form.
3. Enter the relevant WAC citation for the requested exception along with a brief description of the request.
4. Check the box that is appropriate for the disposition of the request.
5. If an ETR is not initiated or denied then check the appropriate reason.
6. If the ETR is approved, document the service type and amount in the space provided next to the approved box.
7. Enter any relevant text from the WAC that supports denial because the request contradicts federal law or state
statute.
Example: WAC 388-825-375(b): The department will deny payment of services to the natural/step/adoptive parent of
a minor client age seventeen or younger.
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