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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION 
 AGING AND LONG-TERM SUPPORT ADMINISTRATION 

 ਿਨਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਕਲੂ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ ਬਾਰ ੇਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਛੋਟ  
 ਵਾਸਤੇ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨ� ਿਟਸ 
Notice of Decision on Request for School Break Personal Care Exception to Rule 

       

ਲਈ: 
ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਪਤਾ 

      
ਕਲਾਇੰਟ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਪਤਾ 

      

ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਨ� ਮ ਲਈ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:  WAC 388-106-0135 

ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ: 

      

 

 ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਿਨਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 
  

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:              ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:                             ਮਹੀਨ�  ਲਈ ਘੰਟੇ:        
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:              ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:                             ਮਹੀਨ�  ਲਈ ਘੰਟੇ:        
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:              ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:                             ਮਹੀਨ�  ਲਈ ਘੰਟੇ:        

 ਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ DDA / HCS / AAA ਦਫ਼ਤਰ ਵਲ� ਵਾਧੂ ਿਨਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।   ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 

ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਓਲੰਪੀਆ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲ� ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜ� ਉਸਦ ੇਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 ਓਲੰਪੀਆ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲ� ਵਾਧੂ ਿਨਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ: 

 WAC 388-440-0001(1)(b) ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਤ� ਅਲੱਗ ਨਹ� ਹੈ।   
ਿਨਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਿਜਸਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਮ� ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡ ੇਿਨਜੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ� (WAC 388-106-0080 ਅਤੇ WAC 388-106-
0085 ਵੇਖੋ) ਵਾਲ਼ੇ ਤੁਹਾਡ ੇCARE ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੂਹ ਿਵਚਲੇ ਬਹੁਤ ੇਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਦਰਜੇ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੂਹ 
ਿਵਚਲੇ ਹੋਰਨ� ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ� ਤ� ਅਲੱਗ ਨਹ� ਹੈ।  ਵਾਧੂ ਘੰਿਟਆ/ਂਡਾੱਲਰ� ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 

 WAC 388-440-0001(1)(a) ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੰੂਨ ਜ� ਸਟੇਟ ਦੇ ਆੱਰਡੀਨ� ਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ।   

       

ਿਕ�ਿਕ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹ� ਹੈ। 
ਕੇਸ/ਸ�ੋਤ ਮੈਨ� ਜਰ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

       

ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ 

      
 


