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   AGING AND LONG-TERM SUPPORT ADMINISTRATION (ALTSA) 
 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 الحد األسبوعي للعمل زیادةإخطار بشأن طلب                       
           Notification Regarding Request to Increase Work Week Limit              

      
 
      

 الحد األسبوعي للعمل لـ: زیادةتم تقدیم طلب ,      في 

        لتوفیر الخدمة لـ ،      
 اسم العمیل                              اسم موفر الرعایة لشخص واحد

 للحصول على معلومات إضافیة. WAC( 388-114-0020  ،0030 ،0070 ،0080یُرجى االطالع على قانون واشنطن اإلداري (

 

ار، فیُرجى االتصال أن ھذا اإلخطأسئلة بش إذا كانت لدیكھذا القرار ال یغیّر فوائد الرعایة المنزلیة الشھریة للعمیل.  بنتائج مراجعة اإلدارة. تم إرسال ھذا اإلخطار إلفادتك
  بمدیر الحالة.

 تم إرسال ھذا إلفادتك بأن اإلدارة:

 على طلبك وافقت بالكامل / جزئیًا    
       لموفر الرعایة لشخص واحد:الدائم الحد األسبوعي للعمل  
       اإلضافیة التي تمت الموافقة علیھا:ساعات خدمة العمل األسبوعیة  
       الحد األسبوعي الجدید والمؤقت للعمل: 

 الزمنیة اآلتیة فقط:تسري الموافقة على المدة 
         ،األحدتاریخ بدایة أسبوع العمل:    
       ،السبتتاریخ نھایة أسبوع العمل:    

 احدولرعایة لشخص اعمل موفر لالحد األسبوعي  تسري ھذه الموافقة فقط للتواریخ المذكورة أعاله. في یوم األحد بعد تاریخ نھایة أسبوع العمل المذكور أعاله، سیتغیر
 .      الدائم ھالحد األسبوعي لعملمرة أخرى إلى 

 یجب على موفري الرعایة لشخص واحد عدم تجاوز الحد األسبوعي المؤقت للعمل أو ساعات المزایا الشھریة للعمیل المحددة لھم.

 طلبك ألن (حدد كل ما ینطبق علیھ ذلك): رفضت     

 العمیل لم یستنفد جمیع موارد موفر الرعایة المتاحة.   

 اختار العمیل عدم تحدید موفر (موفري) الرعایة المتاح والمؤھل.   

 اختار العمیل عدم السعي للحصول على موفر (موفري) رعایة إضافي.   

 .غیر مستوفاة WAC 388-114-0080(1)(d)المعاییر الخاصة بقانون واشنطن اإلداري    

 أو

 *).WAC) 388-114-0080(bلم یتم الوفاء بمعاییر قانون واشنطن اإلداري (طلب الرعایة الطارئة / الطلب ذا األثر الرجعي الخاص بك ألنھ رفضت     

 عایة الطارئة / الطلب ذي األثر الرجعي.*ال یزال موفر الرعایة لشخص واحد مؤھالً للدفع في حالة رفض طلب الر

 .WAC 388-02-0085 قانون واشنطن اإلداريبناًء على  جلسة إداریةال یعطي ھذا القرار الحق في 
 اسم مدیر الحالة / الموارد

      
 التاریخ

      
 رقم ھاتف مدیر الحالة

      
 البرید اإللكتروني لمدیر الحالة

      
  


