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

Paunawa Tungkol sa Kahilingan na Dagdagan ang Katakdaan ng 
 Linggo ng Trabaho (Work Week) 
 Notification Regarding Request to Increase Work Week Limit 

      
 
      

Noong      , isang kahilingan na dagdagan ang katakdaan ng work week ang ginawa para kay: 

      , inupahan ni        
PANGALAN NG INDIBIDWAL NA TAGAPAGTUSTOS                              PANGALAN NG KLIYENTE 

Mangyaring tingnan ang WAC 388-114-0020, 0030, 0070 at 0080 para sa karagdagang impormasyon. 

Ang paunawa na ito ay upang ipaalam sa inyo ang mga resulta ng pagsusuri ng departamento. Hindi babaguhin ng 
kapasyahan na ito  ang buwanang benepisyo na pangangalaga sa bahay ng kliyente. Kung mayroon kang mga katanungan 
tungkol sa paunawa na ito, mangyaring makipag-ugnay sa tagapangasiwa ng kaso.  

Ito ay upang ipaalam sa iyo na ang kagawaran ay: 

 Inaprobahan / Bahagyang Inaprobahan ang Iyong Kahilingan 
 Permanenteng takda ng work week ng IndividuaL Provider:       
 Dagdag na work week oras ng serbisyong naaprobahan:       
 Temporaryo na bagong limit ng work week:       

Ang aprobasyon ay para sa mga sumusunod na tagal ng panahon lamang: 
 Petsa ng Umpisa ng Work Week:  Linggo,        
 Petsa ng Pagtatapos ng Work Week:  Sabado,       
May bias lamang ang aprobasyon na ito para sa mga petsa na nakalista sa itaas. Sa Linggo matapos ang Pagtatapos ng 
Work Week na nakalista sa itaas, ang takda ng work week ng Individual Provider ay ibabalik sa kanyang permanente na 
takda ng work week:      . 

Ang mga IP ay hindi dapat lumagpas sa kanilang pansamantalang limitasyon ng work week o buwanang 
benepisyong oras ng kliyente na nakatalaga sa kanila. 

 Tinanggihan ang iyong kahilingan dahil (lagyan ng tsek lahat g naa-angkop): 

 Hindi lahat nagamit ng kliyente ang lahat na mapagkukunang magagamit ng provider. 

 Pinili ng kliyente na hindi kunin ang magagamit at kualipikadong (mga) provider. 

 Pinili ng kliyente na hindi maghanap ng karagdagang (mga) provider. 

       WAC 388-114-0080(1)(d) hindi natugunan ang pamantayan. 
O 

 Tinanggihan ang iyong lumitaw/nauna pang kahilingan dahil hindi natugunan ang pamantayan ng WAC 388-114-0080(b).* 

* Maari pa ring karapat-dapat sa IP ang kabayaran kung tinanggihan ang lumitaw/naunang kahilingan. 

Ang desisyon na ito ay hindi lumilikha ng karapatan sa administratibong pagdinig based on WAC 388-02-0085 
PANGALAN NG CASE / RESOURCE MANAGER 
      

PETSA 
      
 
  

NUMERO NG TELEPONO NG CASE MANAGER 
      

EMAIL NG CASE MANAGER 
        


