
  
 

 

 

 
  

 

 
 

   

 

 

 

 

   

 

 
 

 

  

 

 
 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý 
Release of Liability 

Thỏa thuận này miễn trừ cho Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật về tất 
cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến tổn thương hoặc thiệt hại tài sản tiếp theo việc lắp đặt thiết bị 
được Phòng Hành Chánh cung cấp nhưng không được lắp đặt bởi một nhà cung cấp có hợp đồng 
của Phòng Hành Chánh.  Người miễn trừ yêu cầu cung cấp dịch vụ lắp đặt bản thân phải chịu mọi 
rủ ro và không thông qua quy trình của Phòng Hành Chánh về việc Thích Nghi Với Môi Trường để 
lắp đặt thiết bị được cung cấp.    

Bằng cách ký tên vào thỏa thuận này, tôi, , đồng ý miễn trừ hoàn 
toàn cho Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật về bất kỳ trách nhiệm pháp 
lý nào, bao gồm trách nhiệm tài chánh để mua sắm và lắp đặt bất kỳ thiết bị nào trong nhà tôi.  Tôi 
thừa nhận mọi rủi ro liên quan đến việc lắp đặt thiết bị được Phòng Hành Chánh cung cấp.  Tôi 
yêu cầu hành động này một cách tự nguyện, và mọi rủi ro đều được nói rõ cho tôi biết.  Tôi thừa 
nhận rằng Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật không bảo đảm sự an toàn 
của bất kỳ thiết bị nào được chi trả theo yêu cầu của tôi, cũng không bảo đảm việc lắp đặt thiết bị 
đó an toàn ở nhà tôi.   

Bằng cách ký tên dưới đây, tôi sẽ bị tước bỏ mọi quyền phát đơn kiện Phòng Hành Chánh Trợ 
Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật về việc mua sắm và/hoặc lắp đặt bất kỳ thiết bị nào và sẽ hết 
sức nỗ lực để bảo đảm việc lắp đặt an toàn và đúng thiết bị.  Tôi đồng ý rằng Phòng Hành Chánh 
sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ thiết bị nào bị hư hỏng 
trong quy trình lắp đặt. 

Tôi, , hoàn toàn hiểu biết và đồng ý các điều khoản trên đây. 

CHỮ KÝ NGÀY TÊN VIẾT IN 

Hướng Dẫn 

Mục đích: Mục đích của mẫu đơn này là để miễn trừ cho Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển 
Cho Người Tàn Tật về tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến tổn thương hoặc thiệt 
hại tài sản tiếp theo việc lắp đặt thiết bị được Phòng Hành Chánh cung cấp khi thân chủ 
DDA hoặc đại diện pháp lý yêu cầu rằng việc lắp đặt đồ dùng không được lắp đặt bởi 
một nhà cung cấp có hợp đồng của Phòng Hành Chánh.  

Mẫu đơn này được sử dụng khi nào? Mẫu đơn này được yêu cầu khi thân chủ hoặc đại diện 
hợp pháp chọn một đơn vị khác lắp đặt thiết bị đã được 
DDA chi trả nhưng không được lắp đặt bởi một nhà cung 
cấp có hợp đồng của DDA.  

Ai có thể ký mẫu đơn này?   Thân Chủ của DDA hoặc đại diện hợp pháp của họ.  Nếu 
đó là tài sản thuê mướn, chủ nhà phải ký vào hợp đồng 
cho thuê. 

Mẫu đơn này cần tìm thấy ở đâu?  Trong mục pháp lý của hồ sơ Thân Chủ. 

RELEASE OF LIABILITY 
DSHS 27-176 VI (REV. 08/2019) Vietnamese 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 


