
تېرېدن لیک ته رسایي
 د نوم لیکنې، یا کوم متبادل تېرېدن لیک ته د اوړېدنې لپاره 

 غوښتنه څه وخت هم کېدای يش. د قضیې د زېرمې مدیر 
 (CRM) څخه غوښتنه وکړئ. که چیرې د قضیې د زېرمې 

 ]No-Paid Service[ مدیر موجود نه وي، نو د محيل وړیا خدمت 
 په لیکه خپل پېغام پرېږدئ کوم چې د محيل دفرتو په نوملړ 
 کې ورکړل شوی وي یا انالین خپله غوښتنه وړاندې کړئ پر 

 www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request.
 د تېرېدن لیک لپاره د خدمت معیار پوره کول خدمتو ته د رسایۍ 

تضمین نه ورکوي. هر یو تېرېدن لیک د خلکو پر شمېره یو محدودیت 
 لري کومو ته چې خدمت وړاندې کولی يش. DDA واک لري چې 

هغه نوم لیکنه محدود کړي کومه چې د نوي تېرېدن لیک ګډونواالنو 
لپاره د مايل زېرمې د شتون پر اساس وي.

د اداري اورېدنې حقونه
هر چا ته الندې ورکړل شویوی پرېکړو کې د کومې په باب د اداري 

اورېدنې حق ترالسه دی پرته له پروګرام یا خدمت:

 DDA استحقاق څخه انکار شوی وی، ختم کړل شوی وي یا DDA د  • 
په غیر معقوله توګه پر کومې غوښتنې عمل کول ځنډويل وي؛ یا

د هغه خدمت ډول یا مقدار چې د ترالسه کولو پرېښله ورکړل   • 
شوې وي؛ یا

د خدمتو څخه انکار، تخفیف، یا ختمونه؛ یا  •

د خدمت وړاندې کوونکي له غوراوې څخه انکار؛ یا  •

که چیرې کومې بلې میشتي وضعې ته نقل کړل شوی وي، او د دغه   •
وګړي د خوښې نه وي؛ یا

د DDA له خوا بل کوم تن ته د خربتیاو نه لېږلو د یو غوښتنې   •
تعمیلولو څخه انکار؛ یا

د تېرېدن لیک له کوم پروګرام څخه نوم لیرې کول؛ یا  •

د تېرېدن لیک د خدمتو پرځای د ICF/IID خدمتو ترالسه کولو   •
غوښتنې څخه انکار؛ یا

DDA پرېکړه وکړي چې پر روان تېرېدن لیک ترالسه خدمتونه   • 
د روغتیا او ښېګڼې اړتیاوې پوره کولی يش او کوم وګړی توافق 

ونکړي؛ یا

د کوم وګړي ارزونه شوې وي چې د ICF/IID د پاملرنې معیار   • 
ته اړتیا نه لري.

د تېرېدن لیک استحقاق
ترالسه کوونکي باید هرومرو پر ټولو معیارو پوره وي:

باید د RCW 71A.10.020(5) ترمخه د DDA یو مستحق موکل وي.  •

د هغه معیار چې د ټولنیز امنیت په الیحه کې مقرر کړل شوی دی   •
ترمخه کومه معیويب لري.

د اوږدمهاله پاملرنې خدمتو/میډیکیډ ]Medicaid[ لپاره غوښتنه   •
 کوي او تصدیق شوي عایدات لري کوم چې د SSI د وفاقي ګټې 

د معیار څخه 300 سلنه نه زیات تېری ونکړي.

که چیرې کوچنی وي نو د پالر یا مور عایدات او زېرمې په پام   –
کې نه نیول کېږي.

که چیرې یو لوی تن د خاوند یا ښځې رسه میشت وي،   – 
د خاوند یا ښځې عایدات او زېرمې په پام کې نه نیول کېږي.

له 2,000 ډالرو څخه ټیټې زېرمې لري یا د معیوبو کارګرانو لپاره   • 
د مڼې روغتیا (HWD) پروګرام کې وي.

ذهني معیوبيو لرونکو وګړو لپاره په منځمهاله پاملرنې اسانتیا   • 
 (ICF/IID) کې وړاندې کېدونکې پاملرنې پر معیار پوره وي 

کومه چې د DDA ارزونې له خوا ټاکل شوې ده.

پر وګړي مرکوز د خدمت پالن (PCSP) څرګندوي چې څرنګه   • 
 د روغتیا، امنیت، او د پرځای کونې پروسې اړتیاوې په داسې 
 ټولنه کې پوره کېدای يش کومه چې د میاشتني تېرېدن لیک 

خدمت او / یا څارنه لري.

رضایت لري چې د ICF/IID په نسبت د کور او ټولنې پرا اساس   •
خدمتونه ترالسه کړي.

 د ودې د 

 معیوبیو 

 د ادارې 

له خوا

 اسايس پلس 
 تېرېدن لیک

 موږ انالین وګورئ پر: 
dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request

 یو دفرت درک کړئ پر: 
dshs.wa.gov/office-locations

موږ ته زنګ ووهئ:

 هغه خلک چې د اورېدو یا مخابرې په لړ کې مرستې ته اړتیا لري کولی 
 يش چې د واشنګټن ټیيل کمیوين کیشن ریلی رسویس ته پر 1-1-7 یا 

(TTY) 6388-833-800-1 ډایل کولو زنګ ووهي.
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(800) 319-7116 
R1ServiceRequestA@dshs.wa.gov

(866) 715-3646 
R1ServiceRequestB@dshs.wa.gov

(800) 567-5582 
R2ServiceRequestA@dshs.wa.gov

(800) 974-4428 
R2ServiceRequestB@dshs.wa.gov

(800) 735-6740 
R3ServiceRequestA@dshs.wa.gov

(888) 707-1202 
R3ServiceRequestB@dshs.wa.gov

چیالن، ډګلس، فیري، ګرانټ، لینکن، 
اوکانوګان، پینډ اوریل، سپوکین، 
سټیونز

ایډمز، ایسوټین، بینټن، کوملبیا، 
فرینکلین، ګارفیلډ، کیټیټاس، 
 کلیکیټاټ، واال واال، وایټ مین، یاکیام

آی لنډ، سان جوان، سکاګیټ، 
سنومیش، وټکام

کینګ

کیټ سیپ، پی ارس

کلیلم، کالرک، کاولیټز، ګریز هاربر، 
جیفرسن، لیویس، میسن، پسیفیک، 
سکیمینیا، ترسټن، واه کیاکم

ټیلفون او برېښنالیککاونټیانې

https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/DDA/dda/find-an-office


مسلکي خدمتونه

��د رویې د روغتیایي ثبات خدمتونه – د رویې روغتیایي بحران 
کې د مرستې او تقویې لپاره خدمتونه. په دې خدمتو کې شامل 
 دي د مثبت رویې مرسته او سالکاري ځانګړي روحي خدمتونه 

او د بحران بل اړخ ته اړونې اسايس خدمتونه.

��د رویې د روغتیایي ثبات خدمتونه – د بحران بل اړخ ته اړونې 
اساسي خدمتونه – د میشتېدو او رویې موقتي خدمتونه د هغه 

چا لپاره کوم چې د ذهني فعالیت په لړ کې د سخت زوال د خطر 
او د روحیې له امله روغتون کې داخلېدو د خطر سره مخامخ وي.

��د مثبت چلند مرسته او سالکاري – هغه مرستې چې د چلند د 
 روغتیا اړتیاوې ارزوي او ځواب ورته وایي. په دې کې شامل دي 

 د هغه رویو مخ په وړاندې بېولو لپاره نېغ په نېغه مداخلې 
کومې چې د ژوند معیار او د ټولنې ګډون ال نور ښه کوي.

��د خطر ارزونه – د عصبي، طبي یا تداوۍ سره اړوند خدمتو لپاره 
 د اړتیا مالومولو لپاره د تېري، تعقیب، په جنسي توګه ناوړه، 

یا د درندګۍ رویې ارزونې.

���تخصیصي روحي خدمتونه – روحي خدمتونه چې د داسې وګړو 
د اړتیاو لپاره متخصص وي چې د ودې معیوبي لري.+21 

��د عملې/ خاندان سالکاري او روزنه – خاندان او نېغ په نېغه 
خدمت وړاندې کوونکو لپاره مسلکي رزونه او سالکاري د دې 
لپاره چې په ښه ډول اړتیاوې ترسره کړي. سالکاري ترالسه ده.

��جسماني تداوۍ – مسلکي، جسماني، او د ګړېدنې، ژبې او 
 ]Medicaid اورېدو خدمتونه پرته له هغې چې میډیکیډ

](Apple Health) یې وړاندې کوي. +21

د پاملرنې ورکولو خدمتونه

��ساتېری – هغه وګړو لپاره لنډمهاله هوساینه چې د موکالنو سره 
میشت وي او پاملرنه وړاندې کوي.

��د ناروغ هنرمنده پاملرنه – د مزمنې، اوږدمهاله ناروغ پالنې 
خدمتونه د دې لپاره چې هغه اړتیاوې ترسره شي چې د میډیکیډ 

]Medicaid (Apple Care)[ په وسیله نه ترسره کېږي. +21

شیان او خدمتونه

د منګوړو ختمونه – په کور کې د منګوړو لپاره تداوۍ.  

���بېړنۍ مرسته – د ډالر د کالني حد څخه موقتي لوړوالی کله 
چې اضافي خدمتونه اړین وي.

���د چاپېریال سره سمونونه – د کور سره جسماني سمون چې 
د یو وګړي لپاره په دغه ټولنه کې ژوند کولو لپاره اړین وي.

��متخصص طبي االت او اکماالت – په طبي توګه اړین االت او 
 اکماالت چې د میډیکیډ ]Medicaid (Apple Care)] په 

وسیله نه ترسره کېږي.

��روغتیایي ښوونه – د ښوونې میاشتنی، انفرادي، چاپ کړل شوی 
لیک کوم چې روغتیا سره اړوند ستونزو اداره کولو او روغتیایي 

هدفو ترالسه کولو کې مرسته کولو لپاره وي. 

د تېرېدن لیک بیاکتنه
 د ټولنیز او روغتیایي خدمت څانګه د ودې د معیوبیو د ادارې 

 (DDA) د کور او ټولنې پر اساس خدمتو (HCBS) میډیکیډ تېرن 
 لیک پنځه پروګرامونه دي. هر یو تېرېدن لیک په ټولنه کې د روغتیا 
او امنیت اړتیاوې تررسه کولو لپاره ځانګړي خدمتونه وړاندې کوي. 

 اسايس پلس تېرن لیک بېالبېل خدمتونه وړاندې کوي کوم چې 
 په نورو زېرمو )شخيص بیمه، میډیکیډ، ښوونځای، او داسې نورو( 

په وسیله ترالسه نه وي.

 اسايس پلس تېرېدن لیک د هغه وګړو مرسته کوي څوک چې په 
ټولنه کې خپلې ارزول شوې روغتیایي او امنیتي اړتیاوې تررسه کولو 

لپاره د تېرېدن لیک خدمتو ته اړتیا لري. دا خدمتونه د دوي په کاله، 
خانداين کور، د لویانو خانداين کور یا د لویانو د میشتې مرکز کې 

 وړاندې کولی يش. اسايس پلس تېرېدن لیک د هر منګ وګړو 
خدمت کوي.

که چیرې د خدمتو لپاره ارزول شوې اړتیا د اسايس پلس تېرېدن لیک 
 ترمخه وړاندې کېدونکي خدمت له دایرې څخه زیاتېږي، DDA باید 
 د روغتیا او ښېګڼې د اړتیاو تررسه کولو لپاره په الندې ورکړل شویو 

کې یوه یا ډېرې هڅې وکړي:

نور موجود قدرريت مرستې مالومې کړي:  •

د تېرېدن لیک څخه بهر ترالسه کېدونکو هغه خدمتو ته رسایي   •
کولو لپاره له قاعدې څخه کومه استثنا پیل کړي کوم چې په اسايس 

پلس تېرېدن لیک کې شامل نه وي، پرته له قدريت مرستو؛

د داسې کوم متبادل تېرېدن لیک لپاره غوښتنې کولو موقعه   • 
وړاندې کړي کوم چې اړین خدمتونه لري؛ 

په کوم ICF/IID کې ځای وړاندې کوي.  •

په هغه صورت کې چې لپاسه ورکړل شوې غوراو کې یوه هم د روغتیا 
او ښېګڼې اړتیاوې نه تررسه کوي، DDA باید د تېرېدن لیک استحقاق 
له منځه یويس. که چیرې له یو تېرېدن لیک څخه ختم کړل يش، یو تن 
بیاهم له تېرېدن لیک څخه پرته د DDA د نورو خدمتو استحقاق لري.

د تېرېدن لیک خدمت
 د کالنۍ ارزونې لپاره دا برورش وکاروئ. د قضیې د زېرمې مدیر 

(CRM) باید د خدمتو او اړتیاو توضیح وکړي، او پر شخص مرکوز 
خدمتو پالن (PCSP) کې انتخاب کړل شویو خدمتو سندونه وړاندې 

 کړي. ځینې خدمتونه تر ورکولو څخه دمخه بیاکتنې او تصویب ته 
 اړتیا لري. له تصویب څخه دمخه له CRM څخه د اړینو مالوماتو 
 په اړه پوښتنه وکړئ. په څلورو کتګوریو کې په خدمتو کې رسه د 

عمر د محدودیتو شامل دي:

ټولنیز خدمتونه – په ټولنه کې د موکل ګډون او بشپړونه مخ   • 
پر وړاندې بیایي

مسلکي خدمتونه – هغه خدمتونه تقویه کوي کوم چې قراردادي   •
مسلکیان وړاندې کوی

پاملرنه ورکونکي خدمتونه – د ګډونواالنو او د هغوي د پاملرنه   •
ورکوونکو مرسته کوي

شیان او خدمتونه – د ګډونواالنو لپاره االت، اکامالت او ځانګړي   •
خدمتونه

د انتخاب بوکسې وکاروئ او CRM ته وښایئ چې کوم خدمتونه د 
دلچسپۍ وړ دي:

ټولنیز خدمتونه

��د ټولنې الرښوونه – لنډمهاله خدمتونه چې موخه یې تخلیقي 
ارتجاعي او مرستندویه ټولنیزو زېرمو ته وده ورکول دي.

��د ټولنې ګډون – د انفرادي مرستې خدمتونه کوم چې خلک 
په خپله محلي ټولنه کې پېوست کوي د دې لپاره چې د هغه 

نورو سره اړیکې او دوستانې جوړې کړي کوم چې شریکې 
ورته دلچسپیانې لري.

��مرسته کېدونکی استخدام – د دندې ترالسه کولو او ټینګه 
ساتلو لپاره ډېره تېزه روانه انفرادي او ډله ییزه مرسته. +21 

��لېږدونه – د غیرطبي لېږدونې لپاره وړاندې کوونکي ته بیا تادیه 
 کومه چې د تېرېدن لیک هغه خدمتو ته چې د یو وګړي په

PCSP کې ټاکل شوي وي، رسایۍ لپاره اړینه وي. 


