
Mula sa  

Developmental  

Disabilities  

Administration

Basic Plus  
Waiver

Bisitahin kami online sa:  
dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request

Maghanap ng opisina sa:  
dshs.wa.gov/office-locations

Tawagan kami:

Ang mga taong nangangailangan ng suporta sa pandinig o komunikasyon ay maaaring 
tumawag sa Washington Telecommunication Relay Service sa pamamagitan ng pag-dial  
sa 7-1-1 o 1-800-833-6388 (TTY).

Pagiging Karapat-dapat sa Waiver
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Chelan, Douglas, Ferry, Grant, 
Lincoln, Okanogan, Pend  
Oreille, Spokane, Stevens

Adams, Asotin, Benton,  
Columbia, Franklin, Garfield, 
Kittitas, Klickitat, Walla Walla, 

Whitman, Yakima

Island, San Juan, Skagit, 
Snohomish, Whatcom

King

Kitsap, Pierce

Clallam, Clark, Cowlitz, Grays 
Harbor, Jefferson, Lewis,  

Mason, Pacific, Skamania, 
Thurston, Wahkiakum

(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

Mga County Telepono at Email

Pag-access sa isang Waiver
Ang isang pag-request para sa pagpapatala, o upang 
lumipat sa isang alternatibong waiver ay maaaring gawin 
anumang oras. Magtanong sa isang case resource manager. 
Kung walang available na CRM, mag-iwan ng mensahe sa 
lokal na linya ng No-Paid Service na nakalista sa ilalim ng 
Mga Tanggapan ng Rehiyon o isumite ang request online sa 
www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request. 
Ang pagtugon sa pamantayan ng serbisyo para sa waiver 
ay hindi ginagarantiyahan ang pag-access sa mga serbisyo. 
Ang bawat waiver ay may limitasyon sa bilang ng mga 
taong maaaring pagsilbihan. Ang DDA ay may awtoridad na 
limitahan ang pagpapatala batay sa pagkakaroon ng pondo 
para sa mga bagong kalahok sa waiver.

Mga Karapatan para sa 
Administratibong Pagdinig
Ang bawat tao'y may karapatan sa isang administratibong 
pagdinig sa alinman sa mga sumusunod na desisyon 
anuman ang programa o serbisyo:

•  Ang pagiging karapat-dapat sa DDA ay tinanggihan, 
winakasan o ang DDA ay hindi makatwirang naantala ang 
pagkilos sa isang aplikasyon; o

•  Uri o halaga ng serbisyong awtorisadong matanggap; o

•  Pagtanggi, pagbabawas, o pagwawakas ng mga serbisyo; o

•  Pagtanggi sa pagpili ng service provider; o

•  Kung inilipat sa ibang setting ng tirahan, hindi pinili ng isa; o

•  Pagtanggi ng DDA na sumunod sa isang kahilingan na 
huwag magpadala ng mga abiso sa sinumang ibang tao; o

•  Pag-disenroll mula sa isang waiver program; o

•  Pagtanggi sa kahilingang makatanggap ng mga serbisyo  
ng ICF/IID sa halip na mga serbisyo ng waiver; o

•  Nagpasya ang DDA na ang mga serbisyong available 
sa kasalukuyang waiver ay makakatugon sa mga 
pangangailangan sa kalusugan at kapakanan at hindi 
sumasang-ayon ang tao; o

•  Ang isa ay nasuri na hindi nangangailangan ng antas  
ng pangangalaga ng ICF/IID.

Dapat matugunan ng mga tatanggap ang lahat ng pamantayan:

•  Maging kwalipikadong kliyente ng DDA bawat RCW 
71A.10.020(5).

•  Magkaroon ng disabilidad ayon sa pamantayang itinatag  
sa Social Security Act.

•  Mag-apply para sa mga serbisyo sa pangmatagalang 
pangangalaga/Medicaid at magkaroon ng na-verify na kita 
na hindi lalampas sa 300% ng pamantayan ng pederal na 
benepisyo ng SSI.

–  Kung ang bata, hindi isinasaalang-alang ang kita at mga 
mapagkukunan ng magulang.

–  Kung ang isang nasa hustong gulang na nakatira kasama 
ang isang asawa, ang kita at mga mapagkukunan ng asawa 
ay hindi isinasaalang-alang.

•  May mga mapagkukunang mas mababa sa $2,000 o nasa 
programang Apple Health for Workers with Disabilities (HWD).

•  Natutugunan ang antas ng pangangalagang ibinibigay sa 
isang intermediate na pasilidad ng pangangalaga para sa mga 
Indibidwal na may mga kapansanan sa intelektwal na tinutukoy 
ng pagtatasa ng DDA.

•  Ipinapakita ng plano ng serbisyong nakasentro sa tao kung 
paano matutugunan ang mga pangangailangan sa kalusugan, 
kaligtasan, at habilitasyon sa komunidad na may buwanang 
serbisyo ng waiver at/o pagsubaybay.

•  Sumasang-ayon na tumanggap ng mga serbisyo sa bahay  
at nakabatay sa komunidad sa halip na isang ICF/IID.

Rehiyon 1

Rehiyon 3

Rehiyon 2

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


Pangkalahatang-ideya ng Waiver
Ang Departamento ng Social and Health Service's 
Developmental Disabilities Administration ay mayroong 
lima na mga programa ng Home and Community-Based 
Service Medicaid Waiver. Ang bawat waiver ay nag-aalok 
ng mga partikular na serbisyo upang matugunan ang mga 
pangangailangan sa kalusugan at kaligtasan sa komunidad. 
Ang waiver ng Basic Plus ay nag-aalok ng iba't ibang mga 
serbisyo na hindi magagamit sa pamamagitan ng iba pang mga 
mapagkukunan (pribadong insurance, Medicaid, paaralan, atbp.)

Sinusuportahan ng Basic Plus waiver ang mga indibidwal 
na nangangailangan ng mga serbisyo ng waiver upang 
matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa 
kalusugan at kaligtasan sa komunidad. Ang mga serbisyo ay 
ibinibigay sa kanilang sariling tahanan, tahanan ng pamilya, 
sa tahanan ng pamilyang may sapat na gulang o sentro ng 
tirahan ng mga nasa hustong gulang. Ang waiver ng Basic 
Plus ay nagsisilbi sa mga indibidwal sa lahat ng edad.

Kung ang tinasa na pangangailangan para sa mga serbisyo 
ay lumampas sa saklaw ng serbisyong ibinigay sa ilalim ng 
Basic Plus waiver, gagawa ang DDA ng isa o higit pa sa mga 
sumusunod na pagsisikap upang matugunan ang mga 
pangangailangan sa kalusugan at kapakanan:

•  Tumukoy ng mas maraming available na natural na  
mga suporta;

•  Magsimula ng pagbubukod sa panuntunan upang ma-access 
ang mga available, nonwaiver na serbisyo na hindi kasama  
sa Basic Plus waiver maliban sa natural na mga suporta;

•  Ialok ang aplikasyon para mag-apply para sa isang 
alternatibong waiver na mayroong mga serbisyong kailangan; 

•  Paglalagay ng alok sa isang ICF/IID .

Kung wala sa mga opsyon sa itaas ang nakakatugon sa mga 
pangangailangan sa kalusugan at kapakanan, maaaring 
wakasan ng DDA ang pagiging karapat-dapat sa waiver. 
Kung winakasan mula sa isang waiver, maaaring maging 
kuwalipikado ang isang tao para sa iba pang mga serbisyong 
DDA na hindi waiver. 

Serbisyo ng Waiver
Propesyonal na mga Serbisyo

		Mga serbisyo sa pagpapatatag – Tulong at suporta 
sa panahon ng krisis sa kalusugan ng pag-uugali. 
Kasama sa mga serbisyo ang specialized habilitation, 
konsultasyon ng kawani/pamilya at mga serbisyo sa 
crisis diversion bed.

		Suporta at konsultasyon sa positibong pag-uugali 
– mga suportang nagtatasa at tumutugon sa mga 
pangangailangan sa kalusugan ng pag-uugali. Kabilang 
dito ang mga interbensyon upang itaguyod ang mga 
pag-uugali na nagpapahusay sa kalidad ng buhay at 
pagsasama ng komunidad. 0-20

		Pagsusuri sa peligro – mga pagsusuri ng marahas, 
paniniktik, sekswal na karahasan, o mapanirang pag-
uugali upang matukoy ang pangangailangan para sa 
mga serbisyong sikolohikal, medikal o panterapeutika.

		Espesyal na habilitation – indibidwal na suporta 
upang matuto o mapanatili ang isang hanay ng mga 
kasanayan sa buhay. 

		Konsultasyon sa kawani/pamilya – propesyonal 
na konsultasyon sa pamilya at direktang mga 
service provider para mas matugunan ang mga 
pangangailangan. Ang pagpapayo ay available.

		Mga Therapy – trabaho, pisikal at pagsasalita, wika  
at mga serbisyo sa pandinig na higit pa sa ibinigay  
ng Medicaid (Apple Health). 21+

Mga Serbisyo sa Pag-aalaga

		Respite – panandaliang kaluwagan sa mga indibidwal  
na nakatira at nangangalaga sa mga kliyente.

		Dalubhasang pag-aalaga – talamak, 
pangmatagalan, mga serbisyo upang matugunan 
ang mga pangangailangan na hindi natutugunan sa 
pamamagitan ng Medicaid (Apple Care). 21+

Mga Gamit at Serbisyo

		Pagpuksa sa surot – paggamot para sa mga surot  
sa bahay.

		Mga Adaptasyong Panterapeutika – mga pagbabago  
sa kapaligiran ng tahanan upang bawasan o alisin ang  
mga stressor.

		Mga Adaptasyon sa Kapaligiran – pisikal na 
pagbabago sa tahanan na kinakailangan para sa isang 
tao na patuloy na manirahan sa komunidad.

		Mga espesyal na kagamitan at supply –mga 
kinakailangang kagamitan at supply na hindi available 
sa ilalim ng Medicaid (Apple Care) kabilang ang mga 
kagamitan at supply na kailangan upang ipatupad ang 
panterapeutika o positibong plano ng suporta sa  
pag-uugali.

		Edukasyon sa kalusugan – buwanan, naka-indibidwal, 
naka-print na pang-edukasyon na liham na idinisenyo 
upang tumulong sa pamamahala ng mga isyung 
nauugnay sa kalusugan at pagkamit ng mga layunin  
sa kalusugan. 

Gamitin ang brochure na ito upang magplano para sa isang 
taunang pagtatasa. Ipapaliwanag ng isang case resource 
manager ang mga serbisyo at kinakailangan, at mga serbisyo 
ng dokumento na pinili sa plano ng serbisyong nakasentro 
sa tao. Ang ilang mga serbisyo ay nangangailangan ng 
pagsusuri at pag-apruba bago sila maihatid. Tanungin ang 
CRM tungkol sa kung anong impormasyon ang kailangan 
para sa paunang pag-apruba. Kasama sa mga serbisyo sa apat 
na kategorya na may mga limitasyon sa edad ang:

•  Mga serbisyo ng komunidad – isulong ang pakikilahok  
at pakikisama ng kliyente sa komunidad

•  Mga serbisyong propesyonal – mga serbisyo ng suporta  
na ibinibigay ng mga nakakontratang propesyonal

•  Mga serbisyo sa pangangalaga – mga suporta para sa 
mga kalahok at kanilang mga tagapag-alaga

•  Mga produkto at serbisyo – kagamitan, supply at espesyal  
na serbisyo para sa mga kalahok

Gumamit ng mga check box upang ipakita sa CRM kung 
aling mga serbisyo ang interesado:

Mga Serbisyo sa Komunidad

		Pakikipag-ugnayan sa komunidad – sumusuporta sa 
pagpaparami ng mga koneksyon at pakikipag-ugnayan  
sa mga mapagkukunan ng komunidad.

		Pagsasama ng komunidad – mga indibidwal na 
serbisyo ng suporta na nag-uugnay sa mga tao sa 
kanilang lokal na komunidad upang bumuo ng mga 
relasyon sa iba na may katulad na mga interes.

		Sinusuportahang trabaho – masinsinang, patuloy 
na suporta sa indibidwal at grupo upang makakuha at 
mapanatili ang trabaho. 21+ 

		Transportasyon – reimbursement sa isang provider para 
sa hindi medikal na transportasyon na kinakailangan 
upang ma-access ang mga serbisyo ng waiver na tinukoy 
sa PCSP ng isang tao. 


