
ਵਿਕਾਸਵਿਕਾਸ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਅਸਮਰੱਥਾਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾਅਪੰਗਤਾ)  
ਬਾਰੇਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਤੋਂਤੋਂ

ਵਨਜੀਵਨਜੀ  ਅਤੇਅਤੇ  ਪਵਰਿਾਰਪਵਰਿਾਰ  
ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ  ਦੀਦੀ  ਛੋਟਛੋਟ      

ਸਾਡੇ ਤੱਕ:  
dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request 'ਤ ੇਆੱਨਲਾਈਨ ਪਹੰੁਚ।ੋ

ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ:  
dshs.wa.gov/DDA/dda/ find-an-office 'ਤ ੇਪਤਾ ਲਾਓ।

ਸਾਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ:ੋ

ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੋੜੀਂਦ ੇਲੋਕ 7-1-1 ਜਾਂ 1-800-833-6388 (TTY) 'ਤ ੇਡਾਇਲ 

ਕਰਕੇ ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਟੈਲੀਕਵਮਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲੇ ਸਰਵਿਸ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਛੋਟਛੋਟ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਯੋਗਤਾ
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ਸ਼ੇਲਾਨ, ਡਗਲਸ, ਫ਼ੈਰੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ, ਵਲੰਕਨ, 
ਓਕੈਨੋਗੈਨ, ਪੈਂਡ ਓਰੀਲ, ਸਪੋਕੇਨ, 

ਸਟੀਿਨਸ

ਐਡਮਸ, ਐਸੋਵਟਨ, ਬੈਂਟਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ, 
ਫ਼੍ਰੈਂਕਵਲਨ, ਗਾਰਫ਼ੀਲਡ, ਵਕਵਟਟਾਸ, 

ਕਵਲੱਵਕਟੈਟ, ਿਾਲਾ ਿਾਲਾ, ਵਿਟਮੈਨ, 
ਯਾਕੀਮਾ 

ਆਈਲੈਂਡ, ਸਾਨ ਹੁਆਨ, ਸਕੈਵਗਟ, 
ਸਨੋਹੋਵਮਸ਼, ਿਾੱਟਕੌਮ

ਵਕੰਗ

ਵਕਟਸੈਪ, ਵਪਅਰਸ

ਕਲੈਲਮ, ਕਲਾਰਕ, ਕੋਵਲਟਜ਼, ਗ੍ਰੇਅਜ਼ 
ਹਾਰਬਰ, ਜੈਫ਼ਰਸਨ, ਲੁਇਸ, ਮੈਸਨ, 
ਪੈਸੀਵਫ਼ਕ, ਸਕੈਮੈਨੀਆ, ਥਰਸਟਨ, 

ਿਾਹਵਕਆਕਮ

(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

ਕਾਉਂਟੀਆਂਕਾਉਂਟੀਆਂ ਫੋਨਫੋਨ  ਅਤੇਅਤੇ  ਈਮੇਲਈਮੇਲ

ਛੋਟਛੋਟ ਤੱਕਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਪਹੁੰ ਚ
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਛੋਟ ਜਾਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਛੋਟ ਬਾਰ ੇਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦ ੇਸ੍ਰੋਤ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ। ਜ ੇ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਕੇਸ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੈਨੇਜਰ (CRM) ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾਈ 

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਹੇਠ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਵਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਈਨ ‘ਤ ੇ

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ ਜਾਂ www.dshs.wa.gov/dda/service-and-
information-request 'ਤ ੇਆੱਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਸਬਵਮਟ ਕਰੋ।

ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ, ਛੋਟ ਲਈ ਸੇਿਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ  

ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹ,ੈ ਵਜਹਨਾਂ  
ਨੰੂ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਨਿੇਂ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ  

ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ ਿੇਖਵਦਆ,ਂ DDA ਨੰੂ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੀਮਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਵਤਆਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਿਾਈਸੁਣਿਾਈ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਹੱਕਹੱਕ
ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਜਾਂ ਸਿੇਾ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਬਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਫ਼ਸੈਵਲਆਂ 

ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸ ੇਲਈ ਿੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸਣੁਿਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ:

•  DDA ਯੋਗਤਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈ 

ਜਾਂ DDA ਨੇ ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ ਕਾਰਣ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ  

ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹ;ੈ ਜਾਂ

•  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਵਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੇਾ ਦੀ ਵਕਸਮ ਜਾਂ ਰਕਮ; ਜਾਂ

•  ਸੇਿਾਿਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨੀਆ,ਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀਆ;ਂ ਜਾਂ

•  ਮਨਪਸੰਦ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ

•  ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿੱਖਰੀ ਸੈਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ, ਜ ੋਵਕ ਉਸਦੀ  
ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹ;ੈ ਜਾਂ

•  DDA ਿਲੋਂ  ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨੋਵਟਸ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ  
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ

•  ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀ; ਜਾਂ

•  ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ICF/IID ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  

ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ

•  DDA ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਉਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ 
ਹ,ੈ ਜ ੋਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹ;ੈ ਜਾਂ

•  ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇICF/IID ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ  

ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ;ੈ ਜਾਂ

•  ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ CIIBS ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ  

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕਸੌਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂ

ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ:

•  RCW 71A.10.020(5) ਅਨੁਸਾਰ DDA ਦਾ ਯੋਗ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋਣਾ।

•  ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਸੌਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•  ਲੰਮੀ-ਵਮਆਦ ਦੀਆ ਂਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ/Medicaid ਲਈ ਅਪਲਾਈ  

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਵਕ SSI  

ਫ਼ੈਡਰਲ ਲਾਭ ਦ ੇਵਮਆਰ 300% ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਾ ਹੋਿੇ।

–  ਜ ੇਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰ ੇਨਹੀਂ ਵਿਚਾਵਰਆ 

ਜਾਂਦਾ।

–  ਜ ੇਇੱਕ ਬਾਲਗ਼ ਆਪਣ ੇਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਵਹ ਵਰਹਾ/ਰਵਹ  

ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰ ੇਨਹੀਂ 
ਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾਂਦਾ।

•  $2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ੍ਰੋਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਿਰਕਰਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ Apple Health ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ।

•  DDA ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਬੌਵਧਕ ਅਸਮਰੱਥਾ 
ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ 

ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਪੱਧਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।

•  ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਨਜੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕ ੇਬਣਾਈ ਗਈ ਸੇਿਾ 
ਦ ੇਪਲਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹ ੈਵਕ ਮਹੀਨੇਿਾਰ ਛੋਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਹੀਨੇਿਾਰ 

ਵਨਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰ ੇਵਿੱਚ ਵਸਹਤ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਹੈਵਬਲੀਟੇਸ਼ਨ 
(ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ) ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਕਿੇਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ।

•  ICF/IID ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਘਰੇਲ ੂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰ-ੇਅਧਾਵਰਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਿਾਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣਾ।

•  ਵਸਰਫ਼ IFS ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ:

–  ਪਵਰਿਾਰਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵਹੰਦ ੇਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹ,ੈ ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ; ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ, 
ਕੁਦਰਤੀ, ਗੋਦ ਵਲਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, 
ਮਤਰੇਏ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਚਾਚੀ/ਤਾਈ/ਮਾਮੀ/ਮਾਸੀ, ਚਾਚਾ/ਤਾਇਆ/

ਮਾਮਾ/ਮਾਸੜ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਜ਼ਨ,  

ਭਾਣਜੀ/ਭਣੇਿੀਂ ਜਾਂ ਭਾਣਜ/ੇਭਣੇਿੇਂ ਨਾਲ ਰਵਹਣਾ।
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ਛੋਟਛੋਟ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਸਾਰਸਾਰ
ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦ ੇਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਮਵਹਕਮੇ  
ਦ ੇਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਬਾਰ ੇਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਘਰੇਲ ੂ 

ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਅਧਾਵਰਤ ਸੇਿਾ Medicaid ਛੋਟ ਦ ੇਪੰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਉਲਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟ ਭਾਈਚਾਰ ੇਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ  
ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ (ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਬੀਮਾ, Medicaid, ਸਕੂਲ ਆਵਦ) 

ਰਾਹੀਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆ,ਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ  
ਪਵਰਿਾਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹਕ ੇਹੀ ਛੋਟ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਲਾਨਾ ਰਾਖਿੀਂ ਰਕਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ  
ਨੰੂ DDA ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ($1,200; $1,800; $2,400; ਜਾਂ $3,600) ਤੈਅ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜ ੇਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋੜ IFS ਛੋਟ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ  

ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੇਿਾ ਦ ੇਦਾਇਰ ੇਤੋਂ ਿਧ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ DDA ਵਸਹਤ ਅਤੇ 
ਭਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿੱਧ 

ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਕਰੇਗਾ:

•  ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ;

•  ਉਪਲਬਧ ਵਬਨਾ ਛੋਟ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਜ ੋਕੁਦਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ  
ਛੱੁਟ IFS ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆ,ਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਮ  

ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨੀ;

•  ਬਦਲਿੀਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਹੋਣ; 

•  ਬੌਵਧਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ 

ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਜ ੇਉੱਪਰ ਵਦੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ DDA ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ  
ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਛੋਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ 

ਵਬਨਾ ਛੋਟ ਿਾਲੀਆਂ DDA ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਛੋਟਛੋਟ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ
ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਸਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ ੇਪਲਾਨ ਲਈ ਇਸ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
ਕੇਸ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੈਨੇਜਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕ ੇਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲਾਨ 

ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਸਮਝਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ੇਅਤੇ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪੈਂਦੀ ਹ;ੈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇCRM ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ੋਵਕ ਵਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ 
ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ:

•  ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂ – ਭਾਈਚਾਰ ੇਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਵਹੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 
ਏਕੀਕਰਣ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣਾ

•  ਪੇਸ਼ੇਿਾਰਾਨਾ ਸੇਿਾਿਾਂ – ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਿਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਿਲੋਂ  ਵਦੱਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

•  ਕੇਅਰਵਗਿਰ ਸੇਿਾਿਾਂ – ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ

ਕੇਅਰਵਗਿਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

•  ਿਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ – ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਉਪਕਰਣ, ਸਪਲਾਈਆ ਂ

ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਿਾਿਾਂ

CRM ਨੰੂਨੰੂ ਇਹਇਹ ਦਰਸਾਉਣਦਰਸਾਉਣ ਲਈਲਈ ਖਾਵਨਆਂਖਾਵਨਆ ਂ'ਤੇਤ ੇਵਨਸ਼ਾਨਵਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓਲਾਓ ਵਕਵਕ ਵਕਹੜੀਆਂਵਕਹੜੀਆ ਂ

ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚਵਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪੀਵਦਲਚਸਪੀ ਹੈਹੈ:

ਭਾਈਚਾਰਕਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ

		ਭਾਈਚਾਰੇਭਾਈਚਾਰ ੇਵਿੱਚਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਸ਼ਮੂਲੀਅਤ – ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ 

ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ।

		ਆਪਣੇਆਪਣ ੇਨਾਲਨਾਲ ਕੰਮਕੰਮ ਕਰਨਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂਨੰੂ ਸਲਾਹਸਲਾਹ ਦੇਣੀਦੇਣੀ – ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਵਨਜੀ ਅਨੁਭਿਾਂ ਦੀ  
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ।

		ਵਿਅਕਤੀਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂਨੰੂ ਵਧਆਨਵਧਆਨ ਵਿੱਚਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇਰੱਖਕ ੇਬਣਾਏਬਣਾਏ ਗਏਗਏ ਪਲਾਨਪਲਾਨ ਵਿੱਚਵਿੱਚ ਮਦਦਮਦਦ 

ਕਰਨੀਕਰਨੀ – ਵਨਜੀ ਸਿੈ-ਵਨਰਣਾ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ  
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ। 

		ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ – PCSP ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਛੋਟ  

ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਬਨਾ ਮੈਡੀਕਲ  

ਿਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਿਲੋਂ  ਕੀਤ ੇਗਏ ਖ਼ਰਚ ੇ 

ਿਾਪਸ ਲੈਣੇ।

ਪੇਸ਼ੇਿਰਪੇਸ਼ੇਿਰ  ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ

		ਸਾਿਾਂਸਾਿਾਂ ਕਰਨਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ – ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹੈਵਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਾਫ਼/ਪਵਰਿਾਰ 

ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵਧਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਿਲੋਂ  ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਿਾ।

		ਉਸਾਰੂਉਸਾਰੂ ਵਿਹਾਰਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇਅਤੇ ਸਲਾਹਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾਮਸ਼ਿਰਾ – ਸਹਾਇਤਾ, 
ਜ ੋਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਦ ੇਵਮਆਰ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਣ 

ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸਾਲਸੀਆਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। 0-20

		ਜੋਖਮਜੋਖਮ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ – ਮਨੋਵਚਵਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ 
ਵਥਰੈਪਵਟਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਵਹੰਸਕ, 

ਵਪੱਛਾ ਕਰਨ, ਵਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਹੰਸਕ ਜਾਂ ਲੁੱ ਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ।

		ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰਤੌਰ 'ਤੇਤ ੇਹੈਵਬਲੀਟੇਸ਼ਨਹੈਵਬਲੀਟੇਸ਼ਨ – ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਦੀਆ ਂਕਈ ਮੁਹਾਰਤਾਂ 
ਵਸਖਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

		ਸਟਾਫ਼ਸਟਾਫ਼/ਪਵਰਿਾਰਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲਨਾਲ ਸਲਾਹਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾਮਸ਼ਿਰਾ – ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਵਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਵਸੱਧ ੇਸੇਿਾ 
ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਿਾਰਾਨਾ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ 
ਕਰਨਾ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

		ਥੈਰੇਪੀਆਂਥੈਰੇਪੀਆ ਂ– Medicaid (Apple Health) ਿਲੋਂ  ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆ ਂ

ਜਾਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ ਆੱਵਕਉਪੇਸ਼ਨਲ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ 
ਬੋਲਚਾਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ। 21+

ਦੇਖਭਾਲਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ

		ਅਰਾਮਅਰਾਮ ਕਰਨਾਕਰਨਾ – ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ੀ-ਵਮਆਦ ਲਈ ਰਾਹਤ  

ਦੇਣਾ, ਜ ੋਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਬੌਵਧਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ।

		ਮੁਹਾਰਤਮੁਹਾਰਤ ਿਾਲੀਿਾਲੀ ਨਰਵਸੰਗਨਰਵਸੰਗ – ਪੁਰਾਣੀ, ਲੰਮੀ-ਵਮਆਦ, ਸੇਿਾਿਾਂ  
ਦੀਆ ਂਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ Medicaid (Apple Care)  

ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 21+

ਿਸਤਾਂਿਸਤਾਂ  ਅਤੇਅਤੇ  ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ

		ਸਹਾਇਕਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀਤਕਨਾਲੌਜੀ – ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ  
ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇ 

ਜਾਂਦ ੇਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ।

		ਆਲੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇਦ ੇਵਹਸਾਬਵਹਸਾਬ ਨਾਲਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾਬਣਾਉਣਾ – ਭਾਈਚਾਰ ੇ 

ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਣ ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੀਰ ਦ ੇਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰਮੀਮਾਂ।

		ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਪੜੇਕਪੜ ੇ– ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਪੜ ੇਬਣਾਉਣੇ।

		ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣਉਪਕਰਣ ਅਤੇਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂਸਪਲਾਈਆ ਂ– ਵਜਹੜ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ 
ਸਪਲਾਈਆ ਂMedicaid (Apple Care) ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਥਰੈਪਵਟਕ ਜਾਂ ਉਸਾਰੂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਲਾਨ 

ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆ ਂਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।

		ਵਥਰੈਪਵਟਕਵਥਰੈਪਵਟਕ ਦੇਦ ੇਵਹਸਾਬਵਹਸਾਬ ਨਾਲਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾਬਣਾਉਣਾ –ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ 

ਿਾਲੇ ਕਾਰਕ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 

ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ।

		ਗੱਡੀਗੱਡੀ ਵਿੱਚਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇਕਰਨੇ – ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ, ਜ ੋਭਾਈਚਾਰ ੇ

ਦ ੇਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰ ੇਕਰਦ ੇਹਨ।

		ਭਲਾਈਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਵਸੱਵਖਆਵਸੱਵਖਆ – ਵਸਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਹਾਵਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੀਨੇਿਾਰ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਛਾਪੀ ਗਈ 

ਵਿਵਦਅਕ ਵਚੱਠੀ।


