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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINSTRATION (DDA) 
 ለከቤት ውጪ አገልግሎቶች እውቅና መስጠት 
 Out-of-Home Services Acknowledgement 

ይህ ሰነድ፥ በቤተሰብ ወይም በአሳዳጊ የተፈረበት ሆኖ ልጃቸው ፈቃድ ካለው ወይም ዕውቅና ካለው አቅራቢ ከቤት ውጪ አገልግሎቶችን በሚያገኝበት ጊዜ ጥበቃ የማድረግ ኃላፊነታቸውና 
ውሳኔ የመስጠት ስለጣናቸው ዕውቅና ይሰጣል። 
የልጁ/ልጅቷ ስም (መጀመሪያ፣ የአባት፣ የአያት) 
      

የትውልድ ቀን 
      

ADSA መታወቂያ ቁጥር 
      

ይህንን ሰነድ በመፈረም፥ እኔ እንዴ፥        ፥ ወላጅ/ጆች/ሕጋዊ አሳዳጊ መሆነን 

       ዕውቅና እሰጣለሁ: 
a. DSHS/DDA አገልግሎቶችን በMedicaid የቤትና በህብረተሰብ ደረጃ ባለው ወይቨር አግልግሎቶች በኩል ወይም ወዴ ህብረተሰብ በሚወስደው መንገድ አግለግሎቶችን እያቀረቡ 

ነው፤ 
b. በDDA ግለሰብ ማዕከል ባደረገ አገልግሎት ዕቅድ ስር የሚቀርቡት አገልግሎቶች በበጎ ፈቃደኝነት የሆኑና ምናልባትም በሆነ ጊዜ ላይ አግልግሎቶችን ማቋረጥ እችላለሁ፤ 
c. በከቤት ውጪ አግልግሎቶች መመዝገቤ ሕጋዊ ቤተሰብ ወይም ሕጋዊ አሳዳጊ የመሆን መብቶቼ ላይ ጫና አይኖረውም፤ 
d. በአሁኑ ጊዜ ልጆቼ በRCW 13-34-050 ወይም 26.44.050 መሠረት፥ በሕፃናት፥ ወጣቶችና ቤተሰቦች መምሪያ (DCYF) ከለላ ስር አይደሉም፤ በRCW 13-34-060 

መሠረትም እንክብካቤ በሚደረግላቸው መጠለያ ውስጥም አይደሉም፤ ወይም ደግሞ በRCW 13.34.130 መሠረት በህጻናት ማሳደጊያ ውስጥ አልተደረጉም፥ 
e. ስልጣኔን የማስጠብቀው፡ 

i. ለልጄ የጤና እንክብካቤ የማዘዝና 
ii ለልጆ ሁሉንም ሕጋዊ ውሳኔዎች ማድረግን ነው። 

f. እኔ በሕጋዊ ኃላፊነቴ የሚቀጥለው፡ 
i. በእነዚህ ለልጄ እንክብካቤ ለማድረግ ነው፤ 
ii. ልጄ ከአገልግሎቶች ውጪ ሲሆንና ስቋረጥ፥ እና 
iii. ክፍሉን እና ቦርድ እንደዚሁም በግል ኢንሹራንስ የማይሸፈኑ መሠረታዊ ወጪዎች፥ Medicare፥ Medicaid ስቴት ዕቅደድ፥ ወይም ሌሎች የገንዘብ ድጎማ ምንጮችን 

ጨምሮ የልጄ እንክብካቤ።  

ቤተሰብ/ሕጋዊ አሳዳጊ የሚስማማው፡ 
ልጄ ከቤት ውጪ የሆነ አግልግሎቶች በሚወስድበት ጊዜ የሚከተሉትን ኃላፊነቶች ለማሟለት እስማማለሁ፡  

1. የDDA ጉዳይ ማናጀሬን አሁን ያለሁበትን አድራሻና ስልክ ቁጥር በየጊዜው ማሳወቅ አለብኝ እነደዚሁም ደግሞ የሚገኝበት አድራሻዬ ከተለወጠም በሰባት ቀናት ውስጥ የጉዳይ 
ማናጀሬን መሳወቅ ይጠበቅብኛል። 

2. ከልጄ ጋር ሳምነታዊ ግንኙነትን ማጠናከርና ለልጄ እንክብካቤ በማቀድ ውስጥ ደግሞ በንቃት መሳተፍ አለብኝ። 
3. በልጄ ግላዊ የትምህርት ዕቅድ ዝግጅትና አሁኑ ስላለበት ዓመታዊ ግምገማ ውስጥ መሳተፍ እነደዚሁም ፈቃድ ካለው ወይም ዕውቅና ካለው አቅራቢ እና ከትምህርት ቤት ጋር ዘወትር 

ግንኙነት ማድረግ አለብኝ። 
4. በግል ኢንሹራንስ በኩል ያሉትን ለሕክምና አስፈላጊ የሆኑ አካላዊ ወይም አህምሯዊ ጤና ጥቅሞች፥ Medicare፥ ወይም Medicaid ስቴት ዕቅድ ሁሉ ማቀናጀትና መንገር 

እንደዚሁም ደግሞ እነዚህን ጥቅማጥቅሞች ፈቃድ ካለቸው ወይም ዕውቅና ካላቸው አቅራቢዎች ጋር ማቀናጀት።  
5. ለልጄ ላለውን ገቢና ጥቅማጥቅሞች ማመልከት እና አግልግሎቱ ንቁ እንደሆነ ለማቆይት አስፈላጊ መረጃ ማቅረብ። 
6. በእነዚህ ውስጥ መሳተፍ አለብኝ፡ 

a) በበልጅና ቤተሰብ ግንኙነት ዕቅድ ዝግጅትና ትግበራ፤ 
b) የቡድን ስብሰባዎች፤ እና 
c) ግለሰብን ማዕከል ያደረገ አገልግሎት ዕቅድን ጨምሮ የDDA ዓመታዊ ግምገማ። 

7. የደንበኛ የማህበራዊ ዋስትና ወይም ተጨማሪ ገቢ ለማስኬድና የደንበኛው ኃላፊነትና መሠረታዊ ወጪዎችን ለመከተል ውክልና ተከፋይ ማመቻቸት አለብኝ። 
8. የደንበኛው ኃላፊነትና መሠረታዊ ወጪዎች ክፊያን ማረጋገጥ አለብኝ። ያለመክፈል የደንበኛ አግልግሎቶችን ከአቅራቢ ጋር ሊያሳጣ ይችላል። 
9. ለDDA በፍርድ ቤት የታዘዘውን የሚጋሩትን የቤተሰብ ዕቅድ እና/ወይም የሚመለከት ከሆነም የፍቺ ማሳወቂያ ማቅረብ አለብኝ። 
የቤተሰብ/ሕጋዊ አሳዳጊ ፍርማ ቀን 

      
የቤተሰብ/ሕጋዊ አሳዳጊ ፍርማ ቀን 

      
የDDA ጉዳይ ሀብት ማናጀር ፍርማ ቀን 

      

እኔ፥       , (የቤተሰብ ስም መፃፍ) በማጭበርበር ወንጅል ሕግ ስር የሚከተሉት ማለትም እኔ የልጁ ሕጋዊ ከሌላነት መብት 
ያለኝ መሆነን፥ ወይም በወላጅነት ዕቅድ ውስጥ ተለይተው እንደተቀመጠ፥ ወይም በወላጅነት ዕቅድ መሠረት ይህንን ስምምነት ለመቀበል ስልጣን እንዳለኝ አረጋግጣለሁ። 

  በ         ላይ         
 Sየቤተሰብ/ የሕጋዊ አሳዳፊ ፊረማ   ቀን   ቦታ (ከተማ፥ስቴት) 

 
 


