
NOTICE OF INSUFFICIENT INFORMATION FOR REAPPLICATION Trang 1 / 1 
DSHS 14-535 VI (REV. 01/2020) Vietnamese 

 

 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

Thông Báo Về Việc Thiếu Thông Tin đối với Đơn Xin Nộp Lại 
 Notice of Insufficient Information for Reapplication 
 Ngày:        

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 

      

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

      

Kính thưa      : 
Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật (DDA) đã nhận được đơn “Yêu Cầu Xác Định Việc Hội Đủ 
Điều Kiện DDA” vào      . 

Đơn xin trước của quý vị về việc hội đủ điều kiện DDA đã bị từ chối vào      , sau khi tái xét các hồ sơ được xác định 
dưới đây: 

      
 

DDA không thể giải quyết yêu cầu hiện tại bởi vì không có thông tin mới hoặc bổ sung.  Để DDA giải quyết yêu cầu này, 
xin cung cấp thông tin mới hoặc bổ sung trong vòng 30 ngày của thông báo này.  Xin xem Bộ Luật Hành Chánh 
Washington 388-823-1080(3), được bao gồm dưới đây. 

Cảm ơn quý vị.  

                            
TÊN  CHỨC DANH  ĐIỆN THOẠI  ĐỊA CHỈ EMAIL 

WAC 388-823-1080:  Nếu DDA quyết định rằng tôi không đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện, bao lâu tôi có thể 
nộp đơn lại để có một quyết định khác? 
Nếu DDA quyết định rằng quý vị không có khuyết tật đang tiến triển được quy định trong chương này, quý vị có thể nộp 

đơn lại chỉ khi nào: 
(1)  Việc hội đủ điều kiện của quý đã bị chấm dứt bởi vì DDA không thể tìm thấy quý vị và sau đó, quý vị đã liên hệ với 

DDA; 
(2)  Việc hội đủ điều kiện của quý vị đã bị chấm dứt bởi vì quý vị đã không còn cư trú trong tiểu bang Washington và quý 

vị đã tái thiết lập nơi cư trú; 
(3)  Quý vị có thông tin mới hoặc bổ sung liên quan đến việc xác định mà DDA đã không tái xét việc xác định hội đủ điều 

kiện trước; hoặc 
(4)  DDA đã từ chối hoặc chấm dứt việc hội đủ điều kiện của quý vị chỉ dựa vào số điểm ICAP của quý vị và đã hơn hai 

mươi bốn tháng kể từ ICAP vừa qua của quý vị. 
 


