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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆ  ਂਸੇਵਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇ
 ਸਲਾਨਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਬਾਰ ੇਮੀਿਟੰਗ 
 Person Centered Service Planning and Annual Assessment Meeting 

ਤਾਰੀਖ਼:        
  
 ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਪਤਾ 

            

ਿਪਆਰ/ੇਿਪਆਰੀ:      , 

ਇਹ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਨਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ।  ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਸਮ� ਤੈਅ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾੱਲ ਕਰ�ਗਾ ਜ� ਤੁਸ� ਮੈਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਜਦ� ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਕੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।  ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥ� 
ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤ� ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਸਮ� ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦ� ਆ ਸਕਦਾ ਹ�। 

ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ�ਗੇ: 

• ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵ� ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ� 
ਹੋਏਗਾ।  

• ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� ਵਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ 
ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। 

ਹਠੇ� ਕੁਝ ਸ�ੋਤ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਿਟੰਗ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ:   

• ਇੱਕ ਪੰਨ�  ਦਾ ਅਸਾਨ ਿਜਹਾ ਟੂਲ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਟੀਿਚਆਂ (ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ) ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
• ਦੋ ਬ�ੋਸ਼ਰ, ਜੋ ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾਵ� (ਅਪੰਗਤਾ) ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ�ਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ) 
• ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾਵ� (ਅਪੰਗਤਾ) ਬਾਰੇ ਕ�ਸਲ ਅਤੇ ਆਰਕ ਆੱਫ਼ ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨ�  ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਕੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ 

ਆੱਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: www.mylifeplan.guide 
• ਤੁਸ� ਿਜੰਦਗੀ ਲਈ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ www.lifecoursetools.com    

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤ�ਘ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹ�। 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ, 

                     
ਕੇਸ ਮੈਨ� ਜਰ ਦਾ ਨ�  ਟੈਲੀਫੋਨ  ਈਮੇਲ ਪਤਾ 
 
ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:  HCBS ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਬ�ੋਸ਼ਰ (DSHS 22-605)       

       ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਬ�ਸ਼ੋਰ ਲਈ ਖਾਕਾ (DSHS 22-822)   
 ਵਨ ਪੇਜ ਪ�ੋਫਾਈਲ 
 
ਕਾੱਪੀ ਭੇਜੀ:  NSA ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ 

http://www.mylifeplan.guide/
http://www.lifecoursetools.com/
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ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੀਿਟੰਗ ਅਤ ੇਸਲਾਨਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਬਾਰੇ ਨ� ਿਟਸ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ� 
 
 
ਮ� ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 
 
ਤੁਸ� ਕਲਾਇੰਟ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਜ� ਆ�ਦ ੇਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ 

ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
 


