
  
    

  

    

           
   

            

                        

                                   
  

                         
                

                    

                                                     
        

    

            

           
     

          

     

      

           
   

  

 والمجتمعية المنزلية مات دخلا عن التنازل تسجيل بيانات قاعدة يثدحت
DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

HCBS Waiver Enrollment Database Update 

 في يلسجلتل بطلب تقدمت ،)لتاريخا( في
 .  زل لتنا ل

  . DDA 
طارخاإل هذا اهلجت فيمكنك ازل،التن في جيلس لتا ظرتنت نت كو التنازل لى ع فقة االمو تمت إذا .

.(CRM ة الحال ارد وم دير مب االتصال نككميف ك،ب الخاص لتنازل ا تسجيل لب ط قديم ت إعادة في رغبت أو استفسارات، لديك نتكا إذا ) 

(CRM) على تناإلنتر برع ات المعلوم طلب فيمكنك ،  الحالة موارد يرمد يكدل كني لم إذا
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request 

 عةطاقملا الهاتف

 نزستيف وكان،بس أوكانوغان، لنكولن، غرانت، فيري، دوغالس، شيالن، 319-7116 (800)

(866) 715-3646 
 ان،مويت واال، واال ات،تكليكي كيتيتاس، غرانت،غارفيلد، فرانكلين، كولومبيا، بنتون، آسوتين، , امزدأ

 ياكيما

 وواتكوم هوميش،وسنو جيت، وسكا ن، ا وخ وسان آيالند، 567-5582 (800)

 كينج 974-4428 (800)

 بيرس كيتساب، 735-6740 (800)

(888) 707-1202 
 تون،ثورس سكامانيا، ك،باسيفي ماسون، لويس، جيفيرسون، هاربور، ايزرغ كوليتز، كالرك، كالالم،

 واهيكاكوم

قة بد اليةالح اتكجحتيا وا اليالح وضعلا بك اصالخ زلالتنا جيل ست طلب يعكس أن لنا سبة نلاب المهم ومن.  ًا سنوي ناتاالبي قاعدة في التنازل جيل ست طلبات تقييم إعادة

 .مات ولعوالم مةدخلا لبط بخط االتصال أو
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 ولةادتملا األسئلة

 ج؟النموذ هذا امدختسا يتم متى
 .زل لتناا يلجست طلب ديثح لت النموذج هذا دمختيس

 ؟رإلخطا ا هذا سيرسل من
 .البيانات قاعدة في الفعلي جيلهمست تاريخ من شرالعا هرلشا في له ةعالتاب ) NSA ( كيةيرمألا القومي ألمنا لةوكا وإلى لعميلا إلى طارخاإل هذا لمقرا سلير سوف

 ؟راإلخطا إرسال تأخر لو ماذا
 .شهر أ 10 غضون في لةرسالم سائللرا تلك على للرد الزمني اإلطار بنفس الفرد ستزود خرتأم وقت في لةرسلما اتراخط إلا

 ؟للتنازا تسجيل لبط يثحدت في برغبتهم ) DDA ( النمو إعاقات رةادإ إخطار ردفلل يمكن كيف
 .مباشرة لة حا لا موارد يربمد أو ليالمح ) DDA ( النمو اتإعاق إدارة تببمك االتصال للفرد يمكن

بهم؟ خاصلا زل التنا يلتسج طلب تحديث إلى سعيهم فيًا تفياه اتصلوا لو ماذا
 .دثالمح التنازل جيلست طلب تقديم في يلالعم الةحال اردوم مدير سيساعد

 الوضع؟ تغير لو ماذا
.األوضاع أو روفظال في رتغييلا وتقييمًا صيشخ أو تف هالا طريق عن عةالمتاب )  CRM ( الةحال موارد مدير على جبي

 في تاوالمعلوم االتصال جهات إدراج سيتم SER .

 وتقديمه يدجد زلتنا يلتسج لب ط كمالاست جبي. 

 التنازل؟ طلب في غبواور تنازل،ال تسجيل طلب بهم حس بعد عائلتي مع تواصلت لو ماذا
). CARE ( يرك في التنازل جيلست طلب تقديم
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