
  

 

  
   

       

           

                      

                                 

                         

                          

     

                   

   

           

           

  

 

 
 

  

 

 

 
 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION 
 DDA) ) (رشدی هایمعلوليت اداره(

 HCBS معافيت برای نامثبت داده پايگاه روزرسانیبه

 . يددرک درخواست ، معافيت برای نامبتث جهت ) يخرات ( مورخ در

DDA نامبتث درخواست که است مهم يارسب ما برای . دهدمی ارقر بررسی موردً مجددا ساالنه صورت به را داده پايگاه اين روی معافيت برای نام بت ث ایهستوارخ د 

 توانيد می هستيد، يتفاعم ایبر نام ثبت ارانتظ در و است شده تأييد شما معافيت اگر . باشد شما اریج ایازهين و فعلی وضعيت دهندهتاب ز با درستی به شما افيتمع ایبر

 .بگيريد ناديده را يهاعالم اين

 ) پرونده منابع يردم با( Case Resource Manager توانيدمی ،معافيت برای نامبت ث خواسترد دوباره ارسال برای تمايل يا سؤال هرگونه جودو صورت در

CRM) ( بگيريد تماس خود. 

 درخواست and-information-request-https://www.dshs.wa.gov/dda/service طريق از آنالين رت صو به توانيدمی ،دنداري CRM اگر

 .يدبگير استم تااطالع خط و اتخدم درخواست با يا کنيد اطالعات

 شهرستان فنلت

(800) 319-7116 Chelan, Douglas, Ferry, Grant, Lincoln, Okanogan, Spokane, Stevens 

(866) 715-3646 
Adams, Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, 
Klickitat, Walla Walla, Whitman, Yakima 

(800) 567-5582 Island, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom 

(800) 974-4428 King 

(800) 735-6740 Kitsap, Pierce 

(888) 707-1202 
Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Lewis, Mason, 
Pacific, Skamania, Thurston, Wahkiakum 
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 اولدتم سؤاالت

 شود؟می استفاده فرم اين از زمانی چه
 .شودمی استفاده معافيت ایبر نامبت ث درخواست زرسانیروبه ایبر فرم اين از

 فرستاد؟ خواهد را ميهاعال اين کسی چه
 .کنندمی ارسال خود NSA مخاطب و تريانشم ایبر است، شده انجام داده پايگاه ویر اصلی نامثبت که ماهی ام 10 يختار در را اعالميه ينا زیرکم دفاتر

 چطور؟ شود ارسال دير هاآن يه اعالم اگر
 .است شده الارس ماه 10 در هايشاننامه که است نی کسا مشابه شده فرستاده دير هاآن عالميها که دیفراا ایبر زمانی چارچوب

 د؟هدب العطا معافيت برای نامثبت ستاودرخ روزرسانیبه ربارهد خود تمايل درباره DDA به نداوتمی چطور فرد
 .بگيرد تماس خود Case Resource Manager ) پرونده منابع مدير يا ( محلی DDA دفتر با مستقيم ورط به تواندمی فرد

 ر؟وطچ کنند اعالم تلفنی ورط به را معافيت برای امنثبت ستدرخوا نی روزرسابه برای ودخ ستدرخوا اگر
Case Resource Manager )کند می مکک معافيت ایبر نام بت ث روزشدهبه درخواست يک رسالا در مراجع به ) پرونده منابع مدير. 

 چطور؟ باشد کرده غييرت وضعيت اگر
CRM دهد تغيير را شرايط يا وضعيت و دهد انجام ریحضو يا تلفنی صورت به را ریيگيپ کار ايدب. 

 

 

 .شد خواهد وارد SER يک در اتاطالع و مخاطبين

 .گردد الارس و تکميل بايد جديد يت فاعم ایبر نامثبت درخواست يک

 طور؟چ دکنن تنظيم معافيت ستوادرخ يک ودند ب ايل م هاآن و رفتمگ تماس امخانواده با معافيت برای نام ثبت ستوا درخ فتنرگ پس از بعد اگر
 .کنيد تنظيم معافيت ایبر نامبت ث درخواست يک CARE در
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