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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)  
(AGENȚIA PENTRU SPRIJINIREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE) 

Actualizarea Bazei de Date cu Înscrieri la Renunțarea HCBS 

      
            

Pe        (data), ați făcut o solicitare de înscriere la        
Renunțare.  

DDA reevaluează anual această bază de date privind cererile de înscriere la renunțare. Este important pentru noi că 
Solicitarea dvs. de Înscriere la Renunțare să reflecte cu exactitate situația dvs. actuală și nevoile dvs. curente. Dacă ați 
primit aprobare pentru renunțare și așteptați înscrierea la renunțare, puteți ignora această notificare. 

Dacă aveți întrebări sau doriți să retrimiteți solicitarea de înscriere la renunțare, puteți contacta Case Resource 
Manager (Managerul dumneavoastră de Gestionare a Cazurilor) (CRM). 

Dacă nu aveți un CRM, puteți solicita informații online la https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-
information-request sau puteți apela Linia de Solicitare Servicii și Informații. 

Județ Telefon 

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

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

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

King (800) 974-4428 

Kitsap, Pierce (800) 735-6740 

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

https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
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Întrebări Frecvente 
Când se folosește acest formular? 
Acest formular este utilizat pentru a actualiza Solicitarea de Înscriere la Renunțare. 

Cine va trimite această notificare? 
Sediul central va trimite această notificare clientului și persoanei sale de contact NSA în a 10-a lună de la înscrierea 
inițială în baza de date. 

Ce se întâmplă dacă notificarea este emisă cu întârziere? 
Notificările trimise cu întârziere vor oferi persoanei respective același interval de timp de răspuns ca și acele scrisori 
trimise la 10 luni. 

Cum poate cineva să notifice DDA despre dorința de a-și actualiza Solicitarea de Înscriere la Renunțare? 
Persoana respectivă poate contacta direct biroul său local DDA sau Case Resource Manager (Managerul de 
Gestionare a Cazurilor). 

Ce se întâmplă dacă telefonează cu privire la cererea lor pentru a-și actualiza solicitarea de înscriere la 
renunțare? 
Case Resource Manager (Managerul de Gestionare a Cazurilor) va ajuta clientul să depună o solicitare actualizată de 
înscriere la renunțare. 

Ce se întâmplă dacă situația s-a schimbat? 
CRM trebuie să urmărească situația telefonic sau personal și să evalueze schimbarea circumstanțelor sau a stării. 

• Datele de contact și informațiile vor fi introduse în SER. 

• O nouă solicitare de înscriere la renunțare trebuie să fie completată și transmisă. 

Ce se întâmplă dacă îmi voi contacta familia după ce ei au retras solicitarea de înscriere la renunțare, iar ei 
doresc să solicite o renunțare? 
Trimiteți o Solicitare de Înscriere la Renunțare referitoare la ÎNGRIJIRE. 

 


	DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) (AGENȚIA PENTRU SPRIJINIREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE)
	Întrebări Frecvente


