
 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)  
(УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПО ВІДХИЛЕННЯМ У РОЗВИТКУ) 

Оновлення бази даних реєстрації  
в альтернативній програмі HCBS 

      
            

      (дата) ви зробили запит на реєстрацію в альтернативній        
програмі.  

Управління DDA щороку переоцінює запити на реєстрацію в альтернативній програмі в цій базі даних. Нам 
важливо, щоб ваш запит на реєстрацію в альтернативній програмі точно відображав вашу поточну ситуацію та 
ваші поточні потреби. Якщо ваш запит затверджено і ви очікуєте на реєстрацію в альтернативній програмі, ви 
можете проігнорувати це повідомлення. 

Якщо у вас виникли запитання або ви хочете повторно подати запит на реєстрацію в альтернативній 
програмі, ви можете звернутися до свого Case Resource Manager (менеджера по роботі з ресурсами) 
(CRM). 

Якщо у вас немає CRM, ви можете запросити інформацію в Інтернеті за посиланням 
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request або зателефонувати на лінію Service Request 
and Information Line. 

Округ Телефон 

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 Harbor, Jefferson, Lewis, Mason, 
Pacific, Skamania, Thurston, Wahkiakum (888) 707-1202 

https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request


Часті запитання 
Коли використовується ця форма? 
Ця форма використовується для оновлення запиту на реєстрацію в альтернативній програмі. 

Хто надсилатиме це повідомлення? 
Штаб-квартира надішле це повідомлення клієнту та контакту NSA протягом 10-го місяця від їх первинної 
реєстрації у базі даних. 

Що робити, якщо повідомлення запізниться? 
Повідомлення, надіслані запізно, нададуть особі такий самий часовий проміжок для відповіді, як і ті листи, що 
надсилаються протягом 10 місяця. 

Як особа може повідомити DDA про своє бажання оновити свій запит на запит на реєстрацію в 
альтернативній програмі? 
Особа може відвідати місцевий офіс DDA або свого Case Resource Manager (менеджера по роботі з ресурсами). 

Можна оновити свій запит на реєстрацію в альтернативній програмі по телефону? 
Case Resource Manager (менеджера по роботі з ресурсами) допоможе клієнтові в поданні оновленого запиту на 
реєстрацію в альтернативній програмі. 

Що робити, якщо ситуація змінилася? 
CRM повинен оцінити зміну обставин чи стану по телефону або під час особистого відвідування. 

• Контакти та інформація будуть введені в SER. 

• Необхідно заповнити та подати новий запит на реєстрацію в альтернативній програмі. 

Що робити, якщо я зв’язуюся зі своєю родиною після того, коли запит на реєстрацію в альтернативній 
програмі відкликано, і вони захочуть подати запит на реєстрацію в альтернативній програмі? 
Подайте запит на реєстрацію в альтернативній програмі в CARE. 
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