
 NOTIFICATION REGARDING REQUEST TO INCREASE WORK WEEK LIMIT 
  DSHS 15-483 PE (REV. 03/2018) Persian (Farsi / Dari)  

 

 AGING AND LONG-TERM SUPPORT ADMINISTRATION (ALTSA) 
 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)                                                                     

 حد ھفتھ کاری افزایشاعالنیھ مربوط بھ درخواست                                       
      Notification Regarding Request to Increase Work Week Limit                                          

      
 
      

 حد ھفتھ کاری برای  جھت افزایش، یک درخواست      در تاریخ 

  داده شد                                                             جھت ارائھ خدمات بھ،       
 نام مشتری                             فردی دھندهنام ارائھ

 .0080و  WAC 388-114-0020, 0030, 0070برای اطالعات بیشتر، لطفاً نگاه کنید بھ 

ی کودک نخواھد داشت.اگر سؤالی گیری تأثیری بر دریافت ماھانھ مزایای مراقبت در خانھاین تصمیم رساند.اعالنیھ نتایج بازبینی اداره را بھ اطالع شما می این
  ی این اعالنیھ دارید، لطفاً با مدیر پرونده تماس بگیرید.درباره

 رسانیم کھ:بدینوسیلھ بھ اطالع شما می

 تأیید شد / بخشی از آن تأیید شد درخواست شما      
       :فردیدھنده ارائھدائم حد ھفتھ کاری  
       رسانی ھفتھ کاری تأییدشده:خدماتاضافی ساعات  
       حد ھفتھ کاری موقت جدید: 

 تأییدیھ صرفاً برای دوره زمانی زیر معتبر است:
        یکشنبھ،تاریخ شروع ھفتھ کاری:    
       شنبھ،تاریخ پایان ھفتھ کاری:    

دھنده خدمات بھ حد ھفتھ کاری تاریخ ھفتھ کاری فوق الذکر میزان ھفتھ کاری ارائھھای فوق معتبر است. در روز یکشنبھ بعد از پایان این تأییدیھ صرفاً برای تاریخ
 .      دائمی وی تغییر خواھد یافت

IPشده بھ آنھا فراتر روند.دادهھزینھ ماھانھ مشتری اختصاصھا نباید از حد ھفتھ کاری موقت خود یا ساعات کمک 

 شما بھ علت ( موارد مربوطھ را انتخاب کنید): رد درخواست   

 مشتری از تمامی منابع دردسترس ارائھ دھنده استفاده نکرده است. 

 دھنده(ھا)ی دردسترس و واجد شرایط استفاده نکند.مشتری ترجیح داده است کھ از ارائھ 

 ھا)ی دیگری جستجو نکند.(دھندهمشتری ترجیح داده است برای ارائھ 

 برخوردار نباشد. WAC 388-114-0080(1)(d)از معیارھای  

 یا 
 رد شده است.* WAC 388-114-0080-(b)اضطراری یا عطف بھ ماسبق شما بھ علت عدم احراز معیارھای  درخواست   

 ھمچنان واجد شرایط دریافت دستمزد خواھد بود. IP*چنانچھ درخواست اضطراری یا عطف بھ ماسبق شما رد بشود، 

 ایجاد نخواھد کرد. WAC 388-02-0085بر اساس  حق دادرسی اداری گونھ ھیچ حاضر رأی
 نام مدیر پرونده/منابع

      
 تاریخ

      
 شماره تلفن مدیر پرونده

      
 آدرس ایمیل مدیر پرونده

        

 


