
ਮਨੰੂੈਮਨੰੂੈ  ਕੀਕੀ  ਉਮੀਦਉਮੀਦ  ਕਰਨੀਕਰਨੀ  ਚਾਹੀਦੀਚਾਹੀਦੀ  ਹੈਹ?ੈ?
ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਸੇਬਾ ਸੈਂਟਰ (RHCs), ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਰਿਤ ਰਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਹਨ, ਜ ੋਬੌਰਿਕ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਸਬੰਿੀ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮ਼ੁਖਤਾਰੀ ਨੰੂ ਵਿਾਉਿ
ਲਈ ਰਵਆਪਕ ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਮ਼ੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾਂਜ ੋਉਹ ਲੋਕ ਆਪਿ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ
ਰਿਰ ਤੋਂ ਘ਼ੁਲ-ਰਮਲ ਸਕਿ। ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਿ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਟੀਰਚਆਂ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਬਾਰ ੇਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਟੀਚੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
'ਤੇ ਅਿਾਰਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਜ ੋਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਿ ੇਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਰਵੱਚ
ਰਰਹਿ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆ ਂਹਨ।

ICF/IID ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਰਦਆ ਂਹੋਇਆ,ਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਵਸੇਬਾ ਪਲਾਨ
(IHP) ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਅਨ਼ੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ (IDT)
ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਰਵੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਘੱਟ
ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਰਲਜਾਿ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਰਵਆਪਕ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦ ੇIDT ਦਾ ਅਰਹਮ ਰਹੱਸਾ
ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ।

DDA ਦਾ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸ੍ਰੋਤ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ
ਅਰਹਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਿ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ
ਪਰਹਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਟੀਚੇ ਪੂਰ ੇਕਰਨ ਦੀ ਰਵਓਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲ ਰਲਜਾਿ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਮਲ ਰਰਹਿਗੇ।

ਰਰਹਾਇਸ਼ੀਰਰਹਾਇਸ਼ੀ  ਵਸੇਬਾਵਸੇਬਾ
ਸੈਂਟਰਸੈਂਟਰ
ਰਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
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ਬੌਰਿਕਬੌਰਿਕ  ਅਸਮਰੱਥਾਅਸਮਰੱਥਾ ( (ਅਪੰਗਤਾਅਪੰਗਤਾ))(ICF/
IID) ਵਾਲੇਵਾਲੇ  ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ  ਸਬੰਿੀਸਬੰਿੀ  ਸਵੇਾਵਾਂਸਵੇਾਵਾਂ  ਲਈਲਈ
ਰਸਹਤਰਸਹਤ  ਸਹੂਲਤਾਂਸਹੂਲਤਾਂ  ਕੀਕੀ  ਹਨਹਨ??
DSHS’ ਦਾ ਰਵਕਾਸ ਸਬੰਿੀ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (DDA) 
ਰਤੰਨ (3) RHCs ਚਲਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਬੌਰਿਕ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਸਬੰਿੀ ਅਸਮਰੱਥਾ
(ਅਪੰਗਤਾ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਵਸਬੇਾ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਿ
ਲਈ ਫਡੈਰਲ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪ੍ਰਮਾਰਿਤ ਹਨ। ਫਡੈਰਲ ਸਰਟੀਰਫਕਸ਼ੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹ ੈਰਕ ਮਡੈੀਕਅੇਰ ਅਤੇ ਮਰੈਡਕਏਡ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰ, ਰਵਸ਼ਸ਼ੇ ਰਮਆਰ,
ਫਡੈਰਲ ਰੈਗ਼ੁਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ (C.F.R) ਰਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਰਜਸਨੰੂ
RHCs ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲੈਿਾ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਰਜਵੇਂ ਹੀ ਆਪਿ ੇਵਸੇਬੇ ਦਾ ਟੀਚਾ
(ਟੀਚੇ) ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਰਹੰਦੀ।

ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਰਵਚ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ  ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂRHCs ਵਲੋਂ  ICF/IID
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ: ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ ਰਵੱਚ ਫਰਕ੍ਰੈਸਟ
ਸਕੂਲ, ਸਪੋਕੇਨ ਰਵੱਚ ਲੇਕਲੈਂਡ ਰਵਲੇਜ ਅਤੇ ਬਕਲੇ ਰਵੱਚ ਰੇਨੀਅਰ ਸਕੂਲ।

ਮੈਂਮੈਂ ICF/IID ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ  ਤੱਕਤੱਕ  ਰਕਵੇਂਰਕਵੇਂ
ਪਹ਼ੁੰ ਚਪਹ਼ੁੰ ਚ  ਕਰਕਰ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ//ਸਕਦੀਸਕਦੀ  ਹਾਂਹਾਂ??
ਆਰਜ਼ੀ ICF/IID ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਿ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ DDA
ਪਾੱਰਲਸੀ 17.02 ਰਵੱਚ ਰਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ICF/IID ਯੋਗਤਾ
ਅਤੇ RHC ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

ICF/IID ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ:

• ਚੈਪਟਰ 388-823 WAC ਹੇਠ ਰਨਰਿਾਰਤ DDA ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ;

• ਟਾਈਟਲ 182 WAC ਹੇਠ ਰਨਰਿਾਰਤ ਮਰੈਡਕਏਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ;

•  21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੇ16-20 ਹੈ; ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਢ਼ੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਅਤੇ

• DDA ਦੇ ਮ਼ੁਲਾਂਕਿ ਰਾਹੀਂ ਰਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ICF/
IID ਪੱਿਰ ਪੂਰ ੇਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ

RHC ਯੋਗਤਾ: 

•  ਪਤਾ ਲਾਈ ਗਈ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ;

•  ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਲੋਂ  ਦੱਸ ੇਗਏ ਅਨ਼ੁਸਾਰ
ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ;

•  ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਰਾਸਤ ਰਵੱਚ ਰਲਆ ਰਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਕ ਕਰਥਤ ਮਾਨਰਸਕ ਰਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਸਬੰਿੀ ਅਦਾਲਤੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ

•  RHC ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਪਰਹਲੇ ਗੇੜ ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਗਰਮ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਵਾਿ ੂਸ਼ੁਆਲ ਹਨ ਜਾਂ ICF/IID ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ DDA ਦੀਆਂ ਫੀਲਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਆਪਿ ੇਕੇਸ ਸ੍ਰੋਤ
ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਗਰਮਸਰਗਰਮ  ਇਲਾਜਇਲਾਜ  ਕੀਕੀ  ਹੈਹ?ੈ?
42 C.F.R. 483.440(a)(1)(2) ਰਵੱਚ ਦੱਸ ੇਗਏ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮ
ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ
ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਰਸਖਲਾਈ, ਇਲਾਜ, ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਰਿਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਰਰਹਿ ਵਾਲਾ
ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੈ, ਜ ੋਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

•  ਰਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਈ ਸਵ-ੈਰਨਰਿੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮ਼ੁਖਤਾਰੀ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਵਹਾਰ ਹਾਰਸਲ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

•  ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਾਰਜ ਸਬੰਿੀ ਸਰਥਤੀ ਦਾ ਰਪੱਛ ੇਵਲ ਮੋੜਾ ਜਾਂ
ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕਿਾ ਜਾਂ ਮੱਠਾ ਕਰਨਾ।

ਸਰਗਰਮ ਇਲਾਜ ਰਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ੁਦਮ਼ੁਖਤਾਰ
ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੰੂ ਬਿਾਈ ਰੱਖਿ ਸਬੰਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ
ਮਾਮੂਲੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਇਲਾਜ ਸਬੰਿੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਿ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, RHC ਦੇ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤੀ ਮ਼ੁਲਾਂਕਿ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੋਿ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਇਲਾਜ ਸਬੰਿੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਤੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹ਼ੁੰ ਚਿ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਆਰਜ਼ੀਆਰਜ਼ੀ  ਭਰਤੀਭਰਤੀ  ਦਾਦਾ  ਕੀਕੀ  ਮਤਲਬਮਤਲਬ  ਹੈਹ?ੈ?
ICF/IID ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਕਦਾਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ICF/IID ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਕ ਉਸਦੀ
ਰਡਸਚਾਰਜ ਕਸੌਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ
ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਰਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਿ ਦਾ ਇੱਛ਼ੁਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ICF/IID ਰਵੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ
ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਨੇਮ ਕਰਹੰਦ ੇਹਨ ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ICF ਤੋਂ ਰਡਸਚਾਰਜ ਕਰ
ਦੇਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ:

1.  ਸਹੂਲਤ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ;

2. ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਹ਼ੁਿ ICF ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ;

3.  ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਰਕਤ ੇਹੋਰ ਰਰਹਿ ਦੀ ਚੋਿ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜਾਂ

4.  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੋਰ
ਪੱਿਰ ਜਾਂ ਰਰਹਿ-ਸਰਹਿ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਵੱਿ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ


