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TTY/TTD 1(804) 771-5877

Department of Behavioral Health and,
Developmental Services

1220 Bank Street, 9th Floor
P.O. Box 1797
Richmond, Virginia, 23218-1797
(804) 786-3710
Dịch vụ can thiệp sớm -- Thông báo về Thủ tục

Ngày:

Kính gửi:

Tên
Địa chỉ
Thành phố/Tiểu bang/Mã bưu chính
Tên khách hàng:
Số nhận dạng hội viên:

Kính gửi:
Infant & Toddler Connection của ______________
Các chương trình sẽ áp dụng thủ tục sau đây bắt đầu từ __________:
Căn cứ dẫn tới quyết định này:

Đã quá thời hạn 45 ngày lịch biểu được phép để lập Bản Kế hoạch Dịch vụ Gia đình
Cá nhân hóa (IFSP) lần đầu tiên vì các lý do hệ thống.
Đã mất hơn 30 ngày lịch biểu kể từ khi quý vị ký Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân
hóa (IFSP) để bắt đầu một hoặc nhiều dịch vụ ghi trong bản IFSP vì các lý do hệ thống.
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định và thủ tục nói trên, quý vị có quyền yêu cầu kháng cáo.
Để yêu cầu kháng cáo, vui lòng gửi văn bản thông báo và thủ tục mà quý vị không đồng ý trong
vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trong lá thư này. Quý vị có thể viết thư hoặc điền mẫu Đơn yêu
cầu kháng cáo. Quý vị có thể lấy biểu mẫu qua Điều phối viên dịch vụ của quý vị, tải xuống từ
trang mạng của Sở Dịch vụ Trợ giúp Y tế tại www.dmas.virginia.gov, từ trang mạng của Infant
& Toddler Connection of Virginia tại www.infantva.org, qua Chuyên viên phụ trách Biện pháp
bảo vệ theo thủ tục Phần C tại (804) 786-3710 hoặc gọi số (804) 371-8488.
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Khi điền đơn yêu cầu kháng cáo, vui lòng cho biết rõ vấn đề mà quý vị đang kháng cáo và
muốn được tái xét. Nếu quý vị đã nhận bản sao của mẫu Thông báo trước cho Phụ huynh, vui
lòng gửi đính kèm biểu mẫu này cùng với yêu cầu kháng cáo của quý vị.
Yêu cầu kháng cáo phải có chữ ký và gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua fax tới địa chỉ sau
đây:
APPEALS DIVISION
Department of Medical Assistance Services (DMAS)
600 E. Broad Street, Suite 1300
Richmond, VA 23219
FAX: (804) 371-8491
Theo quy định của Phần C trong Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật, quý vị cũng có quyền gửi
Khiếu nại hành chánh, yêu cầu Hòa giải và/hoặc xét xử theo trình tự tố tụng để giải quyết các
bất đồng. Để được giúp đỡ, vui lòng liên lạc:
Procedural Safeguard Consultant
Infant & Toddler Connection of Virginia
PO Box 1797
Richmond VA 23218
(804) 786-3710
(FAX) (804) 371-7959
Thông báo về các Biện pháp bảo vệ và Quyền của Trẻ em và Gia đình, kể cả dữ kiện về Mức
đồng thanh toán của gia đình sẽ có thêm thông tin về các lựa chọn giải quyết tranh chấp này.
Nếu quý vị có thắc mắc về các thủ tục được đề cập trong lá thư này, quý vị có thể liên lạc với
tôi qua số điện thoại ________________
Trân trọng,

Tên
Chức vụ
Infant & Toddler Connection of Virginia ____________________
Tài liệu đính kèm:
Thông báo về các Biện pháp bảo vệ và Quyền của Trẻ em và Gia đình, kể cả dữ kiện về Mức
đồng thanh toán của gia đình.
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