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Kagawaran ng Mga Serbisyong Pagpapaunlad

PAGPAPATOTOO NG MAGULANG SA PAGTANGGAP NG MGA SERBISYONG PANG-ASAL
DS 5862 (6/2011)
1. Pangalan ng Mamimili: ___________________________________________
(Una)
(Apelyido)
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UCI # : __________________________

2. Pangalan ng Nagtinda: _____________________________________________________________________________________
3. Nagtinda #: ________________________

4.

# ng Telepono ng Nagtinda (

5. Para sa Mga Serbisyong Nilaan: Buwan _______________

Petsa

Lokasyon ng
Serbisyo

Pangalan at Kredensiyal
ng Taong Naglalaan ng
Mga Serbisyo

) ________________________

Taon ________

Pagsasalarawan ng
Serbisyong Nilaan

Kodigo
ng
Serbisyo

Oras
ng
Simula

Oras ng
Pagtapos

Lagda ng Magulang o
Legal na Tagapag-alaga
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PAGPAPATOTOO NG MAGULANG SA PAGTANGGAP NG MGA SERBISYONG PANG-ASAL
DS 5862 (6/2011)
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Mga Tagubilin sa Nagtinda: Inaatas ng Seksiyon 4686.31 ng Kodigo ng Welfare at Mga Institusyon ang sinumang nagtinda ng nagbigay ng
Mga Serbisyong Pang-asal bilang nasaad sa Pamagat 17 ng Kodigo ng Mga Regulasyon ng California* na magsumite ng nakumpletong
pormularyo ng pagpapatotoo sa rehiyonal na sentro para sa mga serbisyo na nilaan sa mga mamimili sa ilalim ng edad na 18 taong gulang na
nakatira sa tahanan ng pamilya. Ang nagtinda ay kailangang magsumite ng mga nakumpletong pagpapatotoo sa rehiyonal na sentro kasama
ang mga resibo para sa mga serbisyong inilaan. Kung ang mga magulang o legal na itinalagang mga tagapag-alaga ng menor-de-edad na
mamimili ay hindi nagsumite ng pagpapatotoo ng mga serbisyo sa nagtinda, ang nagtinda ay makikipag-ugnayan sa rehiyonal na sentro. Ang
kabiguan ng mga magulang o legal na itinalagang mga tagapag-alaga ng menor-de-edad na mamimili na magsumite ng pagpapatotoo ng mga
serbisyo sa nagbenta ay hindi magiging batayan sa paghinto o pagbago ng mga serbisyong pang-asal sa menor-de-edad na mamimili.
*Angkop ito sa mga sumusunod sa Mga Kodigo ng Serbisyo: 612-Tagapagsuri ng Asal, 613-Kasamang Tagapagsuri ng Asal, 615Katulong sa Pamamahala ng Asal, 616-Teknisyan ng Asal-Paraprofessional, 620-Sanggunian sa Pamamahala ng Asal, 625-Mga Serbisyon
Pagpayo, 680-Tutor,
017-Koponan ng Krisis-Pagsasanay sa Pagtasa at Interbensiyon sa Asal, 025-Mga Serbisyo sa Pag-tutor – Pangkat, 048-Pagsasanay sa
Kliyente/Magulang Suporta sa Asal, at 077-Kinoordina ng Magulang na Base sa Tahanang Programang Interbensiyon sa Asal para sa Mga
Batang Autistic.
Mga Tagubilin sa Mga Magulang o Legal na Tinalagang Mga Tagapag-alaga: Pakilagdaan, petsahan at isumite ang pormularyong ito sa
nagbenta sa iyo sa loob ng 30 araw mula sa oras na inilaan ang mga serbisyo. Kung hindi mo nalagdaan ang pormularyo, mangyaring
makipag-ugnayan sa iyong rehiyonal na tagapag-ugnay sa sentro ng serbisyo/tagapamahala ng kaso sa lalong madaling panahon.
Kung mayroon kang anumang mga tanong, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa rehiyonal na tagapag-ugnay sa
sentro ng serbisyo/tagapamahala ng kaso.
Pinatototohanan ko na ang mga nilaang Serbisyong Pang-asal sa mamimiling nakalista sa pormularyong ito ay inilaan sa lokasyon, mga petsa at mga oras ayon sa
ipinapakita at ay totoo, tama at kumpleto.

______________________________________

Pangalan ng Magulang/Legal na Tinalagang Tagapag-alaga
___________________________________________________
Lagda ng Magulang/Legal na Tinalagang Tagapag-alaga

_______________________
Petsa

