
STATE OF HAWAII DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

OFFER AND ACCEPTANCE OR WAIVER OF

FREE INTERPRETER SERVICES

IDIAYA KEN PANANGAWAT WENNO PANNAKAILAKSID TI LIBRE A

SERBISIO TI AGIPATARUS

Nagan iti Kaso:

__________________________________________

Numero iti Kaso:

________________

Masapul ti agipatarus
para ken ni:

(Nagan)

Trabahador:

_______________________________________

Unido:

_______________

Numero ti Telepono:

_________________________________________

Fax:

_______________

Ti Department of Human Services (DHS) ket nangidiaya ti agipatarus nga awan bayadak, no ti Ingles ket saan
nga umuna a lengguahek.

El WEN* El SAAN
1. INGLES iti umuna nga lengguahek: * Pirmaan ket petsaan iti baba.

2 El Saan ko a masapul ti agipatarus. (No saan mo masapul ti agipatarus, mapan ka iti parte 4 ken
pirmaan iti baba.)

El Masapul ko iti agipatarus iti daytoy a lengguahe:

________________________________________

(No masapul mo ti agipatarus, mapan iti parte 3 ken i-tsek ti kahon nga mai-aplikar kenka.)

3. El Kayat ko ti DHS a mangted ti agipatarus nga awan bayadak.

El Saan ko kayat ti agipatarus nga ited ti DHS ken mangikuyogak iti bukod ko.

• Maawatak nga ti DHS ket mabalin a mangala iti independiente nga agipatarus a
mangobserba ti agipatarus ko tapno maseguro ti kinapudno iti panagsasao.

• Maawatak nga ti panagusar ti pamilia wenno gagayyem a kas agipatarus ket saan nga isu ti
mas epektibo nga wagas tapno matulonganak a makaala ti benepisio ken serbisio nga ited ti
DHS.

• Maawatak nga ti DHS ket saan a mangisingasing iti pannakausar ti miembro ti pamilia
wenno gagayyem a kas agipatarus ken tungdayen na ti pannakausar ti menor de edad (awan
ti agtawen iti nababbaba ngem sangapulo ket walo) a kas agipatarus.

• Maawatak nga no saan ko a kayat ti serbisio ti agipatarus iti daytoy a kanito, adda
karbengak nga baliwan ii panunot ko iti masakbayan ken ti DHS ti mangted iti libre nga
serbisio ti agipatarus iti dayta a tiempo wenno ikuyog ko ti agipatarus nga piliek..

4. Nabasak ken maawatak ti impormasion iti daytoy a porma. No adda man saludsod ko wenno
pakaseknak, mabalin ko a kontaken ti trabahador a nailista iti ngato.

Isurat iti Nagan:
(Agsisina nga Letra)

__________________________________________

Telepono:

_____________________

Pirma:

_______________________________________________

Petsa:

_______________________
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