
                                                                                                                               
     
 

 
  

 
 

 
       

  
   

  
   

  
    

  
  

 

  
   

   
 

  
   

 
   

 
  

 
  

   
  

   
 

  
   

   
   

  
   

    
  

  
  

    
 

    
  

  
   

  

 
 
 

  
 

 


 
 

Opisina ng Mga Administratibong Pagdinig

Gusali ng Administratibong Batas


11101 Gilroy Road

Hunt Valley, MD 21031-1301
 

Kahilingan sa Pagdinig – Scholarship sa Pangangalaga ng Bata 

Paano ako makakahiling ng pagdinig? 
Kumpletuhin ang form sa likod ng pahinang ito. Ipadala ang form sa programa ng 
Scholarship sa Pangangalaga ng Bata o CCS sa CCS Central 2. 

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkumpleto
form na ito, 

Tawagan ang CCS Central 2 sa 1-877-227-0125 

Gaano katagal ako hihiling ng isang pagdinig? 
Dapat kang humiling ng isang pagdinig na hindi lalampas sa 90 araw pagkatapos ng petsa 
ng paunawa. 

Paano ko pa rin makukuha ang aking scholarship sa pangangalaga ng bata 
habang hinihintay ko ang aking pandinig? 
Kung ang isang pagdinig ay hiniling nang hindi lalampas sa 10 arawpagkatapos ng petsa 
ng pinakahuling paunawa at mga serbisyo ng Scholarship sa Pangangalaga ng Bata ay 
natanggap, ang mga serbisyo ay maaaring magpatuloy maliban kung natapos na ang iyong 
pagiging kwalepikado. 

Magkakaroon ba ako ng utang kung makukuha ko ang aking scholarship sa 
pangangalaga ng bata habang naghihintay ako? 
Oo, kung sumasang-ayon sa amin ang hukom at natalo ka sa iyong apela, ang perang 
ginastos sa pangangalaga ng iyong anak ay kailangang bayaran. 

Kailan at saan gaganapin ang pagdinig? 
Ang Opisina ng Mga Administratibong Pagdinig ay magpapadala ng isang paunawa na 
nagbibigay ng oras at lugar ng pagdinig. 

Kailangan ko bang pumunta sa pagdinig? 
Oo, matatalo ka kung hindi ka dumating. Kung hindi ka makakapunta, tawagan ang 
Opisina ng Mga Administratibong Pagdinig sa 410-229-4100 at tutulungan ka nila sa 
pag-iskedyul ng iyong pagdnig. 

Maaari ba akong magdala ng isang taong tutulong sa akin o magsasalita para 
sa akin? 
Maaari kang magdala ng abugado, kaibigan o kamag-anak. Kung nais mo ng libreng ligal 
na tulong, tumawag sa Ligal na Tulong sa 1-800-999-8904. 

Paano ako makapaghahanda para sa pagdinig? 
Maaari kang makipag-ugnayan sa CCS Central 2 upang makipag-usap sa isang kinatawan 
na maaaring sumuri sa iyong desisyon sa pagiging kwalepikado at magbibigay sa iyo ng 
anumang mga dokumentong kinakailangan. 
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Kagawaran ng Edukasyon sa Estado ng Maryland/Opisina sa Pangangalaga ng Bata
Programa ng Scholarship sa Pag-aalaga ng Bata 

KAHILINGAN SA PAGDINIG – SCHOLARSHIP SA PANGANGALAGA 

Ibalik kay:
CCS Central 2 
PO Box 346031 

NG BATA Bethesda, MD 20827 

Punan ang form na ito LAMANG kung hindi ka sumasang-ayon sa isang desisyon patungkol sa iyong mga serbisyo. 
Kung hindi ka sumasang-ayon sa pagkilos ng programa ng Scholarship sa Pangangalaga ng Bata, 

may karapatan kang talakayin ang iyong (mga) dahilan sa isang superbisor. 
Tutulungan ka naming punan ang form na ito o maaari kang humiling ng isang pagdinig sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-877-227-0125. 

 Bawal akong mag-apply.  Ang halaga ng natanggap kong tulong ay mali. 

 Ang application ko ay tinanggihan.  Ang aking tulong ay hindi wasto ang pagkasuspinde, 
pagbabawas, o pagwawakas. 

 Ang aking aplikasyon ay hindi napangasiwaan nang 
maayos. 

 Hindi ako sumasang-ayon na dapat kong bayaran ang 
natanggap kong tulong. 

 Hindi ko natatanggap ang mga serbisyong kailangan ko. 

Seksyon 1 Sabihin sa Amin Kung Sino Ka Punan ang mga patlang sa kahon na ito at kumpletuhin ang mga kahon na 2-4. Paki-print nang malinaw. 

Pangalan: Petsa ng Kapanganakan (DOB): 

Address: Probinsya: 

Lungsod: Estado: ZIP Code: 

Numero ng Telepono: Social Security Number (SSN) (opsyonal): 

Seksyon 2 Nais mo bang iapela ang iyong desisyon sa programa ng Scholarship sa Pangangalaga ng Bata o CCS? Pakicheck ang oo o hindi. 

 Oo, nais kong iapela ang aking desisyon sa programa ng CCS. 
 Hindi, hindi ko nais na iapela ang aking desisyon sa programa ng CCS. 

Seksyon 3 Ano ang mga kadahilanang nais mong pagdinig? 

Kung nakatanggap ka ng isang paunawa tungkol dito, ano ang petsa sa paunawa?: MM/DD/YYYY 

Bakit mo gusto ang isang pagdinig?  Pakisabi sa amin kung ano ang nangyari: 

Nauunawaan ko kung hihiling ako para sa isang pagdinig sa loob ng 10 araw mula sa petsa ng paunawa at tumatanggap ako ng mga 
benepisyo, makukuha ko pa rin ang mga benepisyo habang hinihintay ko ang aking pagdinig maliban kung natapos ang panahon ng aking 
serbisyo.  Maaaring kailanganin kong bayaran ang mga benepisyo,kung matatalo ako sa aking apela. 

Lagda: 

Seksyon 4 Lagda 

 I-tsek dito kung hindi mo gusto ang mga benepisyo habang naghihintay ka para sa iyong apela. 

Petsa: 
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