DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

የብቁነት ክለሳ ውጤት ማሳወቂያ
Notification of Eligibility Review

የደምበኛ ስምና አድራሻ

ጉዳዩ፦

የደምበኛ ተወካይ ስምና አድራሻ

የብቁነት ክለሳ ውጤት ማሳወቂያ ለ

በአሁኑ ሰዓት በ
ስር ለስነ-ዕድገት አካለ ስንኩልነት አስተዳደር (DDA) ስር ለመሆን ብቁ ሆነዋል።
የስነ-ዕድገት አካለ ስንኩልነት አስተዳደር (DDA) ብቁነት መመሪያዎች፥ በተለያየ ጊዜ የብቁነት ማረጋገጫ ምርመራ እንዲደረግ ይጠይቃሉ። በምዕራፍ 388-823 WAC
መሠረት፥ ከታች ከተገለፁት ሕመሞች እንዳለብዎ እና ለስነ-ዕድገት አካለ ስንኩልነት አስተዳደር (DDA) ስር ለመሆን ብቁ እንደሆኑ ለማረጋገጥ ሲባል ተጨማሪ መረጃ
ያስፈልገናል፦ የአእምሮ ዝግመት፣ ሴረብራል ፓልሲ (በአእምሮ እድገት ላይ በሚደርስ ጉዳት የሚከሰት የሰውነት እንቅስቃሴን በአግባቡ ማዘዝ አለመቻልን የሚያስከስት
ህመም)፣ የሚጥል ህመም፣ኦቲዝም (በአእምሮ ችግር ምክኒያት የሚከሰት)፣ ሌላ የነርቭ ወይም ከአእምሮ ዝግመት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ችግር። የበለጠ መረጃ ከፈለጉ
ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ የተደረገውን የምዝገባ ማሟያ ሰንጠረዥ የሚለውን ይመልከቱ።
የስነ-ዕድገት አካለ ስንኩልነት አስተዳደር (DDA) ይህንን ሁለተኛ ጊዜ የሚደረገውን የብቁነት ማረጋገጫ ሂደት በተመለከተ አስፈላጊውን መረጃ ለመላክ ደስተኛ ነው።
የስነ-ዕድገት አካለ ስንኩልነት አስተዳደር (DDA) ይህንን መረጃ እንዲልክ ከፈለጉ፥ እባክዎትን ቀጣዩን ሂደት ይከተሉ፦
•
•
•

ውስጥ አባሪ ተደርጎ የተላከልዎትን የመስማማት ፎርም ሞልተው ይፈርሙበት
ፎርሙ ላይ መረጃውን ወዴት እንደምንልከው ይጥቀሱ፣ በተጨማሪም
አድራሻው ከላይ በተፃፈበት ደብዳቤ ውስጥ አሽገው ወደ የስነ-ዕድገት አካለ ስንኩልነት አስተዳደር (DDA) ይላኩት
በፊት ይላኩት።

ማንኛውንም ዓይነት የአገልግሎት መቋረጥ እንዳያጋጥም በተቻልዎት መጠን በፍጥነት መልስዎትን ይላኩ፣ ከተቻለ ከ
በተጠቀሰው ቀን ውስጥ ምላሽዎ ካልደረሰን፥ በፋይልዎ ውስጥ ባለው መረጃ ላይ ተመርኩዘን የብቁነት ውሳኔ እናደርጋለን።
ጥያቄ ካለዎት፤ በዚህ ያገኙናል፦
ስም

ስልክ ቁጥር

የኢሜይል አድራሻ

ህጋዊነትን የሚቆጣጠሩ የግዛት ህጎች (WAC 388-823) የሰፈሩበት ግልባጭ ወረቀትን በመጠየቅ ማግኘት ይችላሉ ወይም በበይነ መረብ ኦንላይን ብድር ማግኘት
ይችላሉ።
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility

የሚካተቱ መረጃዎች: የምዝገባ ማሟያ ሰንጠረዥ
የመስማማት ፎርም (DSHS 14-012)
cc:

የደምበኛ ፋይል

DSHS 10-301 AM (REV. 06/2015) Amharic

የምዝገባ ማሟያ ሰንጠረዥ
የአካል ጉዳት ሁኔታ

ምርመራ

መርማሪ (ምርመራውን የሚካሄደው ሃኪም)

ሌሎች የተመዘገቡ መረጃዎች

የአእምሮ ጉዳት

የአእምሮ ጉዳት (ቀደም ሲል
አእምሮ ዘገምተኝነት ተብሎ ሲጠራ
የነበረ)

ፍቃድ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ ወይም በብሔራዊ
የትምህርት-ነክ ስነልቦና ባለሙዎች ማህበር ማረጋገጫ
ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ

የአስተሳሰብ ብቃት ደረጃ የተደረገበትና ከዝቅተኛው ደረጃ በሁለት ደረጃ የማነስ ችግር
የሚታይበትና በሚቀበል ክህሎቶች ከዝቅተኛው ደረጃ ከሁለት ደረጃዎች በላይ የመቀነስ
ችግር እንዳለ የሚያመለክት የተሟላ የስነ-ልቦና ምርመራ መረጃ።

የአካል(አጥንት) እንደልብ
ያለመታዘዝ እክል

የአካል(አጥንት) እንደልብ ያለመታዘዝ
እክል
የአካል አለመታዘዝ ግድፈቶች
በከፊል አካልን ያለማዘዝ ችግር
በትይዩ የሚገኘ የአካል ክፍሎች የማዘዝ
ችግር(Diplegia)

ፍቃድ ያለው ሀኪም

ከ3 ዓመት እድሜ በፊት የተረጋገጡ የአካል ችግሮችና በሁለት ወይም ከዛ በላይ በሆኑ
ጉዳዩች ላይ (ሽንት ቤት በመጠቀም፣ በመታጠብ፣ በመመገብ፣ በመልበስ፣በመንቀሳቀስ
ወይም በመነጋገርና መግባባት) የቀን በቀን የሀኪም እርዳታ እንደሚያስፈልግ የሚያረጋግጥ
መረጃ፡፡

የሚጥል ህመም

የሚጥል ህመም ወይንም
በድንገት ተከስቶ የሚያጠቃ(የሚጥል)
ህመም

ብቃቱ የተረጋገጠ የነርቭ ባለሙያ (ስፔሻሊሽት)

በቀደሙ የህክምና ምርመራ መረጃዎች ላይ የተመሰረተ የነርቭ ምርመራ፣ ከሀኪም ዘንድ
ወይም ከነርቭ ባለሙያ የተሰጠ ቀጣየነት ያለው ወይንም እያገረሸ የሚከሰቱ ድንገተኛ
ህመሞች (የጡንቻ መኮማተርና የሚጥል በሽታ) እንደለበት/ባት ማረጋገጫ እና የመቀበል
እቅድ በተመለከተ በተደረገ ምርመራ ከፍተኛ ድክመቶች ማለትም ከዝቅተኛው ደረጃ
በሁለት የመለኪያ ደረጃዎች የወረደ እንደሆነ ሚያሳይ መረጃ፡፡

ኦቲዝም
(በ DSM-IV)

ኦቲዝም(የኦቲዝም ችግሮች)
299.00 በ DSM-IV-TR

ፍቃድ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ፣ ከእድገት ወይም
ኦቲዝም ተቋማት ጋር ግኑኙነት ያላት ከፍተኛ ነርስ
ወይም በቦርድ ማረጋገጫ የተሰጠው/የተሰጣት፡
የነርቭ ባለሙያ፣ የአእምሮ ሀኪም ወይም የህፃናት
የስነ-እድገትና ባህሪ ሀኪም

በ DSM-IV የተደረገ ሁሉንም አይነት መመዘኛ ያካተተ የተሟላ ምርመራ፣በማህበራዊ
ግንኙነት፣ የቋንቋ፣ የመግባባት ክህሎቶችና ነገሮችን በአይነህሊና የመቅረፅና ምሳሌ
የመሰጠት የመዘግየት ወይም በአግባቡ ማከናወን ያለመቻል ችግሮች 3 ዓመት እድሜ ላይ
ከመድረሱ/ሷ በፊት እንደተከሰተ የሚያሳይ ነገሮች የመቀበል (የመቅሰም) ክህሎት ላይ
ባተኮረ የመመዘኛ ምርመራ ከዝቅተኛው ደረጃ በ2ዳረጃዎች እና ከዚያ በላይ ዝቅ ያለ ደረጃ
ላይ እንደሚገኝ የሚያረጋግጥ መረጃ፡፡

ወጣ ያለ የስነ-ልቦናና ዝቅ
ያለ የአስተሳሰብ ደረጃ ችግር
የሚታይበት (Autism
Spectrum Disorder)
(በDSM-V)

የኦቲዝም ስፔክተርም ችግር 299.00 የሆነ
በሁለቱም ረድፎች በDSM-5 የክብደት
መጠናቸው 2 ሁለት 3 ወይም ሶስት ደረጃ
ላይ የሚገኙ፡፡

ፍቃድ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ፣ ከእድገት ወይም
ኦቲዝም ተቋማት ጋር ግኑኙነት ያላት ከፍተኛ ነርስ
ወይም በቦርድ ማረጋገጫ የተሰጠው/የተሰጣት፡
የነርቭ ባለሙያ፣ የአእምሮ ሀኪም ወይም የህፃናት
የስነ-እድገትና ባህሪ ሀኪም

የDSM-IV የተደረገ ሁሉንም አይነት መመዘኛ ያሟላ ምርመራ በማህበራዊ ግንኙነት፣
የቋንቋ አጠቃቀም፣ የመግባባት ክህሎቶችና ነገሮችን በአይነ ህሊና የመቅረፅና በምሳሌ
የመተካት መዘግየት ወይም በአግባቡ ለማከናወን ያለመቻል ችግሮች ህፃኑ/ኗ ሶስት ዓመት
እድሜ ከመድረሱ/ሷ በፊት እንደተከሰተ የሚሳይና ነገሮችን የመቀበልና የመልመድ
ክህሎቶች ላይ በተደረገ ምርመራ ዝቅተኛ ተብሎ ከሚታወቀው ደረጃ በ2 ደረጃዎች ዝቅ
ያለ ደረጃ ላይ እንዳለና በFSIQ ከዝቅተኛ ደረጃ በአንድ ወይም የኦቲስቲክ ልጆች
ዲስኦርደር መለኪያን የሚያሞላ 299.00 በ DSM-IV ከዚ በላይ የቀነሰ እንዲሆን
የሚያረጋግጥ መረጃ፡፡

ሌላ የነርቭ ወይም የአእምሮ
ችግረን የሚገልፅ መረጃ

የአስተሳሰብ ደረጃንና የመቀበል አቅምን
የሚያጠቁ የነርቭ ወይም ሌሎች
ተያያዥነት ያላቸው አክሎች

ፍቃድ ያለው ሀኪም

በአስተሳሰብ ብቃት ምዘና በ 1.5 ወይም ከዛ በላይ ከዝቅተኛው ደረጃ የማነስ እክሎችን
የሚያሳይና ነገሮችን በመቀበል ክህሎት ላይ በሚያተኩር የመመዘኛ ምርመራ ከዝቅተኛው
ደረጃ በ2 ወይም ከዚያ በላይ ዝቅ ያለ እንደሆነ የሚያሳይ ከበድ ያለ ውሱንነት እንሚገኝ
የሚያረጋግጥ መረጃ፡፡

ማሳሰቢያ: ይህ ፎርም እንደ አጠቃላይ መመረያ ሊውሰድ የሚገባና DDA ከዚህ ባለፈ ተጨማሪ መረጃዎችንና ምርመራዎችን እንደአስፈላጊነቱ ሊጠይቅ እንደሚችል ከግንዛቤ ማስገባት ያስፈልጋል፡፡ ይህ ምዝገባ ብቁነትን
ከማረጋገጥ አንፃር የመጀመሪያው ደረጃ ነው፡፡ የDDA የመካተት ብቁነት በWAC ከ388-823 ክፍል የሚወሰን ይሆናል።
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