DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

ਯੋਗ ਤਾ ਜਾਇਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨ� ਿਟਸ
Notification of Eligibility Review

ਕਲਇੰ ਟ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਪਤਾ

ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਪਤਾ

ਲਈ ਯੋਗ ਤਾ ਜਾਇਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨ� ਿਟਸ

ਹਵਾਲਾ:
ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮ�

ਹੇਠ ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਅਪੰ ਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ (DDA) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਿਮਆਂ 'ਤੇ ਡੀਡੀਏ ਯੋਗਤਾ

ਨ�ਮ� ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਚੈਪਟਰ 388-823 ਡਬਿਲਉਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਿਵਚ� ਇੱ ਕ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪ�ਦੀ ਹੈ: ਬੌਿਧਕ ਅਪੰ ਗਤਾ, ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਿਮਰਗੀ, ਆੱਿਟਜ਼ਮ, ਹੋਰ ਤੰ ਤੂ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਜ� ਬੌਿਧਕ ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਸਬੰ ਧੀ ਟੇਬਲ ਵੇਖੋ। ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੁੜ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਡੀਡੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰੋ:
•

ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸਿਹਮਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ

•

ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱ ਥੇ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ

•

ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਿਦੱ ਤੇ ਹੋਏ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵਚ ਇਸਨੂੰ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ

ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਿੜੱ ਕੇ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ

ਤ� ਪਿਹਲ�, ਜਵਾਬ ਿਦਓ।

ਜੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱ ਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਾਈਲ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰ�ਗੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤ� ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਨ�

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨ�ਮ� ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਯੋਗਤਾ (WAC 388-823) ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜ�
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਲਓ।

ਨਾਲ ਨੱਥੀ:

ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਸਬੰ ਧੀ ਟੇਬਲ
ਸਿਹਮਤੀ ਫ਼ਾਰਮ (DSHS 14-012)

ਕਾੱਪੀ ਭੇਜੀ:

ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ
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ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ

ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਸਬੰ ਧੀ ਟੇਬ ਲ

ਅਪੰ ਗਤਾ ਸਿਥਤੀ

ਰੋਗ -ਿਨਦਾਨ

ਬੌਿਧਕ ਅਪੰ ਗਤਾ

ਬੌਿਧਕ ਅਪੰ ਗਤਾ (ਪਿਹਲ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ

ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਮਨ�ਿਚਿਕਤਸਕ, ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਸਕੂਲ

ਪੂਰੀ ਮਨ�ਿਚਿਕਤਸਕ ਿਰਪੋਰਟ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੋ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਮਆਰੀ ਝੁਕਾਅ, ਮਤਲਬ ਹੇਠ� ਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਤ� ਵੱ ਧ

ਮੱ ਠਾਪਨ)

ਮਨ�ਿਚਿਕਤਸਕ ਜ� ਨ�ਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆੱਫ਼ ਸਾਈਕੋਲਾੱਿਜਸਟਸ

ਿਮਆਰੀ ਝੁਕਾਅ, ਮਤਲਬ ਹੇਠ� ਦੇ ਢਲਣਹਾਰ ਮੁਹਾਰਤ� ਸਬੰ ਧੀ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਿਵਚ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨ� ਦਾ

ਵਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਮਨ�ਿਚਿਕਤਸਕ

ਆਈਿਕਊ ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।

ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਿਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ

3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਦੋ ਜ� ਵੱ ਧ ਖੇਤਰ� (ਟਾੱਇਲਟ ਜਾਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ, ਕਪੜੇ

ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ

ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ

ਰੋਗ -ਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਕੁਆਡਰੀਪਲੀਜੀਆ

ਹੋਰ ਿਰਕਾੱਰਡ

ਪਾਉਣਾ, ਤੁਰਨਾ-ਿਫਰਨਾ ਜ� ਗੱ ਲਬਾਤ) ਿਵਚ ਰੋਜ਼ ਿਸੱ ਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ

ਹੈਮੀਪਲੀਜੀਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਡੀਪਲੀਜੀਆ
ਿਮਰਗੀ

ਿਮਰਗੀ ਜ� ਿਮਰਗੀ ਦਾ ਿਵਗਾੜ

ਬੋਰਡ ਵਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਤੰ ਤੂ-ਿਵਿਗਆਨੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਤੰ ਤੂ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਟੈਸਿਟੰ ਗ, ਕੰ ਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਜ� ਵਾਰ
ਵਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਦੌਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਿਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜ� ਤੰ ਤੂ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਤ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦੋ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਮਆਰੀ ਝੁਕਾਅ
ਮਤਲਬ ਹੇਠ� ਦੇ ਢਲਣਹਾਰ ਕਾਰਜ� ਿਵਚ ਢਲਣਹਾਰ ਮੁਹਾਰਤ� ਸਬੰ ਧੀ ਟੈਸਟ ਿਵਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ
ਚੋਖੀਆਂ ਸੀਮਾਵ�।

ਆੱਿਟਜ਼ਮ

ਆੱਿਟਜ਼ਮ ਜ� ਆੱਿਟਸਿਟਕ ਿਵਗਾੜ

(DSM-IV ਅਨੁਸਾਰ)

DSM-IV-TR ਿਵਚ 299.00 ਅਨੁਸਾਰ

ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਮਨ�ਿਚਿਕਤਸਕ, ਆੱਿਟਜ਼ਮ ਜ� ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ

ਪੂਰੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਨੁਸਾਰ DSM-IV ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ ਕਸੌਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਜਕ,

ਸ�ਟਰ ਜ� ਬੋਰਡ ਵਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਐਡਵ�ਸਡ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸ

ਭਾਸ਼ਾ, ਗੱ ਲਬਾਤ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਹਾਰਤ� ਜ� ਸੰ ਕੇਤ� ਵਾਲੀ ਜ� ਕਾਲਪਿਨਕ ਖੇਡ ਿਵਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ�

ਪ�ੈਕਿਟਸ਼ਨਰ (ARNP): ਤੰ ਤੂ-ਿਵਿਗਆਨੀ, ਮਨ�ਿਚਿਕਤਸਕ ਜ�

ਪਿਹਲ� ਇਹਨ� ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਜ� ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਜ� ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਮਆਰੀ ਝੁਕਾਅ

ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਡਾੱਕਟਰ

ਮਤਲਬ ਹੇਠ� ਦੇ ਢਲਣਹਾਰ ਕਾਰਜ� ਿਵਚ ਢਲਣਹਾਰ ਮੁਹਾਰਤ� ਸਬੰ ਧੀ ਟੈਸਟ ਿਵਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ
ਚੋਖੀਆਂ ਸੀਮਾਵ�।

ਆੱਿਟਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ�ਮ

ਆੱਿਟਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ�ਮ ਿਵਗਾੜ

(ਫ਼ੀ DSM-V)

299.00
ਅਨੁਸਾਰ DSM-5 ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੋਹ� ਕਾੱਲਮ� ਿਵਚ
ਗੰ ਭੀਰ ਪੱ ਧਰ 2 ਜ� 3

ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਮਨ�ਿਚਿਕਤਸਕ, ਆੱਿਟਜ਼ਮ ਜ� ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ

ਪੂਰੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਨੁਸਾਰ DSM-IV ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ ਕਸੌਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਜਕ,

ਸ�ਟਰ ਜ� ਬੋਰਡ ਵਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਐਡਵ�ਸਡ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸ

ਭਾਸ਼ਾ, ਗੱ ਲਬਾਤ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਹਾਰਤ� ਜ� ਸੰ ਕੇਤ� ਵਾਲੀ ਜ� ਕਾਲਪਿਨਕ ਖੇਡ ਿਵਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ�

ਪ�ੈਕਿਟਸ਼ਨਰ (ARNP): ਤੰ ਤੂ-ਿਵਿਗਆਨੀ, ਮਨ�ਿਚਿਕਤਸਕ ਜ�

ਪਿਹਲ� ਇਹਨ� ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਜ� ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਜ� ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਮਆਰੀ ਝੁਕਾਅ

ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਡਾੱਕਟਰ

ਮਤਲਬ ਹੇਠ� ਦੇ ਢਲਣਹਾਰ ਕਾਰਜ� ਿਵਚ ਢਲਣਹਾਰ ਮੁਹਾਰਤ� ਸਬੰ ਧੀ ਟੈਸਟ ਿਵਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ
ਚੋਖੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਮਆਰੀ ਝੁਕਾਅ ਜ� ਵੱ ਧ ਮਤਲਬ ਹੇਠ� ਦਾ FSIQ – ਜ� – 299.00 ਅਨੁਸਾਰ
DSM-IV ਆੱਿਟਸਿਟਕ ਿਵਗਾੜ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤੰ ਤੂ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਜ� ਬੌਿਧਕ

ਤੰ ਤੂ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਜ� ਕ�ੋਮਸ
ੋ ੋਮਲ ਿਵਗਾੜ, ਿਜਸ ਨੂੰ

ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ

ਬੌਿਧਕ ਅਤੇ ਢਲਣਹਾਰ ਮੁਹਾਰਤ� ਦੀ ਘਾਟ ਵਜ�

ਸਿਥਤੀ

ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ

ਨ� ਟ:

ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਿਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ

1.5 ਤ� ਵੱ ਧ ਿਮਆਰੀ ਝੁਕਾਅ, ਮਤਲਬ ਹੇਠ� ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨ� ਦਾ ਆਈਿਕਊ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤ� ਵੱ ਧ
ਿਮਆਰੀ ਝੁਕਾਅ, ਮਤਲਬ ਹੇਠ� ਦਾ ਢਲਣਹਾਰ ਮੁਹਾਰਤ� ਸਬੰ ਧੀ ਟੈਸਟ ਢਲਣਹਾਰ ਕਾਰਜ� ਿਵਚ ਚੋਖੀਆਂ
ਸੀਮਾਵ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਿਸਰਫ਼ ਆਮ ਗਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਮੁਲ�ਕਣ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਯੋਗ ਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਯੋਗ ਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਡਬਿਲਊਏਸੀ ਚੈਪ ਟਰ 388-823
ਅਨੁਸ ਾਰ ਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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