DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Notificare privind evaluarea eligibilității
Notification of Eligibility Review

NUMELE ȘI ADRESA CLIENTULUI

NUMELE ȘI ADRESA REPREZENTANTULUI CLIENTULUI

NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA ELIGIBILITĂȚII PENTRU

RE:

În prezent sunteți eligibil(ă) pentru Agenţia pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități intelectuale (DDA) pentru
. Regulile de eligibilitate ale DDA necesită o evaluare a eligibilității în diferite
momente. Avem nevoie de informații suplimentare pentru a confirma eligibilitatea pentru DDA conform WAC Capitolele
388-823 pentru una din următoarele situații: handicap intelectual, pareză cerebrală, epilepsie, autism, o altă afecțiune
neurologică sau de altă natură similară cu handicapul intelectual. Consultați Tabelul de documente necesare atașat
pentru mai multe informații.
DDA va trimite cu plăcere pentru informațiile necesare pentru această reevaluare. Dacă doriți ca DDA să trimită pentru
aceste informații, vă rugăm să procedați astfel:
•
•
•

semnați formularul(ele) de consimțământ atașat(e)
indicați pe formular unde trebuie să trimitem pentru informații, și
returnați-l către DDA în plicul anexat pe care este specificat destinatarul

.
Vă rugăm să ne răspundeți cât mai curând posibil pentru a evita afectarea serviciilor, însă nu mai târziu de
Dacă nu primim niciun răspuns de la dumneavoastră până la această dată, vom efectua o stabilire a eligibilității pe baza
informațiilor din dosarul dumneavoastră.
Dacă aveți întrebări, contactați:
NUME

NUMĂR DE TELEFON

ADRESĂ E-MAIL

O copie a regulilor statale care guvernează eligibilitatea (WAC 388-823) este disponibilă la cerere sau online la
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.

Anexe:

Tabel de documente necesare
Formular de consimțământ (DSHS 14-012)

cc: Dosar client
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Tabel de documente necesare
SITUAȚIE HANDICAP

DIAGNOSTIC

MEDIC CARE A PUS DIAGNOSTICUL

Handicap intelectual

Handicap intelectual (denumit
anterior
retard mintal)

Un psiholog licențiat, psiholog absolvent
al unei școli autorizate din Washington
sau alt psiholog cu studii în domeniu
autorizat de Asociația Națională a
Psihologilor Licențiați

Raport psihologic complet, inclusiv scorul IQ scala completă pentru
mai mult de două deviații standard sub medie și scorul la testul de
abilități de adaptare pentru mai mult de două deviații standard sub
medie.

Pareză cerebrală

Pareză cerebrală

Medic licențiat

Manifestat înainte de vârsta de 3 ani și informații care să susțină
nevoia unei asistențe fizice directe zilnice în două sau mai multe
domenii (realizarea toaletei, baie, mâncat, îmbrăcat, mobilitate sau
comunicare).

Neurolog certificat de o comisie

Diagnostic bazat pe antecedentele medicale și testare neurologică,
confirmare de către medic sau neurolog a crizelor convulsive
necontrolate și curente sau recurente și test de abilități de adaptare
care să arate limitări substanțiale ale funcționării adaptive pentru
mai mult de două deviații standard sub medie.

Un psiholog licențiat, o asistentă
medicală autorizată - Advanced
Registered Nurse Practitioner (ARNP)
asociată la un centru de autism sau
dezvoltare sau un specialist autorizat de
către o comisie: neurolog, psihiatru sau
pediatru specializat în tulburări de
dezvoltare și comportamentale

Evaluare completă conform DSM-IV cu îndeplinirea tuturor criteriilor
de diagnostic, dovada retardului sau a funcționării anormale înainte
de vârsta de 3 ani în ceea ce privește abilitățile sociale, de limbă,
comunicare sau de joc simbolic sau imaginativ și testarea abilităților
adaptive care să arate limitări substanțiale în funcționarea adaptive
pentru mai mult de două devieri standard sub medie.

Un psiholog licențiat, o asistentă
medicală autorizată - Advanced
Registered Nurse Practitioner (ARNP)
asociată la un centru de autism sau
dezvoltare sau un specialist autorizat de
către o comisie: neurolog, psihiatru sau
pediatru specializat în tulburări de
dezvoltare și comportamentale

Evaluare completă conform DSM-IV cu îndeplinirea tuturor criteriilor
de diagnostic, dovada retardului sau a funcționării anormale înainte
de vârsta de 3 ani în ceea ce privește abilitățile sociale, de limbă,
comunicare sau de joc simbolic sau imaginativ și testarea abilităților
adaptive care să arate limitări substanțiale în funcționarea adaptive
pentru mai mult de două devieri standard sub medie – sau –
îndeplinirea tuturor criteriilor pentru tulburare autistă 299.00 conform
DSM-IV.

Medic licențiat

Scor IW scală completă de mai mult de 1,5 deviații standard sub
medie și test de abilități adaptive care să arate limitări semnificative
în funcționarea adaptivă de mai mult de două deviații standard sub
medie.

Cvadriplegie
Hemiplegie

ALTE DOCUMENTE MEDICALE

Diplegie
Epilepsie

Epilepsie sau
Tulburare convulsivă

Autism

Autism sau tulburare autistă

(conform DSM-IV)

Conform 299.00 din DSM-IVTR

Tulburare de spectru
autist

Tulburare de spectru autist
299.00

(conform DSM-V)

Conform DSM-5, inclusiv
nivelurile de severitate 2 sau 3
în ambele coloane

O altă afecțiune
neurologică sau de
altă natură similară cu
handicapul intelectual

Tulburare neurologică sau
cromozomială cunoscută ca
fiind la baza unor deficituri
intelectuale și de abilități

Notă: Acest formular este doar un ghid general, iar DDA poate solicita informații sau evaluări suplimentare. Această documentație este primul pas în
stabilirea eligibilității. Eligibilitatea DDA este stabilită conform WAC Capitolele 388-823.
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