DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ICAP ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
Information about the ICAP for Respondents
ICAP ਕੀ ਹੈ?
ਕਲਾਇੰ ਟ ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਸੂਚੀ (ICAP) ਇੱ ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (DDA) ਦਾ ਕਲਾਇੰ ਟ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ICAP ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨੇਮ (WAC 388-823) ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ
“ਚੋਖੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ” ਹਨ।
ICAP ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਿਵਭਾਗ ICAP ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਿਵਭਾਗ ਿਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ” (WAC 388-823-0930) ਵਜ ਿਕਸਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜ ਕੌ ਣ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਅਿਧਆਪਕ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ICAP ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ICAP ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰ ਟ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਬ-ਰੋਜ਼ ਿਮਲਦਾ/ਿਮਲਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹ ਉਤਰਦਾ/ਉਤਰਦੀ, ਤਾਂ ICAP ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤ ਿਬਨਾ DDA, ICAP
(WAC 388-823-0940) ਵਲ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਿਵਭਾਗ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਕੰ ਨੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿਵਭਾਗ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱ ਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹ । ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹ ਬਣੇਗਾ।
ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
DDA ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਜਾਂ ਸਬੰ ਿਧਤ ਕੰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ।” (ICAP ਮੈਨੁਅਲ, ਅੰ ਿਤਕਾ D, ਪੰ ਨਾ 153)
“ਨਤੀਜੇ ਵੈਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਰਕਾੱਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਆਮ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਅਸਲ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ICAP ਪੁਸਿਤਕਾ ਤ,
ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਇੰ ਟਰਿਵਊਆਂ ਤ ਜਾਂ ਇੱ ਥ ਤੱ ਕ ਿਕ ਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਇੰ ਟ ਤ ਪੁੱ ਛਕੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੰ ਤਵ ਇਹ ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ
ਟੈਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਮਲਾਕੇ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ ਹੈ।” (26 ਫ਼ਰਵਰੀ,
2003, ਬ੍ਰੈਡ ਿਹੱ ਲ ਤ DDA ਨੂੰ ਈਮੇਲ)
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵਚ ਇੱ ਕ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ, ਲਈ ICAP ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਟੇਟਮਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
ਕਦੀ ਨਹ ਜਾਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂ (0)

ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰ ਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ ਹੈ। ਇੱ ਥ ਤੱ ਕ ਿਕ ਜੇ ਿਕਹਾ
ਜਾਏ, ਤਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਨਾ ਮਦਦ ਦੇ ਕਦੀ ਨਹ ਜਾਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹ ਕਰਦਾ।

ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰ ਗਾ ਨਹ (1)

ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਮਦਦ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਮਦਦ ਜਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਿਬਨਾ ਕੰ ਮ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਚੰ ਗਾ ਨਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ।
ਿਵਅਕਤੀ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸਮ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

DSHS 10-329 PJ (REV. 06/2015) Punjabi

ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ (2)

ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਮਦਦ ਜਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਿਹਰ ਨਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦੇ
ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਿਵਅਕਤੀ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਸਮ ਿਵਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (3) ਮਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਮਾਿਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰ ਮ ਉਹ ਿਕਸੇ ਤ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਮਦਦ ਜਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕਦ ਕਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ
ਜਾਣ ਤ ਿਬਨਾ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ।
ਕੀ ICAP ਦੇ ਢਲਣਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਿਵਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਨਹ । ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ DDA ਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹ ਕਰਦਾ। ICAP ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੁੱ ਠੇ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਦੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਢਲਣਹਾਰ ਮੁਹਾਰਤਾਂ,
ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ ਿਨਜੀ ਮੁਹਾਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
“ICAP ਦੇ ਢਲਣਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਸਮਰੱ ਥਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਥੱ ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ਼ੁੱ ਸੇ ਿਵਚ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ
ਅਜੇ ਵੀ ‘ਕਹੇ ਜਾਣ ਤ ਿਬਨਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਮਨਾਹੀ ਅਟੱ ਲ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਢਲਣਹਾਰ ਕੰ ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਅੰ ਕ ਨਾਲ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੀ ਢਲਣਹਾਰ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਵਹਾਰ, ਜੋ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼-ਬ-ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਵਚ ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ
ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਢਲਣਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਵਜ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਹਾਰ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ICAP ਦੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਕਈ
ਢਲਣਹਾਰ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਿਵਚ ਸਥਾਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਢਲਣਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮਦ ਦੇ ਅੰ ਕਾਂ ਤ
ਅਲੱਗ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਮਲਵਰਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
[ਬ੍ਰੈਡ ਿਹੱ ਲ ਦੀ ਆੱਨਲਾਈਨ “ICAP/SIB-R ਢਲਣਹਾਰ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੇਧਾਂ” ਤ (http://www.cpinternet.com/~bhill/icap/)]
ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ICAP ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਣਾ ਪਏਗਾ?
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੰ ਟਰਿਵਉ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਿਵਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਿਵਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ICAP ਦੇ ਅੰ ਕ ਿਕਵ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ICAP ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੰ ਿਪਉਟਰ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰ ਿਪਉਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਚਾਰ ਢਲਣਹਾਰ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਿਵਚ ਹਰ
ਇੱ ਕ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਅੰ ਕ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਨਰਣੇ 'ਤੇ ICAP ਿਕਵ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਿਜਸ ਵੇਲੇ DDA ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਖੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ ICAP ਵਜ ਲੋ ੜ ਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰ ਕ ਕਲਾਇੰ ਟ/ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (WAC 388-823-0900)।
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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ICAP ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ
Declaration of Understanding
ਜਵਾਬ: ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਮ “ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ICAP ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ੂ “ICAP/SIB-R ਢਲਣਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੇਧਾਂ” ਿਮਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/FSA/forms/pdf/16-182.pdf
ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਸਟੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ DDA ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਚੋਖੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, DDA ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹ ਉਤਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ।
ਮੈਨੰ ੂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਸੱ ਲੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰੀਖ਼

DSHS/DDA ਦਾ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ

ਤਾਰੀਖ਼

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ” ਵਜ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਆਦਮੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਏਗਾ।

ਕਾੱਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ:
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਾੱਪੀ
ਫ਼ਾਈਲ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਾੱਪੀ
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