DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

የእድሜ አራት(4) ህጋዊነት ማብቅያ ማስወቅያ
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration

የደንበኛው ስም እና አድራሻ

የወኪል ስም እና አድራሻ

ማስታወሻ: የዕድሜ አራት(4) ህጋዊነት ማብቅያ ማስወቅያ
በአሁኑ ግዜ ልጅዎ የዲቬሎፕምንታል ዲስኢብሊቲስ አድምንስትሬሽን ደንበኛ ነው፡፡(DDA) ልጅዎ ለDDA መሰፈረት ህጋዊ የሚሆነው እስከ ዕድሜ
ሶስት የሚል መርሃ ግብር ወይም ከፍተኛ የህፃናት የህክምና አገልግሎት እቅድ በመመዝገቡ /በመመዝገብዎ ሊሆን ይችላል፡፡ የልጅዎ በDDA ውስጥ
የመካተት ብቁነት አራት አመት ሲሞላው ይጠናቀቃል፡፡ የህፃን ልጅዎን በDDA የመቆየት ዋስትና ለማረጋገጥ አራት አመት ከመሙላቱ በፊት እንደገና
ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ በምዝገባ ሰንጠረዡ ላይ እንደተመለከተው መሟላት ካልባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ጋር በሚስማማ መልኩ የህፃን ልጃዎ
አግባብነት ያለው ምዝገባ እንዲኖረው ለሁለተኛ ጊዜ በድጋሜ ሊታወቅ ይገባል፡፡
እንዴት በድጋሜ ማመልከት ይቻላል፡
ከልጅዎ የአራተኛ አመት ልደት 90 ቀናትን በማስቀደም ከDDA የመቀበልና ብቁነትን የሚረጋገጥ ቢሮ በመሄድ (በመገናኘት) የድጋሚ ማመልከቻ
ወረቀቱን ማግኘት ይችላሉ፡፡ ይህን ለማድረግም በፁሁፍ ወይም ከስር በሰፈረው የስልክ ቁጥር በመደወል መጠቀም ይችላሉ፡፡ የማመልከቻ ወረቀት
ይላክልዎታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የማመልከቻ ወረቀቱን በቀጥታ ከኢንተርኔት ለማግኘት
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility፡፡
በድጋሚ ባያመለክቱ ምን ሊከሰት ይችላል?
በድጋሚ የሚያመለክቱበትን ወረቀት ለማግኘት ካልጠየቁ ወይንም የሞሉትን ፎርም ከልጅዎ በDDA ተካቶ የመቀጠል ሁኔታ 60ቀናት በፊት ካልመለሱ
ልክ አራት አመት እንደሞላው ያበቃል፡፡ ልጅዎ ከDDA የገንዘብ ክፍያ አገልግሎት የሚያገኙ ከሆነ አራት ዓመት ሲደርስ አገልግሎት ይቆማል፡፡
በDDA ውስጥ ተካቶ መቆየት አለመቻል ከሌላ የልዩ ፍላጎት የትምህርት ፕሮግራሞችና ከSSI የመሳተፍ ብቁነት አያግድም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
ከሌሎች የ DSHS አገልግሎቶችን ማለትም እንደ Medicaid TANF ላይ ምንም አይነት ተፅእኖ አይኖርም፡፡
ሰለዚህም እባክዎትን ልጅዎት አራት አመት ከመድረሱ ቢያንስ 90 ቀናት አስቀድመው ያሳወቁ፡፡ ይህ ሳይሆን ቀርቶ የማያሳውቁን ከሆነ ግን ልጅዎ
በDDA ተካቶ እንዲቆይ ፍላጎት የሌሎት ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ አግባብነት ያለው የብቁነት ምዝገባ በልጅዎ አራተኛ (4) አመት ላይ የሚደረግ ከሆነ
የDDA አገልግሎቶች በዚሁ ጊዜ የሚያበቁ ይሆናል፡፡
ጥያቄ ወይም ፓኮውን(ወረቀቱን) የማግኘት ፍላጎት ካልዎት እባክዎትን ያግኙን
ስም

የስልክ ቁጥር

የኢሜል አድራሻ

ብቁነትን በተመለከተ የወጡት ህጎች ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ ወይም በኢንተርኔትhttps://www.dshs.wa.gov/dda/consumersand-families/eligibility.፡፡
cc:

የደንበኛው ፋይል
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የምዝገባ ማሟያ ሰንጠረዥ
የአካል ጉዳት ሁኔታ

እድሜ

ምርመራ

የእድገት መዘግየት

ከአራት እስከ
ዘጠኝ ዓመት
ድረሰ
ከውልደት
አንስቶ እስከ
17 ዓመት
አራት ዓመት
ወይም ከዚያ
በላይ

የእድገት መዘግየት

በህክምና ከባድ ሊባል የሚችል
የአእምሮ ጉዳት

የአካል(አጥንት) እንደልብ
ያለመታዘዝ እክል

አራት ዓመት
ወይም ከዚያ
በላይ

የሚጥል ህመም

አራት አመት
ወይም ከዛ
በላይ

የአእምሮ ጉዳት (ቀደም ሲል
አእምሮ ዘገምተኝነት ተብሎ ሲጠራ
የነበረ)
የአካል(አጥንት) እንደልብ ያለመታዘዝ
እክል
የአካል አለመታዘዝ ግድፈቶች
በከፊል አካልን ያለማዘዝ ችግር
በትይዩ የሚገኘ የአካል ክፍሎች
የማዘዝ ችግር(Diplegia)
የሚጥል ህመም ወይንም
በድንገት ተከስቶ የሚያጠቃ(የሚጥል)
ህመም

መርማሪ (ምርመራውን የሚካሄደው ሃኪም)

ሌሎች የተመዘገቡ መረጃዎች

የእድገት ሆኔታዎችን መመርመር የሚችል ብቁ የሆነ
ባለሙያ

በተደረገው ምርመራ ከ4 ዓመት እስከ 9 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የ -1.5 SD ወይንም
በተከታታይ እድሜው ባሉት ጊዚያት በ25% የእድገት መጓተት ባለፉት 12 ወራት በምርመራ
የተራገጠ ከሆነ።
ከባድ የጤና ችግር ያለባቸው ህፃናት ፕሮግራም ውስጥ ለማካተት ብቁ የሆነ።

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።

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፡፡

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
አራት ዓመት
ኦቲዝም(የኦቲዝም ችግሮች)
ፍቃድ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ፣ ከእድገት ወይም
በ DSM-IV የተደረገ ሁሉንም አይነት መመዘኛ ያካተተ የተሟላ ምርመራ፣በማህበራዊ
እና ከዚያ
ኦቲዝም ተቋማት ጋር ግኑኙነት ያላት ከፍተኛ ነርስ
ግንኙነት፣ የቋንቋ፣ የመግባባት ክህሎቶችና ነገሮችን በአይነህሊና የመቅረፅና ምሳሌ የመሰጠት
(በ DSM-IV)
299.00 በ DSM-IV-TR
በላይ
ወይም በቦርድ ማረጋገጫ የተሰጠው/የተሰጣት፡ የነርቭ
የመዘግየት ወይም በአግባቡ ማከናወን ያለመቻል ችግሮች 3 ዓመት እድሜ ላይ ከመድረሱ/ሷ
ባለሙያ፣ የአእምሮ ሀኪም ወይም የህፃናት የስነ-እድገትና
በፊት እንደተከሰተ የሚያሳይ ነገሮች የመቀበል (የመቅሰም) ክህሎት ላይ ባተኮረ የመመዘኛ
ባህሪ ሀኪም
ምርመራ ከዝቅተኛው ደረጃ በ2ዳረጃዎች እና ከዚያ በላይ ዝቅ ያለ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ
የሚያረጋግጥ መረጃ፡፡
ወጣ ያለ የስነ-ልቦናና ዝቅ ያለ
አራት ዓመት
የኦቲዝም ስፔክተርም ችግር
ፍቃድ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ፣ ከእድገት ወይም
የDSM-IV የተደረገ ሁሉንም አይነት መመዘኛ ያሟላ ምርመራ በማህበራዊ ግንኙነት፣ የቋንቋ
እና ከዚያ
299.00 የሆነ
የአስተሳሰብ ደረጃ ችግር
የኦቲዝም ተቋማት ጋር ግንኙነት ያለው/ያላት ከፍተኛ
አጠቃቀም፣ የመግባባት ክህሎቶችና ነገሮችን በአይነ ህሊና የመቅረፅና በምሳሌ የመተካት
በላይ
የሚታይበት (Autism
መዘግየት ወይም በአግባቡ ለማከናወን ያለመቻል ችግሮች ህፃኑ/ኗ ሶስት ዓመት እድሜ
ነርስ በቦርድ ማረጋገጫ ያለው/ያላት፡ የነርቭ፣ የአእምሮ
በሁለቱም ረድፎች በDSM-5
Spectrum Disorder)
ከመድረሱ/ሷ በፊት እንደተከሰተ የሚሳይና ነገሮችን የመቀበልና የመልመድ ክህሎቶች ላይ
ሀኪም ወይም የህፃናት የስነ-እድገትና ባህሪ ሀኪም
የክብደት መጠናቸው ሁለት ወይም
በተደረገ ምርመራ ዝቅተኛ ተብሎ ከሚታወቀው ደረጃ በ2 ደረጃዎች ዝቅ ያለ ደረጃ ላይ
(በDSM-V)
ሶስት ደረጃ ላይ የሚገኙ፡፡
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
ከአራት ዓመት
የአስተሳሰብ ደረጃንና የመቀበል
ፍቃድ ያለው/ያላት ሃኪም
በአስተሳሰብ ብቃት ምዘና በ1.5 ወይም ከዛ በላይ ከዝቅተኛው ደረጃ የማነስ እክሎችን
ችግረን የሚገልፅ መረጃ
እና ከዚያ
አቅምን የሚያጠቁ የነርቭ ወይም
የሚያሳይና ነገሮችን በመቀበል ክህሎት ላይ በሚያተኩር የመመዘኛ ምርመራ ከዝቅተኛው ደረጃ
በላይ
ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው አክሎች
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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