DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Уведомление за Изтичане на Четиригодишния (4) срок на
допустимост
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration
ИМЕ И АДРЕС НА КЛИЕНТА

ИМЕ И АДРЕС НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ОТНОСНО: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗТИЧАНЕ НА ЧЕТИРИГОДИШНИЯ (4) СРОК НА ДОПУСТИМОСТ
В момента, Вашето дете е клиент на Администрацията за развитие на хората с увреждания (DDA). То може да придобие
право за DDA след неговото/нейното записване в програмата "от раждането до три" или Медицински Интензивната Детска
Програма. Периодът на участие в DDA на Вашето дете изтича на неговия/нейния четвърти рожден ден. За да може детето
Ви да запази право си за DDA, трябва да кандидатствате отново преди детето Ви да навърши четири години. Вашето дете
отново трябва да бъде оценено дали се допуска, вследствие на едно от условията, посочени в приложената Таблица с
Необходима Документация.
Как да кандидатствате отново:
Свържете се със служителите от отдел Прием и Допустимост на DDA минимум 90 дни преди четвъртия рожден ден на
детето си за да поискате пакет за повторно кандидатстване. Можете да го направите писмено или с обаждане на
телефонния номер посочен по-долу. Пакетът за кандидатстване ще Ви бъде изпратен. Можете също така да получите
документите за кандидатстване онлайн, като влезнете на https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Какво ще стане, ако не кандидатствам повторно?
Ако не заявите пакета за повторно кандидатстване или ако не го върнете минимум 60 дни преди датата на изтичане на
допустимостта на Вашето дете за DDA, то тя ще изтече на неговия/нейния четвърти рожден ден. Ако Вашето дете
получава платена услуга от DDA, тази услуга ще приключи на неговия / нейния четвърти рожден ден.
Изтичането на срока на допустимост за DDA няма да се отрази върху участието в Специалните програми за
обучение или допустимост за SSI . Нито пък ще се отрази върху всички други услуги, които може да получавате от
DSHS, като Medicaid, TANF или талони за храна.
Моля, отговорете възможно най-скоро, но минимум 90 дни преди четвъртия рожден ден на Вашето дете. Ако не се
свържете с нас, ще приемем, че не искате да продължите участието на Вашето дете в DDA. Без надлежната документация
отговаряща на изискванията и условието за четиригодишна (4) възраст, то допустимостта на Вашето дете за DDA и
услугите на DDA изтичат на неговия/нейния четвърти (4) рожден ден.
Ако имате въпроси или желаете да заявите пакет, моля свържете се с
ИМЕ

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

Е-МЕЙЛ АДРЕС

Копие на държавните правила относно допустимостта за участие е на разположение при поискване или онлайн на адрес
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
копие до: Файл на клиента
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Таблица с Необходима Документация
СЪСТОЯНИЕ НА
УВРЕЖДАНЕТО

ВЪЗРА
СТ

Забавяне на
развитието

Възраст
от 4 до 9

Медицински
Интензивна
Интелектуални
затруднения

Раждан
е до 17
На 4 и
повече
години

Церебрална парализа

На 4 и
повече
години

Епилепсия

На 4 и
повече
години

Аутизъм
(според DSM-IV)

На 4 и
повече
години

Аутизъм или Аутистично
разстройство
Според 299.00 в DSMIV-TR

Разстройство от
Аутистичния спектър
(според DSM-V)

На 4 и
повече
години

Разстройство от
Аутистичния спектър
299.00
Според DSM-5
включващо нива на
тежест 2 или 3 и в двете
колони

Друго неврологично
или друго състояние,
подобно на
Интелектуалните
затруднения

На 4 и
повече
години

Внимание:

ДИАГНОЗА

ДИАГНОСТИК

ДРУГИ СВЕДЕНИЯ

Забавяне на развитието

Професионалист, квалифициран да направи
преценка на развитието или оценявания

Възраст от 4 до 9 г. - Три или повече забавяния от -1,5 SD или 25%
от хронологичната възраст, въз основа на оценката на настоящата
в рамките на последните 12 месеца.
Подходящ/а за Медицински Интензивната Детска Програма.

Интелектуални
затруднения (по-рано
Умствена изостаналост)

Лицензиран психолог, Сертифициран
училищен психолог във Вашингтон или друг
училищен психолог, сертифициран от
Националната Асоциация на училищните
психолози
Лицензиран Лекар

Пълен психологически доклад, включващ Пълен IQ резултат на
повече от две стандартни отклонения под средната стойност и
резултати от теста за адаптивни умения на повече от две
стандартни отклонения под средната стойност.

Сертифициран Невролог

Диагностика на базата на медицинската история и неврологичните
тестове, потвърждение от лекар или невролог за неконтролируеми
и текущи или повтарящи се припадъци, и теста за адаптивни
умения, показващ значителни ограничения в адаптивното
функциониране на повече от две стандартни отклонения под
средната стойност.
Пълнa оценка според DSM-IV, отговаряща на всички диагностични
критерии, доказателства за забавяне или неправилно
функциониране преди 3-годишна възраст в езика, социалните и
комуникативни умения или във въображението и символността при
игрова дейност, както и тест за адаптивни умения, показващ
значителни ограничения в адаптивното функциониране на повече
от две стандартни отклонения под средната стойност.
Пълнa оценка според DSM-V, отговаряща на всички диагностични
критерии, доказателства за забавяне или неправилно
функциониране преди 3-годишна възраст в езика, социалните и
комуникативни умения или във въображението и символността при
игрова дейност, тест за адаптивни умения, показващ значителни
ограничения в адаптивното функциониране на повече от две
стандартни отклонения и FSIQ на едно или повече стандартни
отклонения под средната стойност – или – отговаря на всички
критерии за Аутистично разстройство 299.00 според DSM-IV.
Пълен IQ резултат на повече от 1.5 стандартни отклонения под
средната стойност и тест за адаптивни умения, показващ
значителни ограничения в адаптивното функциониране на повече
от две стандартни отклонения под средната стойност.

Церебрална парализа
Квадриплегия
Хемиплегия
Диплегия
Епилепсия или
Апоплектично
разстройство

Лицензиран психолог, напреднала
регистрирана практикуваща медицинска
сестра (ARNP), асоциирана с Център за
аутизъм или Център за развитие или
Сертифициран съвет: Невролог, Психиатър
или Поведенчески или следящ развитието
Педиатър
Лицензиран психолог, напреднала
регистрирана практикуваща медицинска
сестра (ARNP), асоциирана с Център за
аутизъм или Център за развитие или
Сертифициран съвет: Невролог, Психиатър
или Поведенчески или следящ развитието
Педиатър

Преди 3-годишна възраст, както и информация в подкрепа на
необходимостта от ежедневна пряка физическа помощ в две или
повече области (тоалет, къпане, хранене, обличане, мобилност или
комуникация).

Неврологично или
Лицензиран Лекар
хромозомно
заболяване, известно с
това, че причинява
недостиг в
интелектуалните и
адаптивни умения
Този формуляр е само за общи насоки и DDA може да изиска допълнителна информация или оценки. Тази документация е първата стъпка
при определяне на допустимостта. Допустимостта за DDA се определя според WAC Chapter 388-823.
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