DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

အသက္ေလးႏွစ္ (၄) အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈကုန္ဆံုးျခင္း အေၾကာင္းၾကားစာ
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration

လူနာအမည္ႏွင့္လိပ္စာ

ကိုယ္စားလွယ္အမည္ႏွင့္လိပ္စာ

အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း- အသက္ေလးႏွစ္ (၄) အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈကုန္ဆံုးျခင္း အေၾကာင္းၾကားစာ
သင္၏ကေလးသည္လတ္တေလာတြင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး (DDA) မွလူနာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူ/သူမ အေနျဖင့္ ၎၏
ေမြးကင္းစမွသံုးႏွစ္ ပရိုဂရမ္ သို႔မဟုတ္ ေဆးပညာအထူးဂရုျပဳ ကေလးမ်ားပရိုဂရမ္တို႔တြင္ အမည္ေပးစာရင္းေပးျခင္းေၾကာင့္ DDA ျဖင့္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏ကေလး ၄ ႏွစ္ျပည့္ေသာေမြးေန႔တြင္ DDA ျဖင့္အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ သင့္အေနႏွင့္ သင္၏ကေလး DDA ျဖင့္အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားလိုပါက ၄ ႏွစ္မျပည့္မီျပန္လည္
ေလွွ်ာက္လႊာတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ကေလးကို ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္ဇယားမွ အေျခအေနတစ္ခုခုျဖင့္
အရည္အခ်င္းျပည့္မႈ ရွိ၊ မရွိ ျပည္လည္ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ျပန္လည္ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္နည္းေလွ်ာက္လႊာျပန္တင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာအစံုလိုက္ကို ေတာင္းဆိုလိုပါက သင္၏ကေလး ၄ ႏွစ္မျပည့္မီ အနည္းဆံုး ရက္ ၉၀ အတြင္း DDA လက္ခံမႈႏွင့္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈစစ္ေဆးေရး ဝန္ထမ္းကိုဆက္သြယ္ပါ။ ၎ကို စာျဖင့္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေခၚဆို၍ေသာ္လည္းေကာင္း
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာအစံုလိုက္ကို သင့္ထံသို႔ ေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ https://www.dshs.wa.gov/dda/consumersand-families/eligibility. ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္လည္း ေလွ်ာက္လႊာကိုရယူနိုင္ပါသည္။
အကယ္၍မိမိျပန္လည္ေလွ်ာက္လႊာမတင္ခဲ့လွ်င္အကယ္၍သင့္အေနႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာျပန္တင္ရန္ ေလွ်ာက္အစံုလိုက္ကိုကို ျပန္လည္ေတာင္းဆိုျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ကေလး DDA
ျဖင့္အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ မကုန္ဆံုးမီ အနည္းဆံုး ရက္ ၆၀ အတြင္း ျပန္လည္ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းမရွိပါက သင္၏ကေလး ၄ ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္
သက္တမ္းကုန္ဆံုးမီျဖစ္သည္။ အကယ္၍သင္၏ကေလးသည္ DDA ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ေသာဝန္ေဆာင္မႈရယူခဲ့ပါက ထိုဝန္ေဆာင္မႈကို ၎၏ ၄
ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔တြင္ ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္သည္။
DDA အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္းသည္ SSI အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈသို႔မဟုတ္ အထူးပညာေရးပရိုဂရမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈကို
သက္ေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူ ေဆးဝါးပံ့ပိုးကူညီမႈစီမံကိန္း၊ TANF သို႔မဟုတ္ အစားအစာလက္မွတ္မ်ား အစရွိသည့္ သင္ရရွိေနႏိုင္ေသာ အျခား
DSHS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း သက္ေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။
ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏ကေလး ၄ ႏွစ္ေမြးေန႔မတိုင္မီ အနည္းဆံုးရက္ ၉၀ အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျမန္ဆန္စြာ ျပန္လည္တု႔ံျပန္ေစလိုပါသည္။ အကယ္၍
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ သင့္ထံမွဆက္သြယ္မႈမရရွိခဲ့ပါက သင္၏ကေလး DDA ျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္လိုျခင္းမရွိဟု သတ္မွတ္မည္
ျဖစ္သည္။ အသက္ေလးႏွစ္ (၄) အရြယ္တြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာအေျခအေနတစ္ခုခုအတြက္ သင့္တင့္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမရွိပါက
သင့္ကေလး၏ DDA အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈႏွင့္ DDA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၎၏ ၄ ႏွစ္ ျပည့္ေမြးေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍သင့္တြင္ေမးလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္စံုေတာင္းဆိုလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာကို ေက်းဇူးျပဳ၍ဆက္သြယ္ပါ။
အမည္

တယ္လီဖုန္း နံပါတ္

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈအေပၚထားရွိေသာ ျပည္နယ္မူဝါဒမ်ားမိတၱဴကို ေတာင္းဆိုသည့္အခ်ိန္တြင္တစ္ပါတည္းရယူႏိုင္သလို အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility. မွလည္းရယူနိင္ပါသည္။
cc: လူနာဖိုင္

DSHS 10-377 BS (REV. 06/2015) Burmese

လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္ဇယား
မသန္စြမ္းမႈ အေျခအေန
ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္း

ေဆးပညာအထူးဂရုျပဳ

အသက္
အသက္ ၄

ေဆးစစ္တမ္း
ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္း

ေဆးစစ္သူ

အျခားမွတ္တမ္းမ်ား

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အသက္ ၄ႏွစ္မွ ၉ႏွစ္အထိ - လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂လ အတြင္း အကဲျဖတ္မႈ အေပၚအေျခခံထားေသာ -၁.၅

ႏွစ္မွ ၉

အကဲျဖတ္မႈမ်ားႀကီးၾကပ္ရန္ အရည္ေသြးျပည့္မီေသာ

SD ၏ သံုးခုႏွင့္သံုးခုထက္ပိုေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ သို႔မဟုတ္ ရွိရင္းစြဲအသက္၏ ၂၅%။

ႏွစ္အထိ

ပညာရွင္

ေမြးစမွ

ေဆးပညာအထူးဂရုျပဳကေလးမ်ားပရိုဂရမ္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္။

အသက္ ၁၇
ႏွစ္ အထိ
ဉာဏ္ရည္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း

အသက္ ၄

လိုင္စင္ရထားေသာ စိတ္ေရာဂါ ပညာ ရွင္၊ ဝါရွင္တန္

ပ်မ္းမွ်ထက္ ပံုမွန္ေသြဖီမႈႏွစ္ခု ေလ်ာ့နည္းေသာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ အရည္အေသြး

ႏွစ္ႏွင့္

ဉာဏ္ရည္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း (ယခင္ စိတ္ေနာက္ေရာဂါ)

လက္မွတ္ ရေက်ာင္း စိတ္ေရာဂါပညာရွင္ သို႔မဟုတ္

စစ္ေဆးျခင္းရလဒ္ႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ထက္ ပံုမွန္ေသြဖီမႈႏွစ္ခု ေလ်ာ့နည္းေသာ

အထက္

ႏိုင္ငံ ေက်ာင္းစိတ္ ေရာဂါ ပညာရွင္မ်ား အသင္းမွ

အိုင္က်ဴအျပည့္တိုင္းတာေသာ ရလဒ္မ်ားအပါအဝင္ ျပည့္စံုေသာ စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ အစီရင္ခံလႊာ။

အျခား လက္မွတ္ရ ေက်ာင္းစိတ္ေရာဂါ ပညာရွင္မ်ား
လႈပ္ရွားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဦးေႏွာက္ပိုင္း
မဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ

အသက္ ၄

လႈပ္ရွားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္

ႏွစ္ႏွင့္

ဦးေႏွာက္ပိုင္း မဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ

လိုင္စင္ရ ဆရာဝန္

အသက္ ၃ ႏွစ္မတိုင္မီ စတင္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ခုသို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ ပိုေသာ ေနရာမ်ား

အထက္

ေျခလက္မ်ား မလႈပ္ရွား ႏိုင္ေသာေရာဂါ

ဆက္ဆံေျပာဆို ဆက္သြယ္ ျခင္း) တြင္ ေန႔စဥ္တိုက္ရိုက္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ အေထာက္အပံ့

ကိုယ္တစ္ျခမ္း မလႈပ္ရွား နိင္ေသာေရာဂါ

လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္။

(အိမ္သာတက္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ အစာစားျခင္း၊ အဝတ္ဝတ္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္

ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း
မလႈပ္ရွား ႏိုင္ေသာေရာဂါ
ဝက္ရူးျပန္

အသက္ ၄

ဝက္ရ့ူးျပန္ သို႔မဟုတ္ တက္ျခင္းေရာဂါ

ႏွစ္ႏွင့္

ဘုတ္အဖြဲ႔လက္မွတ္ရ ဦးေႏွာက္ႏွင့္

ေဆးမွတ္တမ္းကိုအေျခခံသည့္ ေဆးစစ္တမ္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မရေသာ၊ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္

အာရံုေၾကာဆရာဝန္

သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာေသာ တက္သည့္ေရာဂါ ဆရာဝန္သို႔မဟုတ္

အထက္

ဦးေႏွာာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာ ဆရာဝန္မွ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ အတည္ျပဳမႈႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ထက္
ပံုမွန္ေသြဖည္မႈႏွစ္ခု ေလ်ာ့နည္းေသာ ထင္ရွားၿပီး ကန္႔သတ္မႈရွိသည့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ျပသေသာ
လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈအရည္အေသြးစစ္ေဆးခ်က္။

ေအာ္တစင္မ္

အသက္ ၄

ေအာ္တစင္မ္ သို႔မဟုတ္ ေအာ္တစင္မ္ ေရာဂါ

(DSM-lV အလိုက္)

ႏွစ္ႏွင့္

DSM-lV-TR မွ 299.00 အလိုက္

အထက္

လိုင္စင္ရ စိတ္ေရာဂါပညာရွင္၊ ေအာ္တစင္မ္

ေရာဂါေဗဒ စံႏႈန္း၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာစကား၊ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား သို႔မဟုတ္

သို႔မဟုတ္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈ စင္တာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ

သေကၤတဆိုင္ရာသို႔မဟုတ္ စိတ္ကူဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးမႈမ်ား အားလံုးႏွင့္ကိုက္ညီေသာ DSM-lV အလိုက္

အဆင့္ျမင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အေထြေထြကု

အကဲျဖတ္မႈအျပည့္အစံုႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ထက္ ပံုမွန္ေသြဖည္မႈႏွစ္ခု ေလ်ာ့နည္းေသာ

သူနာျပဳ (ARNP) သို႔မဟုတ္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္

ထင္ရွားၿပီးကန္႔သတ္မႈရွိသည့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ျပသေသာ

အာရံုေၾကာ အထူးကု၊ စိတ္ေရာဂါအထူးကု၊

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈအရည္အေသြး စစ္ေဆးခ်က္။

သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ကေလး
စိတ္ေရာဂါအထူးကု
ေအာ္တစင္မ္ ေရာဂါ

အသက္ ၄

ေကာ္လံ ႏွစ္ခုစလံုးမွ ျပင္းထန္မႈအဆင့္ ၂

လိုင္စင္ရ စိတ္ေရာဂါပညာရွင္၊ ေအာ္တစင္မ္

ေရာဂါေဗဒ စံႏႈန္း၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာစကား၊ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား သို႔မဟုတ္

လကၡဏာမ်ား

ႏွစ္ႏွင့္အထ

သို႔မဟုတ္ ၃ တို႔ပါဝင္ေသာ DSM-5 မွ 299.00

သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စင္တာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ

သေကၤတဆိုင္ရာသို႔မဟုတ္ စိတ္ကူဥာဏ္ကြန္႔ျမဴးမႈမ်ား အားလံုးႏွင့္ကိုက္ညီေသာ DSM-lV အလိုက္

(DSM-lV အလိုက္)

က္

အလိုက္ ေအာ္တစင္မ္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

အဆင့္ျမင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အေထြေထြကု

အကဲျဖတ္မႈအျပည့္အစံုႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ထက္ ပံုမွန္ေသြဖည္မႈႏွစ္ခု ေလ်ာ့နည္းေသာ

သူနာျပဳ (ARNP) သို႔မဟုတ္ ဦးေႏွာာက္ ႏွင့္

ထင္ရွားၿပီးကန္႔သတ္မႈရွိသည့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ျပသေသာ

အာရံုေၾကာ အထူးကု၊ စိတ္ေရာဂါ အထူးကု၊

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈအရည္အေသြး စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ထက္ ပံုမွန္ေသြဖည္မႈတစ္ခုသို႔မဟုတ္

သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ကေလးစိတ္

တစ္ခုထက္ပိုေသာ FSIQ သို႔မဟုတ္ DSM-5 မွ 299.00 အလိုက္ ေအာ္တစင္မ္ေရာဂါအတြက္

ေရာဂါ အထူးကု

စံႏႈန္းမ်ာျဖင့္ ကိုက္ညီျခင္း။

လုိင္စင္ရ ဆရာဝန္

ပ်မ္းမွ်ထက္ ပံုမွန္ေသြဖည္မႈ ၁.၅ အထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ အိုင္က်ဴအျပည့္တိုင္းတာမႈ ႏွင့္

ေနာက္ထပ္ ဦးေႏွာက္ ႏွင့္

အသက္ ၄

ဉာာဏ္ရည္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ

အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္

ႏွစ္ႏွင့္အထ

စြမ္းရည္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည့္

ပ်မ္းမွ်ထက္ ပံုမွန္ေသြဖည္မႈႏွစ္ခု ေလ်ာ့နည္းေသာ ထင္ရွားၿပီးကန္႔သတ္မႈရွိသည့္ လိုက္ေလ်ာ

ဉာာဏ္ရည္ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း ႏွင့္ ဆင္တူ

က္

ဦးေဏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္

ညီေထြစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ျပသေသာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ အရည္အေသြး စစ္ေဆးခ်က္။

ေသာ အျခားအေျခအေန

ခရိုမိုဇုန္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ

မွတ္ခ်က္- ဤေဖာင္မွာ အေထြေထြလမ္းညႊန္သာျဖစ္ၿပီး DDA အေနႏွင့္ ထပ္မံသတင္းအခ်က္အလက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားလိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤစာရြက္စာတမ္းမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈရွိမရွိဆံုးျဖတ္ျခင္းအတြက္ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည္။
DDA အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈကို WAC အခန္း 388-823 အလိုက္ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။
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