DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

�મર વષર ચાર (4) પાત્ર અવિધ � ૂર� થવાની � ૂચના
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration
ક્લાયંટ� ુ નામ અને સરના� ુ

પ્રિતિનિધ� નામ અને સરના� ુ

સંદભર: �મર વષર ચાર (4) પાત્ર અવિધ � ૂર� થવાની � ૂચના
તમા�ં બાળક હાલમાં ડ�વેલપમેન્ટ �ડસૅ�બ�લટ�ઝ ઍડિમિનસ્ટ્ર (DDA) �ું ક્લાયં છે . તે/તેણી તેના/તેણીના જન્-થી-ત્ વષર (બથર-�ૂથ્) કાયર્ક્રમ અથવા મે�ડકલી ઇન્ટ��ન્ �ચલ્ડ્ પ્રોગ (તબીબી �ૃ �ષ્ટ તીવ મદદની જ��રયાત ધરાવતા બાળકો માટ� ના કાયર્ક)મા ં
ન�ધણી કરાવવાના કારણે પાત બન્ય હોઈ શક� છે . તમારા બાળકની DDA સાથેની પાત્રતા અવિધ તેના ચોથા જન્મ�દવસ � ૂર� થઇ �ય
ુ ેન્ટ�શ ટ� બલ)મા ં િન�દ� ષ્ �સ્થિતઓમાંથ એકના કારણે ફર�થી
છે . તમા�ં બાળક, સાથે જોડ�લ આવશ્ય દસ્તાવે કોષ્ટ (�રક્વયડર ડૉ�મ
પાત િનધાર ્�ર થ�ું જોઈએ.
ફર�થી અર� ક�વી ર�તે કરવી:
એક �ર-એ�પ્લક�શ પેક�ટ (ફર�થી અર� કરવા માટ� �ું પેક�ટ) મેળવવા માટ� તમારા બાળકના ચોથા જન્મ�દવસન ઓછામા ં ઓછા 90 �દવસ
અગાઉ DDA ઇનટ� ક એન્ એ�લ�જ�બ�લટ� (કાયર્ક્રમ દાખલ કરવા અને પાત્ર) કમર્ચાર�ઓન સપ
ં કર કરો. આ તમે લે�ખત �પે અથવા
નીચે આપેલ નબ
ં ર પર ફોન કર�ને કર� શકો છો. તમને ટપાલમા ં એક એ�પ્લક�શ પેક�ટ મોકલી આપવામા ં આવશે. તમે એ�પ્લક�શ માટ� ના
દસ્તાવેજ આ સાઇટ પર જઈને પણ મેળવી શકો છો https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
�ું ફર�થી અર� ન ક�ં તો �ુ?
ં
જો તમે �રએ�પ્લક�શ પેક�ટની માંગણી નહ� કરો અથવા જો તમે એ�પ્લક�શ તમારા બાળકની DDA સાથેની પાત્ર તેના/તેણીના ચોથા
જન્મ�દવસ � ૂર� થાય તેના ઓછામાં ઓછા 60 �દવસ પહ�લા નહ� મોકલાવો, તો તેના/તેણીના ચોથા જન્મદિવસ તેની/તેણીની પાત્ર � ૂર�
થઇ જશે. જો તમારા બાળકને DDA પાસેથી કોઈ �ક�મત � ૂકવાતી સેવા મળતી હશે, તો આ સેવા તેના/તેણીના ચોથા જન્મ�દવસ બંધ થઈ
જશે.
DDA પાત્રતા અવિધ � ૂર� થવાની ખાસ િશક્ કાયર્ક્ (સ્પેશ્ એ��ુક�શન પ્રોગ્)માં સહભા�ગતા અથવા SSI પાત્ર પર કોઈ
અસર પડશે નહ�. તેની તમે મેળવતા હો તેવી DSHSની કોઈ પણ બી� સેવા �મ ક� મે�ડક�ઇડ, TANF અથવા �ડ સ્ટ�મ્ પર કોઈ અસર
પડશે નહ�.
�ૃપા કર� શ� એટલી ઝડપથી જવાબ આપસો, પણ તે તમારા બાળકના ચોથા જન્મ�દવસન ઓછામા ં ઓછા 90 �દવસ પહ�લા તો હોવો જ
જોઈએ. જો અમને તમારો કોઈ પ્રિતભ નહ� મળે , તો અમે ધાર� લઈ�ું ક� તમે DDA સાથે તમારા બાળકની પાત્ર ચા�ુ રાખવા માગ
ં તા
નથી. ચાર (4) વષર્ન �મર �ુધીમાં કોઈ પાત �સ્થિતન યોગ્ દસ્તાવેજ િવના તમારા બાળકની DDA પાત્રતા અવિધ અને DDA
સેવાઓ તેના/તેણીના ચોથા (4થા) જન્મ�દવસ � ૂર� થઈ જશે.
જો તમને કોઈ પ્ હોય અથવા તમે પેક�ટની માંગણી કરવા માગ
ં તા હો, તો �ૃપા કર� આમનો સપ
ં કર કરો
નામ

ટ� �લફોન નબ
ં ર

ઈ-મેલ એડ્ર

પાત્રતા સંચા�લત કરતા િનયમોની એક નકલ માંગણી કરવાથી મળ� શકશે અથવા અહ�થી ઑનલાઇન મળ� શકશે
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
નકલ: ક્લાયં ફાઇલ
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જ�ર� દસ્તાવેજો �ુ કોષ્ટ
અક્ષમ �સ્થિ

�મર

િનદાન

મોડો િવકાસ

�મર 4 થી 9

મોડો િવકાસ

વષર
તબીબી �ૃ �ષ્ટ તીવ

િનદાન કરનાર

અન્ ર� કૉ�્ ર ્

કોઈ વ્યાવસાિય �મની પાસે િવકાસ સબ
ં ધ
ં ી � ૂલ્યાંકન

�મર 4 વષર્થ 9 વષર – ત્ અથવા વ� ુ ર�તે મોડો િવકાસ -1.5 SD અથવા 25 %

અને આકારણીઓ કરવાની લાયકાત હોય

ક્રિ �મર પાછલા ં 12 મહ�નામા ં હાલ�ું હોય તેવા � ૂલ્યાંકનન આધાર� .

જન્મથ 17

તબીબી �ૃ �ષ્ટ તીવ જ��રયા ધરાવતા બાળકોના કાયર્ક્ર પાત.

વષર �ુધી
બૌ�દ્ અક્ષમ

�મર 4 વષર
અને વ�ુ

બૌ�દ્ અક્ષમ

કોઈ લાયસન્સધાર સાયકોલૉ�જસ્, વૉિશ�ગ્ટ સ�ટ�ફાઇડ

મધ્યમાનથ 2 માનક િવચલનો નીચેના � ૂણર-સ્ક� આઈ� ૂ સ્કો સ�હતનો �રપોટર

(� ૂતકાળમાં માનિસક

સ્�ૂ સાયકોલૉ�જસ્ અથવા અન્ સ્�ૂ સાયકોલૉ�જસ્

સ�હત � ૂરો માનિસક �રપોટર , �મા ં ગ્રહણશ કૌશલોના પર�ક્ષણ સ્કો મધ્યમાનથ

પછાતપ�ુ – �રટાડ� શન

�ને સ્�ૂ સાયકોલૉ�જસ્ટ્સ રાષ્ટ્ સગ
ં ઠને પ્રમા�

બે માનક િવચલનો નીચેનો હોય.

કહ�વા�ું)
સેર�બ્ પાલ્સ

�મર 4 વષર

સેર�બ્ પાલ્સ

અને વ�ુ

ક્વૉ�ડ્રપ્લે

કયાર હોય
લાઇસન્સધાર �ફ�ઝશ્ય

3 વષર્ન �મર પહ�લા શ�આત, અને એ બાબત�ું સમથર્ કરતી મા�હતી ક� દરરોજ બે
અથવા વ� ુ બાબતો માટ� (શૌચ�ક્ર, સ્ના, ભોજન, તૈયાર થ�ું, હલન-ચલન,
અથવા સંચાર) સીધી શાર��રક સહાયની જ�ર છે .

હ�મીપ્લે�જય
ડાઇપ્લે�જય
એિપલેપ્સ (વાઈ)

�મર 4 વષર

એિપલેપ્સ અથવા ખ�ચ

અને વ�ુ

આવવાનો રોગEpilepsy or

બોડર દ્વા પ્રમા� ન્ �ૂરોલૉ�જસ

તબીબી ઇિતહાસ અને ન્ �ૂરોલૉ�જક પર�ક્ષ પર આધા�રત િનદાન, અિનયંિત્
અને િનરંતર અથવા વારંવાર ખ�ચ આવવાની કોઈ �ફ�ઝશ્ય અથવા ન્ �ૂરોલૉ�જસ
પાસેથી ��ુ ષ્, અને ગ્રહણશ કૌશલો�ું પર�ક્ � ગ્રહણશ કાય�મા ં મધ્યમાનથ

Seizure disorder

બે માનક િવચલનો નીચેની �સ્થિતમા � ૂબ મયાર્�દ હોવા�ું દશાર્વ.
ઑ�ટઝમ

�મર 4 વષર

ઑ�ટઝમ અથવા DSM-IV

કોઈ લાઇસન્સધાર સાયકોલૉ�જસ્, કોઈ ઑ�ટઝમ અથવા

DSM-IV પ્રમા � ૂણર � ૂલ્યાંક � સામા�જક, ભાષા, સંચાર કૌશલો અથવા �ચહ્

(DSM-IV પ્રમા)

અને વ�ુ

પ્રમા ઑ�ટ�સ્ટ �ડસઑડર ્
299.00

ડ�વેલપમેન્ સેન્ટ સાથે સકં ળાયેલ એડવાન્સ ર�જસ્ટડ

અથવા કલ્નાશીલ રમતમા ં 3 વષર્ન પહ�લા મોડાપણા અથવા અસામાન્ કાયર્ન

નસર પ્રે�ક્ (ARNP) અથવા બોડર દ્વા પ્રમા�

લક્ષ બતાવે છે , અને ગ્રહણશ કૌશલો�ું પર�ક્ � ગ્રહણશ કાય�મા ં

ન્ �ૂરોલૉ�જસ, સાઇ�કયા�ટ્ર, અથવા ડ�વેલપમેન્ટ અને

મધ્યમાનથ

�બહ�િવયરલ પી�ડય�ટ્રશ

બે માનક િવચલનો નીચેની �સ્થિતમા � ૂબ મયાર્�દ હોવા�ું દશાર્વ.

ઑ�ટઝમ સ્પેક્ �ડસઑડર ્

�મર 4 વષર

DSM-5 પ્રમા ઑ�ટઝમ

કોઈ લાઇસન્સધાર સાયકોલૉ�જસ્, કોઈ ઑ�ટઝમ અથવા

DSM-IV પ્રમા � ૂણર � ૂલ્યાંક � સામા�જક, ભાષા, સંચાર કૌશલો અથવા �ચહ્

(DSM-IV પ્રમા)

અને વ�ુ

સ્પેક્ �ડસઑડર ્ 299.00

ડ�વેલપમેન્ સેન્ટ સાથે સકં ળાયેલ એડવાન્સ ર�જસ્ટડ

અથવા કલ્પનાશી રમતમા ં 3 વષર્ન પહ�લા મોડાપણા અથવા અસામાન્ કાયર્ન

�માં બન
ં ે કૉલમોમા ં તીવ્ર

નસર પ્રે�ક્ (ARNP) અથવા બોડર દ્વા પ્રમા�

લક્ષ બતાવે છે , અને ગ્રહણશ કૌશલો�ું પર�ક્ � ગ્રહણશ કાય�મા ં

ન્ �ૂરોલૉ�જસ, સાઇ�કયા�ટ્ર, અથવા ડ�વેલપમેન્ટ અને

મધ્યમાનથ

�બહ�િવયરલ પી�ડય�ટ્રશ

બે માનક િવચલનો નીચેની �સ્થિતમા � ૂબ મયાર્�દ હોવા�ું દશાર્વ.– અથવા – DSM-

સ્ત 2 અથવા 3નો સમાવેશ
થાય છે
બૌ�દ્ અક્ષમ �વી કોઈ

�મર 4 વષર

ન્ �ૂરોલૉ�જક અથવા

અન્ મગજની અથવા અન્

અને વ�ુ

ક્રોમોઝ સબ
ં ધ
ં ી રોગ

�સ્થિ

IV પ્રમા ઑ�ટ�સ્ટ �ડસઑડર ્ 299.00ના બધા માનદંડ � ૂરા કરતા હોય.
લાઇસન્સધાર �ફ�ઝશ્ય

મધ્યમાનથ 1.5 માનક િવચલનો નીચેનો � ૂણર-સ્ક� આઈ� ૂ સ્કો, અને ગ્રહણશ
કૌશલોના પર�ક્ષણ સ્કો મધ્યમાનથ બે માનક િવચલનો નીચેનો હોય.

�નાથી બૌ�દ્ અને ગ્ર
સબ
ં ધ
ં ી કૌશલોમાં કમી થઈ
શક� છે

નોટ:

આ ફૉમર ફક્ એક સામાન્ માગર્દિશ�ક છે અને શ� છે ક� DDA વધારાની મા�હતી અથવા � ૂલ્યાંકનોન માંગણી કર� . આ દસ્તાવે પાત્ર િનધાર્�ર કરવા પરત્વ પહ�� ં ુ પગ�ું છે . DDA પાત્ર WAC પ્રક 388-823
પ્રમા િનધાર ્�ર કરવામાં આવે છે .
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