DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Tájékoztatás a jogosultság negyedik (4.) életév betöltésével járó
megszűnéséről
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration
KÉPVISELŐ NEVE ÉS CÍME

ÜGYFÉL NEVE ÉS CÍME

RE:

TÁJÉKOZTATÁS A JOGOSULTSÁG NEGYEDIK (4.) ÉLETÉV BETÖLTÉSÉVEL JÁRÓ MEGSZŰNÉSÉRŐL

Gyermeke jelenleg a Developmental Disabilities Administration (Fejlődési fogyatékosságok adminisztrációját végző
hivatal - DDA) ügyfele. Ennek oka, hogy részt vesz egy a születéstől három éves korig terjedő programban vagy a
Medically Intensive Children's Program (orvosi szempontból intenzív segítséget igénylő gyermekeket tömörítő)
programban. Negyedik születésnapján megszűnik gyermeke DDA jogosultsága. Annak érdekében, hogy a gyermek
továbbra is jogosult maradjon a DDA programra, ezt a negyedik születésnap előtt ismételten igényelni kell. A
programban való részvétel érdekében a gyermek jogosultságát a mellékelt Szükséges dokumentációk táblázatában
felsorolt feltételek egyike alapján ismételten igazolni kell.
Az újrajelentkezés menete:
A gyermek negyedik születésnapja előtt legalább 90 nappal vegye fel a kapcsolatot a DDA Intake and Eligibility (Felvétel
és jogosultság) részlegével, és kérje az újrajelentkezés csomagot (re-application packet). Ezt megteheti írásban vagy
az alábbi telefonszámok valamelyikén. A jelentkezési csomagot postai úton továbbítják önnek. A jelentkezési
dokumentumokat online is letöltheti a következő címről: https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Mi történik, ha nem jelentkezem újra?
Amennyiben nem kéri az újrajelentkezési csomagot, vagy nem küldi vissza azt a gyermek negyedik születésnapja előtt
legalább 60 nappal, a gyermek negyedik születésnapján megszűnik a DDA programra való jogosultság. Ha gyermeke
fizetett szolgáltatásban részesül a DDA-től, az adott szolgáltatás a negyedik születésnappal megszűnik.
A DDA jogosultság megszűnése nincs kihatással a speciális képzési programokban való részvételre vagy az
SSI jogosultságra, illetve azokra a DSHS szolgáltatásokra sem, amelyekben részesül (pl. Medicaid, TANF vagy
élelmiszerminták).
Kérjük, válaszoljon mielőbb, de legkésőbb gyermeke negyedik születésnapja előtt 90 nappal. Amennyiben nem kapunk
választ öntől, feltételezzük, hogy nem kívánja meghosszabbítani a gyermek jogosultságát a DDA programban. Ha a
jogosult állapotot nem dokumentálja négy (4) éves korig, a DDA jogosultság és a DDA szolgáltatások a gyermek
negyedik (4.) születésnapján megszűnnek.
Amennyiben kérdései vannak, vagy igényelni szeretné a csomagot, forduljon a következő elérhetőséghez:
NÉV

TELEFONSZÁM

E-MAIL CÍM

A jogosultságot meghatározó szövetségi törvények másolatát kérésre elküldjük, illetve letölthetőek a következő oldalról:
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
cc: Ügyfélfájl
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Szükséges dokumentációk táblázata
FOGYATÉKOSSÁG
ÁLLAPOTA

KOR

DIAGNÓZIS

4
évestől
9 éves
korig
Születé
stől 17ig
4 éves
vagy
idősebb

Visszamaradott fejlődés

Cerebrális parézis

4 éves
vagy
idősebb

Epilepszia

4 éves
vagy
idősebb

Cerebrális parézis
Quadriplégia
Hemiplégia
Diplégia
Epilepszia vagy
görcsroham

Autizmus
(DSM-IV szerint)

4 éves
vagy
idősebb

Autizmus vagy
autisztikus
rendellenesség
299.00 / DSM-IV-TR
szerint

Engedéllyel rendelkező pszichológus,
autizmus- vagy fejlődési rendellenesség
központban dolgozó ARNP, vagy a testület
által jóváhagyott neurológus, pszichiáter
vagy fejlődésre és magatartásra
szakosodott gyermekorvos

Autizmus spektrumú
rendellenesség
(DSM-V szerint)

4 éves
vagy
idősebb

Autizmus spektrumú
rendellenesség, 299.00
DSM-5 szerint, 2-es
vagy 3-as súlyossági
szinttel mindkét
oszlopban

Engedéllyel rendelkező pszichológus,
autizmus- vagy fejlődési rendellenesség
központban dolgozó ARNP, vagy a testület
által jóváhagyott neurológus, pszichiáter
vagy fejlődésre és magatartásra
szakosodott gyermekorvos

Más neurológiai vagy
egyéb, szellemi
fogyatékossághoz
hasonló állapot

4 éves
vagy
idősebb

A szellemi és adaptív
készségek romlását
okozó neurológiai vagy
kromoszómarendellenesség

Engedéllyel rendelkező orvos

Visszamaradott
fejlődés

Orvosi szempontból
intenzív
Szellemi
fogyatékosság

Megjegyzés:

DIAGNÓZIST FELÁLLÍTÓ ORVOS

A fejlődés felmérésére vagy értékelésére
jogosult szakember

MÁS NYILVÁNTARTÁSOK

4 évestől 9 éves korig - Három vagy több, a kronológiai korhoz
képest -1,5 SD vagy 25%-os késés az elmúlt 12 hónapban végzett
értékelés alapján.
Jogosult az orvosi szempontból intenzív gyermekellátásra.

Szellemi fogyatékosság
(korábbi néven
mentális retardáció)

Engedéllyel rendelkező pszichológus,
Washington Certified iskolapszichológus
vagy más, a National Assoc. of School
Psychologists engedélyével rendelkező
iskolapszichológus
Engedéllyel rendelkező orvos

Teljes pszichológiai jelentés, amely tartalmaz egy teljes skálás IQpontszámot több mint két, középérték alatti sztenderd eltéréssel,
valamint egy adaptív készségteszt-pontszámot, több mint két,
középérték alatti sztenderd eltéréssel.

A testület által jóváhagyott neurológus

Az orvosi előzményeken és neurológiai teszteken alapuló
diagnózis, egy orvos vagy neurológus igazolása ellenőrizetlen és
folyamatban lévő vagy visszatérő görcsökről, valamint adaptív
készség tesztek, amelyek bizonyítják, hogy több mint két területen
a középérték alattiak az adaptív funkciók.
A DSM-IV szerinti teljes felmérés, amely megfelel minden
diagnosztikai kritériumnak, a 3. évet megelőző időszakból
származó bizonyíték a szociális, nyelvi, kommunikációs
készségek, illetve a szimbolikus vagy imaginatív játékokban
kimutatható visszamaradására vagy abnormális működésére,
valamint adaptív készségek teszt, amely bizonyítja, hogy több mint
két területen jelentősen korlátozottak, a középérték alattiak az
adaptív funkciók.
A DSM-V szerinti teljes felmérés, amely megfelel minden
diagnosztikai kritériumnak, a 3. évet megelőző időszakból
származó bizonyíték a szociális, nyelvi, kommunikációs
készségek, illetve szimbolikus vagy imaginatív játékokban
kimutatható visszamaradására vagy abnormális működésére,
valamint adaptív készségek teszt, amely bizonyítja, hogy több mint
két területen a középérték alattiak az adaptív funkciók, és FSIQ
egy vagy több, középérték alatti sztenderd eltérésről - vagy megfelel az autisztikus rendellenesség minden kritériumának a
299.00/DSM-IV szerint.
Teljes skálás IQ-pontszám több mint 1,5 középérték alatti
sztenderd eltéréssel, valamint egy adaptív készségek teszt, amely
bizonyítja, hogy több mint két területen jelentősen korlátozottak, a
középérték alattiak az adaptív funkciók.

Kezdete 3 éves kor előtti, információval alátámasztva, hogy két
vagy több területen (vécézés, mosakodás, evés, öltözködés,
helyváltoztatás vagy kommunikáció) mindennapos, közvetlen
fizikai segítséget igényel.

Ez az űrlap csak általános útmutatóként szolgál, és előfordulhat, hogy a DDA további információkat vagy értékeléseket kér. Ez a dokumentáció az
első lépés a jogosultság meghatározásához. A DDA jogosultság meghatározása a WAC 388-823. fejezete szerint történik.
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