)DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA

بەڕێوەبەرایەتی کەمئەندامیی گەشەکردنی

ڕاگەیاندننامەی کات بەسەرچوونی شیاوێتی تەمەن ( )4ساڵی
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration

CLIENT NAME AND ADDRESS

REPRESENTATIVE NAME AND ADDRESS

ڕاگەیاندننامەی کات بەسەرچوونی شیاوێتی تەمەن ( )4ساڵی

RE:

منداڵەکەت ئێستا کالیەنتێکی بەڕێوەبەرایەتی کەمئەندامیی گەشەکردنی ( .)DDAئەو ڕەنگە شیاو بێت بۆ بەڕێوەبەرایەتی کەمئەندامیی گەشەکردنی ( )DDAبەهۆی ناو
تۆمارکردنی لە پرۆگرامێکی لە دایکبوونەوە-بۆ-سێ ساڵی  birth-to-three programیان پرۆگرامی توندی پزیشکی  Medically Intensiveی مندااڵن.
شیاوێتی منداڵەکەت لەگەڵ  DDAبەسەر دەچێت لە چوارەم ساڵیادی لەدایکبوونی .بۆ ئەوەی منداڵەکەت بە شیاوێتی بمێنێتەوە بۆ  ،DDAتۆ دەبێت داواکاری پێشکەش
بکەیتەوە پێش ئەوەی منداڵەکەت تەمەنی ببێتە چوار ساڵ .منداڵەکەت دەبێت بڕیاری لەسەر بدرێتەوە کە مافی هەیە بەپێی یەکێك لەو بارودۆخانەی لیست کراون لە
خشتەی بە دۆکیومێنت کردنی پێویست ،کە هاو پێچکراوە.
چۆن داوا دەکەیتەوە؟
پەیوەندی بکە بە ستافەکانی داهات و شیاوێتی  DDA Intake & Eligibilityبەالنیکەم  90ڕۆژ پێش چوارەم ساڵیادی لەدایکبوونی منداڵەکەت بۆ داواکاردنی پاکێجی
داواکردنەوە .ئەمە دەتوانیت بکەیت بە نووسین یان بە تەلەفۆن کردن بۆ ئەو ژمارە تەلەفۆنەی لە خوارەوە نووسراوە .پاکێجێکی داواکاریت بۆ دەنێردرێت بە ئیمەیل .تۆ
هەروەها ڕەنگە بەڵگەنامەکانی داواکاریت دەستبکەوێت لە ئۆنالین بە سەردانی https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
چی دەبێت ئەگەر داوا نەکەمەوە؟
ئەگەر تۆ پاکێجی داواکردنەوە داوا نەکەیت یان ئەگەر داواکارییەکە نەنێریتە وە لە بەالنیکەم  60ڕۆژ پێش شیاوێتی منداڵەکەت بۆ  DDAبەسەر بچێت لە چوارەم
ساڵیادی لەدایکبوونی .ئەگەر منداڵەکەت خزمەتگوزارییەکی پارەدراو وەربگرێت لە  ،DDAئەم خزمەتگوزارییە کۆتایی پێ دێت لە ڕۆژی چوارەم ساڵیادی
لەدایکبوونی.
بەسەرچوونی شیاوێتی  DDAکارناکاتە سەر بەشداریکردن لە پرۆگرامی خوێندنی تایبەت یان شیاوێتی بۆ  .SSIهیچیان کار ناکەنەسەر هیچ خزمەتگوزارییەکی
تری ڕەنگە تۆ وەری بگریت ،وەکو هاوکاری پزیشکی  TANF ،Medicaidیان پولی خۆراك .food stamps
تکایە بە زووترین کات وەاڵم بدەوە ،بەڵکو بەالنیکەم  90ڕۆژ پێش چوارەم ساڵیادی لەدایکبوونی منداڵەکەت .ئەگەر ئێمە هەواڵێکمان نەبیست لە تۆ ،ئێمە مەزندە
دەکەین واتا وادادەنێین کە تۆ ناتەوێت بەردەوام بیت لە شێاوێتی منداڵەکەت بۆ  .DDAبەبێ بەڵگەنامەی دروست بۆ حاڵەتێکی شیاو بۆ شیاوێتی منداڵەکەت بۆ شیاوێتی
تەمەنی چوار ( )4ساڵی  DDAوە خزمەتگوزارییەکانی  DDAبەەسەردەچێت لە ڕۆژی چوارەم ( 4ـەم ) ساڵیادی لەدایکبوونی.
ئەگەر پرسیارێکت هەبوو یان حەزت کرد پاکێجێك وەربگریت ،تکایە پەیوەندی بکە

ناو

ژمارە تەلەفۆن

ناونیشانی ئیمەیل

کۆپیەکی یاساکانی ویالیەت کە شیاوێتی بەڕێوەدەبات بەردەستە لەسەر خواست و داواکاری یان بە ڕێگای ئۆنالین لە
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
کۆپی بۆ :فایلی کالیەنت
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جدول مستندات مورد نیاز
تۆمارەکانی تر

تەمەن  4ساڵ بۆ  9ساڵ  -سێ یان زیاتر لە دواکەوتنەکانی  -1.5 SDیان  25 %ی
پشتبەستوو بە کاتەکانی بەسەرهانی تەمەن لە هەڵسەنگاندنێكی ئێستا و  12مانگی ڕابوردوو.

پسپۆڕی دەستنیشانکردن

خاوەن بڕوانامەی پیشەیی بۆ بەڕیوەبردنی
هەڵسەنگاندنەکانی گەشەکردنی یان
خەماڵندن

دەستنیشانکردن

تەمەن

بارودۆخی کەمئەندامی

دواکەوتنی گەشەکردن

تەمەن  4ساڵ بۆ
 9ساڵ

کەمئەندامی مێشک (پێشتر
ناوی دواکەوتنی مێش
بوو)

تەمەن  4ساڵ یان
گەورەتر

Developmental
Delay
دواکەوتنی گەشەکردن
Medically Intensive
پزیشکیی توند
Intellectual Disability
کەمئەندامی مێشکی

ئیفلیجی مێشك
ئیفلیجی چوارپەل
نیوە ئیفلیجی
جووتە ئیفلیجی
فێ لێهاتن یان ناتەواوی
نۆرەفێ

تەمەن  4ساڵ یان
گەورەتر

Cerebral Palsy
ئیفلیجی مێشك

تەمەن  4ساڵ یان
گەورەتر

فێ لێهاتن Epilepsy

ئۆتیزم یان ناتەواوی
ئۆتیزمی
Per 299.00 in
DSM-IV-TR

تەمەن  4ساڵ یان
گەورەتر

ئۆتیزم Autism
)(per DSM-IV

ناتەواوی شەبەنگی ئۆتیزم
299.00
کە ئاستی Per DSM-5
هەردوو  3یان  2نوندی
ستوونەکە دەگرێتەوە

تەمەن  4ساڵ یان
گەورەتر

Autism Spectrum
Disorder
ناتەواوی شەبەنگی ئۆتیزم
)(per DSM-V

تەمەن  4ساڵ یان
گەورەتر

حاڵەتەکانی تری دەماری یان
حەڵەتەکانی تری هاوشێوەی
ئیفلیجی مێشك
Intellectual Disability

لە لەدایکبون بۆ
17ساڵی

شیاوە بۆ پرۆگرامی پزیشکیی توند ی مندااڵن Medically Intensive Children’s
Program
ڕاپۆرتی تەواوی دەروونزانی پێوەرێکی  IQی تەواوی زیاتر لە دوو الدانی ستاندەردی
کەمتر لە ناوەڕاست ،وە خاڵەکانی پشکنینی تواناکانی ڕاهاتن زیاتر لە دوو الدانی ستاندەردی
ژێر ئاستی ناوەڕاست

پسپۆڕێکی دەروونزانی خاوەن بڕوانامە، ،
پسپۆڕی بڕوانامە پێدراوی دەروونزانی
قوتابخانە لە واشنتۆن یان هەر پسپۆڕێکی
بڕوانامە پێدراوی تری دەروونزانی
قوتابخانە لەالیەن کۆمەڵەی نیشتمانی
دەروونزانانی قوتابخانە
پزیشکی بڕونامەدار

دەستنیشاکردن بە پشت بەستن بە مێژووی پزیشکی و پشکنینی دەماری ،دووپاتکردنەوە لە
پزیشك یان پزیشکی پسپۆڕی دەماری نۆرەفێی کۆنترۆڵ نەکراو و بەردەوام یان دووبارەبۆوە،
وە پشکنینی تواناکانی ڕاهاتن سنووردارکردنی بەرچاو پێشان بدات لە کرداری ڕاهاتن لە
زیاتر لە دوو الدانی ستاندەردی ژێر ئاستی ناوەڕاست.
خەماڵندنی تەواو لە کۆبوونەوەی  DSM-Vگشت پێوەرەکانی دەستنیشانکردنی ،بەڵگەی
دواکەوتن یان کرداری نائاسایی پێش تەمەنی 3ساڵ لە تواناکانی کۆمەاڵیەتی ،زمانی
قسەکردن ،پەیوەندیکردن یان یاری سیمبولی یان خەیاڵی ،وە پشکنینی تواناکانی ڕاهاتن
سنووردارکردنی بەرچاو پێشان بدات لە کرداری ڕاهاتن لە زیاتر لە دوو الدانی ستاندەردی
ژێر ئاستی ناوەڕاست.

پسپۆڕی دەماری بڕوانامەپێدراوی بۆرد

دەستپێکی پێش تەمەن  3ساڵ ،وە ئەو زانیاریانەی کە پشتگیری لە پێویستی بۆ هاریکاری
جەستەیی ڕاستەوخۆی ڕۆژانە دەکەن لە دوو یان زیاتر بوارەکانی (چوونە تەوالێت،
خۆشوشتن ،خواردن ،جل لەبەرکردن ،جواڵن ،یان پەیوەندیکردن)

خەماڵندنی تەواو لە کۆبوونەوەی  DSM-Vگشت پێوەرەکانی دەستنیشانکردنی ،بەڵگەی
دواکەوتن یان کرداری نائاسایی پێش تەمەنی 3ساڵ لە تواناکانی کۆمەاڵیەتی ،زمانی
قسەکردن ،پەیوەندیکردن یان یاری سیمبولی یان خەیاڵی ،وە پشکنینی تواناکانی ڕاهاتن
سنووردارکردنی بەرچاو پێشان بدات لە کرداری ڕاهاتن لە زیاتر لە دوو الدانی ستاندەردی
ژێر ئاستی ناوەڕاست .وە  FSIQی یەك الدانی ستاندەرد یان زیاتر لەژێر ئاستی ناوەڕاست -
یان گشت پێوەرەکان بگرێتەوە بۆ ناتەواوی ئۆتیزم 299.00لە .DSM-IV

پسپۆڕێکی دەروونزانی بڕوانامەدار،
پەرستیاری مەشق پێکراوی تۆامارکراوی
پێشکەوتوو ( )ARNPپەیوەست بە ئۆتیزم
یان سەنتەری پەرەسەندن یان بۆردێك
بڕوانامەدار :پسپۆڕی دەماری ،پسپۆڕی
نەخۆشی دەروونی ،یان پزیشکی دەروونی
گەشەکردنی و ڕەفتاری
پسپۆڕێکی دەروونزانی بڕوانامەدار،
پەرستیاری مەشق پێکراوی تۆامارکراوی
پێشکەوتوو ( )ARNPپەیوەست بە ئۆتیزم
یان سەنتەری پەرەسەندن یان بۆردێك
بڕوانامەدار :پسپۆڕی دەماری ،پسپۆڕی
نەخۆشی دەروونی ،یان پزیشکی دەروونی
گەشەکردنی و ڕەفتاری

ناتەواوی دەماری و
پزیشکی خاوەن بڕوانامە
خاڵی تەواوی پێوەری  IQزیاتر لە  1.5ی الدانی ستاندەرد ژێر ئاستی ناوەڕاست ،وە
کرۆمۆسۆمی کە ناسراوە
پشکنینی تواناکانی ڕاهاتن سنووردارکردنی بەرچاو پێشان بدات لە کرداری ڕاهاتن لە زیاتر
بەوەی دەبێتە هۆی
لە دوو الدانی ستاندەردی ژێر ئاستی ناوەڕاست.
پککەوتنی تواناکانی
مێشکی و ڕاهاتن
تێبینی :ئەم فۆڕمە ڕێنمایی گشتیە تەنها وە  DDAڕەنگە داوای زانیاری زیاتر یان هەڵسەنگاندنەکان بکات .ئەم بەڵگەنامەیە هەنگاوی یەکەمە لە بڕیاردان لەسەر شیاوێتی .شیاوێتی  DDAدیاریکراوە لە بەشی
 WACی . 388-823
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