DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Дөрвөн (4) наснаас эрхийн хугацаа дуусах мэдэгдэл
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ОВОГ НЭР БА ХАЯГ

RE:

ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ОВОГ НЭР БА ХАЯГ

ДӨРВӨН (4) НАСНААС ЭРХИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХ МЭДЭГДЭЛ

Таны хүүхэд Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Хүүхдийг Хариуцах Албаны (DDA) үйлчлүүлэгч юм. Тэр Хүүхдийн Эрүүл
Мэндийн Яаралтай Хөтөлбөр эсвэл гуравд төрөх гэх хөтөлбөрт хамрагдсанаар DDA-ийн эрх олж авах
боломжтой. DDA-аас авсан таны хүүхдийн эрх түүнийг дөрвөн нас хүрэхэд дуусдаг. Та хүүхдийнхээ DDA-ийн
эрхийг цаашид үлдээх хүсэлтэй байвал та хүүхдийнхээ дөрвөн нас хүрэхээс нь өмнө давтан өргөдөл гаргаж
болно. Шаардах Баримтын Бүдүүвчинд заасан шаардлагуудын аль нэг нөхцөлийг бүрдүүлсэн бол хүүхэд уг
эрхийг дахин авч болно.
Яаж өргөдөл гаргах:
DDA-ийн Хэрэглээ ба Эрх Авах Багийнхтай хүүхдийнхээ дөрвөн нас хүрэхээс дор хаяж 90 хоногоос өмнө холбоо
барьж, дахин өргөдөл гаргах багц авах хүсэлт гаргана уу. Та үүнийг бичгээр эсвэл доорхи утсаар лавлаж болно.
Өргөдлийн багцыг тань руу цахим шуудангаар явуулах болно. Та мөн адил энэ холбоосоор холбогдож
өргөдлийн бичиг баримтаа авч болно: https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Би дахин өргөдөл гаргахгүй бол яах вэ?
Хэрэв та давтан өргөдөл гаргаагүй буюу өргөдлийн багцыг шаардаагүй тохиолдолд эсвэл өргөдлийг дор хаяж
60 хоногт багтааж буцааж явуулаагүй бол таны хүүхдийн DDA дөрвөн насанд нь дуусах болно. Хэрэв таны
хүүхэд DDA-аас тэтгэмж төлбөрт үйлчилгээ авч байсан бол энэхүү үйлчилгээ нь түүний дөрвөн насанд эцэс
болно гэсэн үг.
DDA-ийн эрх дуусах нь Тусгай Боловсролын Хөтөлбөрт оролцох эсвэл SSI эрхийг хасна гэсэн үг биш
юм. Энэ нь ямар нэгэн бусад үйлчилгээнүүд, жишээлбэл Medicaid, TANF эсвэл хоолны тэмдэгт зэргийн
таны авч байгаа DSHS үйлчилгээд хамаарахгүй.
Үүнд та аль болохоор яаралтай хариу өгнө үү, та хүүхдийнхээ дөрвөн насны ойноос дор хаяж 90 хоногоос өмнөх
хугацаанд хариу өгөх хэрэгтэй. Хэрэв таниас зохих хугацаанд хариу аваагүй бол, бид таныг хүүхдийнхээ DDA
эрхийг хасуулж байгаа гэж ойлгох болно. Таны хүүхдийг дөрвөн (4) насанд байх DDA-ийн эрхийг харуулсан
зохих баримт бичиггүй бол DDA-ийн эрх ба DDA-ийн үйлчилгээнүүд хүүхдийн дөрвөн (4) насны ойн төрсөн
өдөрт дуусах болно.
Хэрэв ямар нэгэн асуулт гарах эсвэл багц авахаар өргөдөл гаргах хүсэлтэй бол доорхи аргаар холбоо барина уу
ОВОГ НЭР

УТАСНЫ ДУГААР

ЦАХИМ ШУУДАН ХАЯГ

Улсын эрхийн тухай дүрэм зааврын хуулбарыг хүсэлтийн дагуу авч болох ба онлайнаар
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility холбоосоос авч болно.
cc: Үйлчлүүлэгчийн файл
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Шаардах Баримтын Бүдүүвч
ТАХИР ДУТУУ
БЭРХШЭЭЛД ХҮРГЭХ
БАЙДАЛ

Хөгжлийн саатал
Эмнэлгийн яаралтай
тохиолдол
Оуюн санааны
бэрхшээл

НАС

ОНОШ

4 наснаас 9
нас хүртэл
Төрснөөс 17
нас хүртэл
4 нас ба
дээш

Хөгжлийн Хоцролт

Хөгжлийн үнэлгээ хийх чадвартай
мэргэжилтэн

Оюун Санааны
Бэрхшээл (урьд нь
Тархины Хоцролт)

Лицензтай сэтгэцийн эмч, Вашингтоны
Үнэмлэхтэй Сургуулийн сэтгэцийн эмч
эсвэл Үндэсний Сэтгэл Мэдрэлийн
Байгууллагаас үнэмлэхтэй сургуулийн
сэтгэцийн эмч
Лицензтай эмч

Тархины Саажилт
Квадриплеги
Гемиплеги
Диплеги
Эпилепси буюу
татанги
өөрчлөлтүүд

ОНОШИЛСОН МЭРГЭЖИЛТЭН

БУСАД ТЭМДЭГЛЭЛҮҮД

4 наснаас 9 нас хүртэл – Гурав буюу үүнээс илүү хоцролт
сүүлийн 12 сарын үнэлгээнд хийсэн -1.5 SD.
Эмнэлгийн Яаралтай Хүүхдийн Тусламжийн Хөтөлбөрт
зориулсан эрхтэй.
Хоёроос илүү тооны хазайлттай бүтэн IQ үнэлгээг оруулсан
стандартын сэтгэцийн байдлын тайлан ба дасан зохицох
сорилын тоог оруулсан хоёроос илүү тооны хазайлтын
стандарт.

Тархины саажилт

4 нас ба
дээш

Эпилепси буюу
татанги өвчин

4 нас ба
дээш

Аутизм
(DSM-IV-аар)

4 нас ба
дээш

Аутизм эсвэл
Аутист
өөрчлөлтүүд
299.00 тус бүр
DSM-IV-TR

Үнэмлэхтэй Сэтгэцийн эмч, Бүртгэлтэй
Сувилагч (ARNP) Аутизм эсвэл хөгжлийн
төвийн эсвэл ТУЗ-ын гэрчилгээтэй
мэргэжилтнүүд: мэдрэлийн эмч,
сэтгэцийн эмч, эсвэл хөгжлийн ба
сахилгын хүүхдийн эмч

Аутизм Хүрээний
Өөрчлөлт
(DSM-V-аар)

4 нас ба
дээш

Лицензтай Мэдрэлийн эмч, Нарийн
Мэргэжлийн Сувилагч (ARNP) Аутизм
эсвэл хөгжлийн төвийн эсвэл ТУЗ-ын
гэрчилгээтэй: мэдрэлийн эмч, сэтгэцийн
эмч, эсвэл Хөгжлийн ба Сахилгын
Хүүхдийн эмч

DSM-IV-аар нийт дүгнэлт бүх оношлолын үе шатлалд хийгдсэн,
3-аас өмнөх насанд нийгэм, хэл, харьцаа эсвэл сэтгэц
дүрслэлийн хөгжилд гарсан хоцролт ба дасан зохицох
чадварын сорилууд нь хоер стандарчилал хязгаарлалаас доош
заагдсан байдалтай ба нэг стандартчилалт маягийн FSIQ нь
доогуур заагдсан – эсвэл Аутизм Эмгэг Өвчний DSM-IV-аар
299.00 үе шатанд тохирсон.

Бусад мэдрэлийн
өвчин буюу оюун
санааны өвчинтэй
адил бусад ямар
нэгэн байдал

4 нас ба
дээш

Аутизм Хүрээний
Өөрчлөлт 299.00
DSM-5-аар
ангилсан
хүндрэлийн
хэлбэр 2 эсвэл 3ыг хоёр баганад
оруулна
Оюун санаанд ба
дасан зохицоход
өөрчлөлт оруулах
мэдрэлийн эсвэл
хромозомын
өөрчлөлтүүд

Лицензтай Сэтгэцийн эмч

1,5 хязгаарлалын бүтэн IQ дүн нормоос доогуур, дасан зохицох
чадвар нь хоёр стандарчилал хязгаарлалаас доош заагдсан
байдалтайгаар байнгын хязгаарлалыг харуулж байгаа.

Мэргэжлийн үнэмлэхтэй мэдрэлийн эмч

3 наснаас өмнөх байдал ба хоёр болон түүнээс илүү хэсэгт
авах өдөр тутмын шууд биеийн физик тусламж (бие угаах,
усанд орох, хооллох, хувцаслах, хөдөлгөөн эсвэл харьцаа
үйлдэл).
Эмч ба мэдрэлийн эмчийн өвчний түүх ба мэдрэлийн сорилд
үндэслэсэн онош, хянагдаагүй ба одоогийн таталт чичрэлт,
дасан зохицох үйл ажиллагааг хийх чадваргүйг баталсан ба
дасан зохицох сорилын тоог оруулсан хоёроос илүү тооны
хазайлтын стандарт сорил.
DSM-IV-аар нийт дүгнэлт бүх оношлолын үе шатлалд зохиж
хийгдсэн, 3-аас өмнөх насанд нийгэм, хэл, харьцаа эсвэл сэтгэц
дүрслэлийн хөгжилд гарсан хоцрол ба дасан зохицох чадварын
сорилууд нь хоер стандарчилал хязгаарлалаас доош заагдсан
байдалтай.

Тэмдэглэл: Энэ бол зөвхөн ерөнхий гарын авлага бөгөөд DDA нь цаашид нэмэлт мэдээлэл буюу үнэлгээ шаардах эрхтэй. Энэ баримт бол эрхийг тогтооход
үйлдэгдэж байгаа анхны алхам юм. DDA эрх нь WAC 388-823 Бүлгээр тогтоогдсон.
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