DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

व्

वष� चयर (4) या य मुद समय�ीची सूच�य

Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration
�यहकयचे �यव आिण �य

उ�र:

व्

�ि ि�धीचे �यव आिण �य

वष� चयर (4) या य मुद समय�ीची सूच�य

ुमचे मूल सध्य डेवहलपम�टल िडसेिबिलटीज ऍि�ि� �ेक� [िवकसक िवकलयं

य �व थय �] (DDA)वे �ाहक आहे. बथर-टू -�ी उ ीम �कवय

मेिडकली इं ट�िसव् िचल्� उ ीमामधील त्याच्या/ ितच्नावन�दणीमुळे तो/ ती DDA मध्ये पा� झाला/ झाली असे. ुमच्य मुलाची DDA मधील
या य त्याच्या/ ितच्या चौथ्या वाढ�दवसाबरोबर स.
अजर् केला पािहज. जोडलेल्याआवश््क द

यवेजीकरण

ुमचे मूल DDA साठी पा� राहण्याकरत, ुमचे मूल चार वषार्चे होण्याआधी तुम्ही पुन
क्त्यामध्ये सूचीब� केलेल्या कोणत्याह ि थ ीमुळे ुमचे मूल पा� असल्याचे पुन्ह

िनधार्�रत केले गेले पािहज.
ु हय

जर कसय करय्चय:

पुन्हा अजर् करण्याच्या पॅकेटची िवनंती करण्या ुमच्य मुलाच्या चौथ्या वाढ�दवसाआधी �कमा90 �दवस DDA इं टेक �ड एिलिजिबिलटी
कमर्चारीवगार् संपकर ् साध. तुम्ही हे लेखी स्व�प �कवय खाली सूचीब� के लेल्या दूरध्वनी �मांकावर दूरध्वनी क�न क� श. अजर् करण्याच
पॅके ट तुम्हाला पोस्टाने पाठवले जा. https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility येथे जाऊन ही तुम्ही अजर
करण्याचे दस्तावेज ऑनलाईन प�तीने िमळवू शक.
मी ु हय

जर के लय �यही र

कय्?

जर �कमान 60 दवस आधी तुम्ही पुन्हा अजर् करण्याच्या पॅकेटची ि के ली नाहीत �कवय तुम्ही अजर् परत केला नाहीत ुमच्य मुलाची DDA सहची
या य त्याच्या/ ितच चा ्य वया दवकी संपेल. ुमच्य मुलाला DDA सह पैसे भ�न सेवा िमळाली, तर ही सेवा त्या्य/ ि ा्य चा ्य वया दवकी संपेल.
DDA या ेा्य मुद समय�ीचय िवकेष िकक्षण उ
िमळू कक

ीमयं ील सहभय यवर �कवय SSI या ेवर ्रणयम होणयर �यही. सेच त्यचय ुतहयलय

सलेल्य कोणत्यही दुसण्य DSHS सेवेवर ्रणयम होणयर �यही, जसे कक मेिडकयड, TANF �कवय जेवणयचे टय तपस.

कग ्य लवकरात लवकर �ितसाद �ा, परं तु ुमच्य मुलया्य चा ्य वया दवसाच्या �कमा 90 दवस आधी. आम्हाला तुमचे उ�र न आल्य,
आम्ही गृिहत ध� क ुमच्य मुलयची DDA सहची या य चालू ठे वण्याची तुमची इच्छा ना. वय वष� चयर (4) पय�त योग्य या ि थ ीच्य
द

यवेजीिवना ुमच्य मुलयची DDA या य आिण DDA सेवा त्या्य/ ि ा्य चा ्य (4थ्य) वया दवकी संपतील.

तुम्हाला �� असल्य �कवय यकेटसाठी िवनंती करण्याची तुमची इच्छा असल्, तर येथे संपकर ् साध
�यव

दूरधव�ी ीमयंक

जमेल �य

या य िनधार्�रत करण्च्या राज्याच्या िनयमांची एक https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility येथे
िवनंतीव�न �कवा ऑनलाईन उपलब्ध आह.
cc: �ाहक फाईल
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आवश््क द
िवकलयं

यि थ ी

िवकयसय उकीर
वै�कक् सेवेची ी� रज
सलेले
बािधक िवकलयं ता

व्
व्

ि�दय�

4 े9

यवेजीकरण �य

ि�दय� ज

िवकयसय उकीर

एक �ावसाियक ��� जी िवकासिवषयक
मूल्यिनधार्र �कवय मूल्यांकन देण्यास पा� असे

जन्मापासू
17
व्

4

आिण त्य��

इ र
व्

��दी

4 े 9 – गेल्या12 मिह ्यंच्या आती एका मूल्यिनधार् �वाहावर आधा�रत

-1.5 SD मध्य ी� �कवय अिधक वेळा उशीर �कवय काल�माच्य व्या्य 25 %.
मेिडकली इंट�िसव् िचल्� उ ीमासाठी पा�.

बािधक िवकलयं ता (पूव�ची
मानिसक �गतीरोध)

जय

रवय�यधयरक मय�सकयाज, वक�क ट� स�टफयजड

सरासरीखाली दोन �मािणत फरकां�न जास् फु ल स्के IQ गुणांकाच्य समयवेकयसह

कू लचे मय�सकयाज �कवय नॅशनल असोिशएशन ऑफ

संपूणर् मानसशा�य हवयल, आिण सरासरीखाली दोन �मािणत फरकां�न जास्

स्कूल सायकॉलॉिजस् ने �मािणत असलेल्याइ र

असलेला अनुकूलन कौशल्ये गुणां.

स्कूलच मय�सकयाज
सेरे�ल यलसी

व्

4

सेरे�ल यलसी

आिण त्य��
जय

रवय�यधयरक फि िक्�

व् वष� 3 च्या आधी सु�वा, आिण दो� �कवय अिधक िवभागांमध्य (काचयलय जयणे,

�यि्पलेि ्य

अंघोळ करणे, खाणे, कपडे घालणे, �फरणे, �कवय सं�ेषण) दै�ं द� थेट कयरी्रक

हेमीपलेि ्य

मदतीच्या गरजेला आधार देणारीमयिह ी.

िडप्लेिगय
मयर

व्

4

मयर �कवा

आिण त्य��

मंडळय�े �मयिण के लेले म�य ं ुिवकेषज

वै�कक् इि हयस आिण म�य ं स
ु ंबंधी चाचण्यांवर आधा�र ि�दय�, ि�्ंिा आिण
चालू �कवय पुन्हा पुन्हा होणाऱ आघयतांची फि िक्� �कवय म�य ं ुिवकेषज्ञां�ार

आघय सम ्य

जय

पु�ी, आिण अनुकूलन कायार्मध्ये सरासरीखाली द �मािणत फरकां�न जास्
महत्वाच्या मयार्दा दाखवणा �ुकूल� काकल्े चाचणी.

ज ्ट म

व्

(DSM-IV �माणे)

4

ज्ट म �कवय ज्टिस्ट

आिण त्य��
जय

सम ्य

A रवय�यधयरक मय�सकयाज, ज्ट मशी िनगिडत
ऍड्वहय ड रिज टडर �सर �यिकटक�र (ARNP) �कवय

DSM-IV-TR मध्ये299.00
�माणे

ेक�म सम ्य

(DSM-V �माणे)

व्

4

ज्ट म

आिण त्य��
जय

ेक�म सम ्य

299.00

खेळामध्येव्

म�य ं िु वकेषज, म�ोदोषिच कतसक, �कवय िवकास

सरासरीखाली दोन �मािणत फरकां�न जास् महत्वाच्या मयार्दा दाखवणा �ुकूल�

रकय ्यंमधील

ज

रवय�यधयरक मय�सकयाज, ज्ट मशी िनगिडत
ऍड्वहय ड रिज टडर �सर �यिकटक�र (ARNP) �कवय

DSM-5 �माणे, दो ही
ी� य

पातळ्य 2 �कवय 3 ा्य

िवकयस क� � �कवय मंडळय�े �मयिण के लेले:

बािधक िवकलयं
इ र

ेसारखी

ि थ ी

व्

4

आिण त्य��
जय

म�य ं ुसंबंधी �कवय

वष� 3 च्या आधी असमान्य काय, आिण अनुकूलन कायार्मध्य

काकल्े चाचणी.
सवर ि�दय�यतमक ि�कष ूणर करणयरे DSM-V �मयणे सं ूणर मूल्यंक�, उकीर यल्यचय
ुरयवय �कवय सामािजक, भाषा, सं�ेषण काकल्े �कवय सांकेितक �कवय काल्पिन
खेळामध्येव्

वष� 3 च्या आधी असामान्य का, आिण अनुकूलन कायार्मध्य

म�य ं ुिवकेषज, म�ोदोषिच कतसक, �कवय िवकास

सरासरीखाली दोन �मािणत फरकां�न जास् महत्वाच्या मयार्दा दाखवणा �ुकूल�

आिण व रणुकिवष्क बयलरो

काकल्े चाचणी, आिण सरासरीखाली एका �कवा अिधक �मािणत फरकाचे FSIQ –

ज

�कवय – DSM-IV �माणे ज्टिस्ट सम ्य 299.00 चे सवर् िनकष पूणर् णे.

समयवेकयसह
दुसरी म�य ं ुसंबंधी �कवय

ुरयवय �कवय सामािजक, भाषा, सं�ेषण काकल्े �कवय सांकेितक �कवय काल्पिन

िवकयस क� � �कवय मंडळय�े �मयिण के लेले:
आिण व रणुकिवष्क बयलरो

ज्ट म

सवर ि�दय�यतमक ि�कष ूणर करणयरे DSM-IV �मयणे सं ूणर मूल्यंक�, उकीर यल्यचय

रवय�यधयरक फि िक्�

ीोमो ोमसंबंधी सम ्य
ज्यामुळेबािधक आिण अनुकूलन

सरासरीखाली 1.5 �मािणत फरकां�न जास् फु ल स्के IQ गुणांक, आिण अनुकूलन
कायार्मध्यसरासरीखाली दोन �मािणत फरकां�न जास् महत्वाच्या मयार्दा दाखवणा
�ुकूल� काकल्े चाचणी.

कौशल्यांमध् कम र य
होण्याचे ज्ञात आ

टी :

हे � ा के वळ यक

सवरसयमय ् मय रदकरक आहे आिण DDA सयठी

WAC धडय 388-823 �मयणे ठरवली जय े.
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ि ्र� मयिह ी �कवय मूल्ि�धयररणयची आवश््क य

सू कक े. हे द

यवेजीकरण या य ठरवण्य ील िहले यऊल आहे. DDA या य

