DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

चार (4) वषर उमेरको योग्यताक म्या समािप्तक सच
ू ना
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration
सेवाग्राह� नाम तथा ठे गाना

सम्बन्ध:

प्र�त�न�ध नाम तथा ठे गाना

चार (4) वषर उमेरको योग्यताक म्या समािप्तक सच
ू ना

तपा�को बच्च हाल �वकासात्म अस�मता प्रशा (DDA) को सेवाग्रा हुनुहुन्छ वहाँ आफ्न जन्-दे �ख-तीन वषर्क कायर्क (वथर-टु-थ्

प्रोग) वा �च�कत्सक� रूपम सघन बालबा�लका कायर्म (Medically Intensive Children’s Program) मा भनार भएको कारण DDA मा

योग् हुनुभएको हो। तपा�को बच्चाक DDA योग्यताक म्या वहाँको चौथो जन्म�दनम समाप् हुन्छ तपा�को बच्च DDA मा योग् रह�

रहनको ला�ग, तपा�ले आफ्न बच्च चार वषर पूरा नहुँदै पुन: आवेदन �दनुपन�छ। तपा�को बच्च यसैसँग संलग् ग�रएको आवश्य

कागजातपत्र ता�लकामा सूचीबद ग�रएको अवस्थाह मध्येक एउटा कारणले पुन: योग् �नधार्�र हुनुपछर ्
पुन: आवेदन कसर� गन�:

पुन: आवेदन प्याकेटक अनुरोध गनर्क ला�ग तपा�को बच्चाक चौथो जन्म�दनक किम्तम 90 �दन अगावै DDA इन्टे तथा योग्यत
कमर्चार�ला सम्पक गनु्हो
र
स् तपा�ले यो कायर �ल�खत रूपम वा तल सूचीबद टे �लफोन नम्बरम कल गर� गनर सक्नुहुन् तपा�लाई

एिप्लकेस प्याके मेल ग�रनेछ। तपा�ले आवेदनका कागजातहर यहाँ गइ अनलाइनमा प�न प्रा गनर सक्नहुन्
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
मैले पन
ु : आवेदन �दइन भने के हुनेछ?

तपा�ले पुन: आवेदन प्याके अनुरोध भएन वा तपा�ले आफ्न बच्चाक योग्यत भएको किम्तम 60 �दन अगावै आवेदन �फतार गनुर भएन भने

DDA वहाँको चौथो जन्म�दनम योग्यताक म्या समाप् हुनेछ। तपा�को बच्चाल DDA बाट भक
छ भने यो सेवा
ु ्तानीक सेवा प्रा गन्भएक
ुर

वहाँको चौथो जन्म�दनम समाप् हुनेछ।

DDA योग्यताक म्या समािप्तल �वशेष �श�ा कायर्क्र (Special Education programs) वा SSI योग्यताला प्रभ पान� छै न।
न त यसले मे�डकेड, TANF, वा खाद् स्ट्याम् जस्त तपा�ले प्रा ग�ररहे का हुनसक्न अन् कुनैप�न DSHS सेवालाई प्रभ पान�छ।
कृपया सम्भ भएसम् �छटो तर किम्तम आफ्न बच्चको जन्म�दनक 90 �दन अगावै प्र�त�क जनाउनहो
ु स ्। हामीले तपा�को कुनै जवाफ

पाएन� भने हामी तपा�ले आफ्न बच्चाला DDA योग्यताम जार� राख् चाहनुहुन् भनेर मान्छ� चार (4) वषर्क उमेरप�छ योग्यताक

अवस्थाक उपयुक् कागजात �बना बच्चाक DDA योग्यत तथा DDA सेवाहरूक म्या वहाँको चौथो (4) जन्म�दनम समाप् हुनेछ।
तपा�सँग िज�ासाहर छन ् वा प्याके अनुरोध गनर चाहनुहुन् भने, कृपया सम्पक गनु्हो
र
स
नाम

टे �लफोन नम्ब

इमेल ठे गाना

योग्यताक �नयन्ण गन� राज्यक �नयमहरूक प्र�त�ल अनरु ोध गरे मा उपलब् हुन् वा यस अनलाइनमा उपलब् छ
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
बोधाथर: सेवाग्ह�को फाइल

DSHS 10-377 NE (REV. 06/2015) Nepali

आवश्य कागजातपत्र ता�लका
अस�मताको अवस्थ
�वकासात्म �ढलाइ

उमेर

4 वषर दे �ख 9
वषर्सम

�च�कत्सक� रूपम सघन

जन् दे �ख

बौ�द् अस�मता

4 र सोभन्द

17 सम्

बढ� उमेर

�नदान

�वकासात्म �ढलाइ

�नदानकतार

�वकासात्म आंकलन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था

गन� योग् पेशेवर

अन् अ�भलेखहर
4 वषर दे �ख 9 वषर्सम – हालको मूल्याङन दे �ख �वगत 12 म�हनाको
मूल्याङ्कन आधारमा क्र� उमेरको -1.5 SD

वा 25 % तीनवटा वा सोभन्द बढ� �ढलाइहरू

�च�कत्सक� रूपम सघन बालबा�लका कायर्क्र योग्
बौ�द् अस�मता (औपचा�रक रूपम
मान�सक ग�तरोध)

इजाजत प्रा मनो�च�कत्स, वा�सङ्गट प्रमा�

पण
ू र स्के IQ को मध्यकभन् तल दईु स्ट्याण् डे�भएशन स्को भन्द धेरै र

स्कू मनो�च�कत्स) वा नेस्न एस्सो अफ स्कू

स�हतको पण
ू र मनोवै�ा�नक प्र�तवेद

�वद्याल मनो�च�कत्स (वा�सङ्गट स�टर्फाइ

मनो�च�कत्स ( National Assoc. of School

एडिप्ट सीप जाँचको मध्यकभन् तल दईु स्ट्याण् डे�भएशन स्को भन्द धेरै

Psychologists) द्वार प्रमा� अन् �वद्यालयक
सेरेब् पाल्स

�मग�

स्वल�नत
(प्र DSM-IV)

स्वल�नत स्पेक् �वकारहर
(प्र DSM-V)

4 र सोभन्द
बढ� उमेर

4 र सोभन्द
बढ� उमेर

4 र सोभन्द
बढ� उमेर

4 र सोभन्द
बढ� उमेर

सेरेब् पाल्स

हात तथा खुट् दब
ै प्यारालाइ�स
ु को
(Quadriplegia)
शर�रको एक भागको प्यारालाइ�स
(Hemiplegia)
शर�रको दब
ु �ै तर सम्बिन् भागको
प्यारालाइ�स (Diplegia)
�मग� वा

�सजर �वकारहर

स्वल�नत वा स्वल�नताक �वकारहर
DSM-IV-TR मा प्र 299.00

स्वल�नत स्पेक् �वकारहर

प्रत् स्तम्भहर गम्भीरताक स्त
2 वा 3 स�हत प्र DSM-5

मनो�च�कत्स

इजाजतप्रा �च�कत्सकहर

अक� न्यूरोलोिजक वा
अक� अवस्थ

नोट:

4 र सोभन्द
बढ� उमेर

थाहा भएको न्यूरोलोिजक वा

क्रोमोजो �वकार जसले बौ�द् र
एडिप्ट सीपहरूक अभाव बनाउने
गछर ्न

सहायताको आवश्कता पछर भनी समथर् गन� जानकार� (�दसा-�पसाब गदार,
नह
ु ाउँ दा, खाना खाँदा, कपडा लगाउँ दा, �हँ डडुल वा सञ्चारम)।

बोडर्द्वा प्रमा� न्यूरोलोिजस

�च�कत्स इ�तहास र न्यूरोलोिजक जाँचको आधारमा �नदान, अ�नयिन्त र
च�लरहे को वा भइरहे का �सजरहरूक �च�कत्स

वा न्यूरोलोिजस्ट प्रमाणीक र एडिप्ट कायर्पद्ध� मध्यकभन् तल दईु

स्वल�नतासँ सम्बिन् वा �वकासात्म केन् वा

स्ट्याण् डे�भएशन भन्द धेरै ठोस सीमाहर दे खाउने एडिप्ट सीपहरूक जाँच।
प्र DSM-IV बैठक सबै �नदान दायरा पण
ू र मूल्याङ्, �ढलाइको प्रम, वा

बोडर्द्वा स्वीकृ इजाजत प्रा मनो�च�कत्स,

सामिजक, भाषा, सञ्चारक सीपहर वा इशारा वा काल्प�न खेलमा 3 वषर्क

न्यूरोलोिजस, मनोरोग �च�कत्स, वा �वकासात्म वा

दे खाउने एडिप्ट सीपहरूक जाँचको मध्यकभन् तल दईु स्ट्याण् डे�भएशन।

एडभान् रिजस्टड नसर प्रािक्ट (ARNP):

व्यवहारात् बाल रोग �वशेष�

उमेर अगा�ड असामान् कायर्पद् तथा एडिप्ट कायर्पद्ध� ठोस सीमाहर

स्वल�नतासँ सम्बिन् वा �वकासात्म केन् वा

प्र DSM-V बैठक सबै �नदान दायरा पण
ू र मूल्याङ्, �ढलाइको प्रम, वा

एडभान् रिजस्टड नसर प्रािक्ट (ARNP):

उमेर अगा�ड असामान् कायर्पद् तथा एडिप्ट कायर्पद्ध� ठोस सीमाहर

बोडर्द्वा स्वीकृ इजाजत प्रा मनो�च�कत्स,

न्यूरोलोिजस, मनोरोग �च�कत्स, वा �वकासात्म वा

व्यवहारात् बाल रोग �वशेष�

बौ�द् अस�मतासँग समान

3 वषर्क उमेर अगावैको आक्र र दईु वा थप �ेत्रहर दै �नक प्रत शा�रर�क

इजाजतप्रा �च�कत्सकहर

सामािजक, भाषा, सञ्चारक सीपहर वा इशारा वा काल्प�न खेलमा 3 वषर्क

दे खाउने एडिप्ट सीपहरूक जाँचको मध्यकभन् तल दईु स्ट्याण् डे�भएशन र
मध्यकभन् तल एक स्ट्ण्डड डे�भएशन वा धेरै

वा स्वल�तत �वकार प्र DSM-IV 299.00।

पण
ू र स्के IQ को मध्यकभन् तल 1.5 स्ट्याण् डे�भएशन स्को भन्द धेरै र

एडिप्ट कायर्पद्ध� ठोस सीमाहर दे खाउने एडिप्ट सीपहरूक जाँचको
मध्यकभन् तल दईु स्ट्याण् डे�भएशन स्कोर

यो फाराम सामान् मागर्दशर हो र DDA लाई अ�त�रक् जानकार� वा मूल्याङ्कन आवश्यकत पनर सक्छ यो कागजात योग्यत �नधार्रणक प्र चरण हो। DDA योग्यत प्र WAC च्याप् 388-823 �नधार्र ग�रन्छ
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