)DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA

د څلور ) (4کلنۍ د حقدارۍ د وخت تٻرٻدو خبرتيا
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration

د استازي نوم او ادرس

د مؤکل نوم او ادرس

په اړه د :د څلور ) (4کلنۍ د حقدارۍ د وخت تٻرٻدو خبرتيا
ستاسو ماشوم دا مھال د پرمختيايي معلوليتونو د ادارې ) (DDAمؤکل دی/ده .ھغه ښايي په دې دليل له  DDAسره حقدار شوی/شوې وي چې د زٻږون-نه-تر-درې
کلنۍ په پروګرام او يا د ماشومانو د جدي طبي پاملرنې په پروګرام کې يې داخله شوې ده .ستاسو د ماشوم له  DDAسره د حقدارۍ وخت د ھغه/ھغې د څلورمې
سالګرې په ورځ خالصٻږي .ددې لپاره چې ستاسو ماشوم  DDAسره حقدار پاتې شي ،په تاسو الزمه ده چې د ماشوم له څلور کلن کٻدو مخکې بيا درخواست
ورکړئ .ستاسو د ماشوم د ھغو حالتونو چې د الزمي سندسازۍ په جدول کې يې ليست ورکړل شوی ،کوم چې دلته پيوست دی ،څخه په يو حالت د حقدارۍ بايد بيا
پرٻکړه وشي.
د درخواست د ورکولو طريقه:
ستاسو د ماشوم د څلورمې سالګرې له نٻټې لږ تر لږه  90ورځې مخکې د  DDAد داخلې او حقدارۍ له عملې سره تماس ونيسئ چې د بيا درخواست ورکولو د پاکټ
غوښتنه ځنې وکړئ .تاسو داسې په ليکلې بڼه او يا الندې ورکړل شوې تليفون شمٻرې ته په زنګ وھلو کولی شئ .د درخواست پاکټ به تاسو ته درواستول شي.
تاسو ھمداراز کولی شئ چې د درخواست اسناد آنالين په دې لينک ترالسه کړئ
.https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
که زه بيا درخواست ورنکړم نو څه به کٻږي؟
که تاسو د بيا درخواست د پاکټ غوښتنه ونکړئ او يا درخواست ستاسو د ماشوم له  DDAسره د حقدارۍ د وخت د خالصٻدو څخه لږ تر لږه  60ورځې مخکې
بٻرته راونه لٻږئ نو حقداري به د ھغه/ھغې د څلورمې سالګرې په ورځ خالصه شي .که ستاسو ماشوم له  DDAڅخه يو داسې خدمت ترالسه کوي چې پيسې يې
ورکول کٻږي ،نو دا خدمت به د ھغه/ھغې د څلورمې سالګرې په ورځ خالص شي.
د  DDAد حقدارۍ د وخت تٻرٻدل به د ځانګړو زده کړو په پروګرامونو کې په ګډون او يا د  SSIپه حقدارۍ اغٻز ونکړي .او نه به دا د  DSHSپه بل کوم داسې
خدمت اغٻز وکړي چې تاسو يې ترالسه کوئ ،لکه  TANF ،Medicaidيا د خوړو ټاپې.
مھرباني وکړئ څومره زر چې کٻدلی شي ،خو لږ تر لږه ستاسو د ماشوم د څلورمې سالګرې نه  90ورځې مخکې ځواب راکړئ .که مونږ ته ستاسو ځواب رانشي،
نو مونږ به دا نتيجه واخلو چې تاسو  DDAسره ستاسو د ماشوم حقدارۍ ته ادامه ورکول نه غواړئ .په څلور ) (4کلنۍ کې د حقدارۍ د حالت د مناسبې سندسازۍ نه
غير به  DDAسره ستاسو د ماشوم حقداري او د  DDAخدمتونه د ھغه/ھغې د څلورمې ) (4سالګرې په ورځ خالص شي.
که تاسو پوښتنې لرئ او يا د پاکټ غوښتنه کول غواړئ ،نو مھرباني وکړئ تماس ونيسئ.
نوم

تليفون لمبر

ايميل ادرس

د حقدارۍ په اړه د رياست د قوانينو يو نقل په غوښتنه يا آنالين په دې لينک ترالسه کٻدلی شي
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
 :ccد مؤکل دوسيه
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د الزمي سندسازۍ جدول
د معلوليت حالت

عمر

تشخيص

پرمختيايي ځنډ

عمر  4نه
تر 9
پورې
له زٻږون
تر 17
عمر  4او
زيات

پرمختيايي ځنډ

په طبي ډول جدي
فکري معلوليت

فکري معلوليت )پخوانی نوم
ذھني وروسته والی(

فلج مغزي

عمر  4او
زيات

مرګي

عمر  4او
زيات

اوتيزم
)د  DSM-IVسره سم(

عمر  4او
زيات

اوتيزم يا اوتيستي مشکل
په  DSM-IV-TRکې د
 299.00له مخې

د اوتيزم سپکټرم مشکل
)د  DSM-Vسره سم(

عمر  4او
زيات

د اوتيزم سپکټرم مشکل
299.00
د  DSM-5سره سم ،په
دواړو ستنو کې د  2او 3
درجو د شدت په ګډون

نور د اعصابو يا بل حالت
چې فکري معلوليت ته ورته
وي

عمر  4او
زيات

عصبي يا کرموزومي مشکل
چې د ذھني يا خپلو کړو
مھارتونو د مشکالتو د سبب
په توګه پٻژندل شوی وي

يادونه:

فلج مغزي
د السونو او پښو شلتوب
د نيم بدن فلج
د دوو طرفونو فلج
مرګي يا
د دورو مشکل

تشخيص کوونکی

نور ريکارډونه

يو اھل مسلکي چې پرمختيايي ارزونې يا جاجونې
اداره کوي

عمر  4نه تر  9پورې  -د  1.5 SD-درې يا زيات څنډونه يا د کرونولوجي عمر
 % 25چې اساس يې په يوه داسې ارزونه وي چې د تٻرو  12مياشتو دننه ترسره
شوې وي.
د ماشومانو په طبي توګه جدي پروګرامونو لپاره حقدار

يو لٻسنس لرونکی روانشناس ،د واشنګټن د سندي
مکتب روانشناس يا د بل کوم مکتب روانشناس چې د
مکتبي روانشناسانو د ملي ټولنې سنديافته وي

د روانشناسۍ بشپړ راپور چې په ھغې کې د الندې کچې نه ټيټ د دوو نه زياتو
معياري انحرافونو د بشپړ مقياس  IQسکور شامل وي ،او د الندې کچې نه ټيټ د
دوو نه زياتو معياري انحرافونو د خپلو کړو مھارتونو د معاينې سکور.

لٻسنس لرونکی معالج

د  3کالو د عمر نه مخکې پيل ،او داسې معلومات چې په دوو زياتو برخو )د
تشناب چارې ،ځان مينځل ،خوراک ،کالي اغوستل ،حرکت ،يا خبرې کول( کې د
ھرې ورځې نٻغ په نٻغه فزيکي مرستې اړتيا تاييدوي.

د بورډ سنديافته اعصاب شناس

د تشخيص اساس په طبي تاريخچه او د اعصابو په معاينه دی ،د بې کنټروله او
روانو يا بيا راتلونکو دورو تصديق د معالج يا اعصاب شناس لخوا ،او د خپلو کړو
مھارتونو معاينه چې د الندې کچې نه ټيټ د دوو نه زياتو معياري انحرافونو خپل
کړي فعاليت کې د پام وړ محدوديتونه څرګندوي.
د  DSM-IVسره سم بشپړ جاج چې د تشخيص په ټولو معيارونو پوره وي ،د 3
کلنۍ نه مخکې په ټولنيزو ،د ژبې ،ارتباطي مھارتونو يا سمبوليک او تفکري لوبه
کې د ځنډ يا غيرنورمال فعاليت ثبوت ،او د خپلو کړو مھارتونو معاينه چې د الندې
کچې نه ټيټ د دوو نه زياتو معياري انحرافونو خپل کړي فعاليت کې د پام وړ
محدوديتونه څرګندوي.
د  DSM-Vسره سم بشپړ جاج چې د تشخيص په ټولو معيارونو پوره وي ،د 3
کلنۍ نه مخکې په ټولنيزو ،د ژبې ،ارتباطي مھارتونو يا سمبوليک او تفکري لوبه
کې د ځنډ يا غيرنورمال فعاليت ثبوت ،د خپلو کړو مھارتونو معاينه چې د الندې
کچې نه ټيټ د دوو نه زياتو معياري انحرافونو خپل کړي فعاليت کې د پام وړ
محدوديتونه څرګندوي ،د الندې درجې نه ټيټ د يو يا زياتو معياري انحرافونو
 - FSIQاو يا  -د اوتيستيکي مشکل  299.00ټول معيارونه د  DSM-IVسره
سم پوره کول.
د الندې کچې نه ټيټ د  1.5معياري انحرافونو نه زيات د  IQسکور بشپړه
مقياس ،او د خپلو کړو مھارتونو معاينه چې د الندې کچې نه ټيټ د دوو نه زيات
معياري انحرافونو کې په خپل کړي فعاليت کې د پام وړ محدوديتونه څرګندوي.

يو سنديافته روانشناس ،د لوړې درجې راجستر نرس
معالج ) (ARNPچې د اوتيزم يا پرمختيايي مرکز
سره مربوط وي او يا د بورډ سنديافته :اعصاب
شناس ،ارواپوه ،او يا د ماشومانو پرمختيايي او چلندي
معالج
يو سنديافته روانشناس ،د لوړې درجې راجستر نرس
معالج ) (ARNPچې د اوتيزم يا پرمختيايي مرکز
سره مربوط وي او يا د بورډ سنديافته :اعصاب
شناس ،ارواپوه ،او يا د ماشومانو پرمختيايي او چلندي
معالج

لٻسنس لرونکی معالج

دا فورمه فقط يو عمومي الرښود دی او  DDAکولی شي چې اضافي معلومات يا ارزونې الزمي کړي .دا سندسازي د حقدارۍ په معلومولو کې لومړی قدم دی .د  DDAد حقدارۍ پرٻکړه د  WACباب
 388-823له مخې کٻږي.
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