DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Notificação de expiração de elegibilidade aos quatro (4) anos de idade
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

RE:

NOME E ENDEREÇO DO REPRESENTANTE

NOTIFICAÇÃO DE EXPIRAÇÃO DE ELEGIBILIDADE AOS QUATRO (4) ANOS DE IDADE

Atualmente, seu filho é um cliente da Administração de deficiências do desenvolvimento (DDA). Ele poderá ser elegível
para a DDA devido a sua inscrição em um programa dos 0 aos 3 anos ou o Programa infantil clinicamente intensivo. A
elegibilidade de sei filho para a DDA expira no seu quarto aniversário. Para que seu filho permaneça elegível para a
DDA, você deve voltar a candidatar-se antes de seu filho fazer quatro anos. A elegibilidade de seu filho deve ser
novamente determinada devido a uma das condições listadas na tabela de documentação necessária, que se encontra
em anexo.
Como voltar a candidatar-se:
Contate a equipe de Elegibilidade e Contratação da DDA pelo menos 90 dias antes do quarto aniversário de seu filho
para solicitar um pacote de nova candidatura. Pode fazê-lo por escrito ou lingado para o número de telefone listado
abaixo. Será enviado um pacote de candidatura para você. Você também pode obter documentos de candidatura online visitando o site https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
E se eu não voltar a candidatar-me?
Se você não solicitar um pacote de nova candidatura ou se não devolver a candidatura pelo menos com 60 dias de
antecedência, a elegibilidade de sei filho para a DDA expira no seu quarto aniversário. Se seu filho receber um serviço
pago da DDA, este serviço terminará em seu quarto aniversário.
A expiração da elegibilidade para a DDA não afetará a participação de programas de educação especial ou a
elegibilidade para SSI. Também não afetará nenhum outro serviço de DSHS que você possa estar recebendo,
como Medicaid, TANF ou auxílio alimentar.
Responda o mais rápido possível, mas pelo menos 90 dias antes do quarto aniversário de seu filho. Se não obtivermos
uma resposta sua, assumiremos que você não pretende dar continuidade à elegibilidade de seu filho para a DDA. Sem
a devida documentação de uma condição elegível até aos quarto (4) anos, a elegibilidade de seu filho para a DDA e os
serviços da DDA expirarão em seu quarto (4º) aniversário.
Se você tiver alguma dúvida ou pretender solicitar um pacote, contate
NOME

NÚMERO DE TELEFONE

ENDEREÇO DE E-MAIL

Está disponível uma cópia das regras estatais sobre elegibilidade mediante pedido ou on-line em
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
cc: Arquivo do cliente
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Tabela de documentação necessária
DEFICIÊNCIA

IDADE

DIAGNÓSTICO

DIAGNOSTICADOR

OUTROS REGISTROS

Atraso do
desenvolvimento

Entre os
4 e os 9
anos
Dos 0
aos 17
anos
4 anos
e mais
velho

Atraso do
desenvolvimento

Um profissional qualificado para administrar
avaliações de desenvolvimento

Entre os 4 e os 9 anos – Três ou mais atrasos de -1,5 SD ou 25%
da idade cronológica com base em uma avaliação atual nos
últimos 12 meses.
Elegível para o Programa infantil clinicamente intensivo.

Deficiência intelectual
(antigamente
Retardo mental)

Um psicólogo licenciado, um psicólogo
escolar certificado em Washington ou outro
psicólogo escolar certificado pela
Associação Nacional de Psicólogos
Escolares.
Médico licenciado

Registro psicológico completo incluindo uma pontuação de QI de
escala completa de mais do que dois desvios padrão abaixo da
média e pontuação do teste de capacidades adaptativas de mais
do que dois desvios padrão abaixo da média.

Tratamento
clinicamente intensivo
Deficiência intelectual

Paralisia cerebral
Quadriplegia
Hemiplegia
Diplegia
Epilepsia ou
Distúrbio relacionado a
convulsões

Paralisia cerebral

4 anos
e mais
velho

Epilepsia

4 anos
e mais
velho

Autismo
(de acordo com DSMIV)

4 anos
e mais
velho

Autismo ou distúrbio
autista
De acordo com 299.00
em DSM-IV-TR

Distúrbio do espectro
autista
(de acordo com DSMV)

4 anos
e mais
velho

Distúrbio do espectro
autista 299.00
De acordo com DSM-V
incluindo os níveis de
gravidade 2 e 3 em
ambas as colunas

Outra doença
neurológica ou outra
doença semelhante a
uma deficiência
intelectual

4 anos
e mais
velho

Distúrbio neurológico
ou cromossômico
conhecido por causar
déficits intelectuais e
das capacidades
adaptativas

Nota:

Neurologista certificado

Um psicólogo licenciado, enfermeiro
licenciado em clínica geral (ARNP)
associado a um centro de autismo ou de
desenvolvimento ou um dos seguintes
médicos certificados: Neurologista,
psiquiatra ou pediatra de desenvolvimento e
comportamento
Um psicólogo licenciado, enfermeiro
licenciado em clínica geral (ARNP)
associado a um centro de autismo ou de
desenvolvimento ou um dos seguintes
médicos certificados: Neurologista,
psiquiatra ou pediatra de desenvolvimento e
comportamento

Médico licenciado

Início antes dos 3 anos e informações que justifiquem a
necessidade de assistência física diária direta em duas ou mais
áreas (usar o banheiro, tomar banho, comer, vestir-se, mobilidade
ou comunicação).
Diagnóstico baseado no histórico médico e em testes
neurológicos, confirmação por parte do médico ou neurologista de
convulsões contínuas ou recorrentes e teste de capacidades
adaptativas exibindo limitações substanciais do funcionamento
adaptativo com mais do que dois desvios padrão abaixo da
média.
Avaliação completa de acordo com DSM-IV atendendo todos os
critérios de diagnóstico, evidência de atraso ou funcionamento
anormal antes dos 3 anos em competências sociais, de
linguagem e de comunicação ou em brincadeiras simbólicas ou
imaginativas e teste de capacidades adaptativas exibindo
limitações substanciais do funcionamento adaptativo com mais do
que dois desvios padrão abaixo da média.
Avaliação completa de acordo com DSM-V atendendo todos os
critérios de diagnóstico, evidência de atraso ou funcionamento
anormal antes dos 3 anos em competências sociais, de
linguagem e de comunicação ou em brincadeiras simbólicas ou
imaginativas, teste de capacidades adaptativas exibindo
limitações substanciais do funcionamento adaptativo com mais do
que dois desvios padrão e FSIQ com um desvio padrão ou mais
abaixo da média - ou - atendimento de todos os critérios para
Distúrbio autista 299.00 de acordo com DSM-IV.
Pontuação de QI de escala completa de mais do que 1,5 desvios
padrão abaixo da média e teste de capacidades adaptativas de
mais do que dois desvios padrão abaixo da média.

Este formulário é apenas um guia geral e a DDA poderá requerer informações ou avaliações adicionais. Esta documentação é a primeira etapa para a
determinação da elegibilidade. A elegibilidade para a DDA é determinada pelo Capítulo WAC 388-823.
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