DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Powiadomienie o Wygaśnięciu Okresu Kwalifikalności dla Dzieci
w Wieku Czterech (4) Lat
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration
IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES KLIENTA

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PRZEDSTAWICIELA

RE: POWIADOMIENIE O WYGAŚNIĘCIU OKRESU KWALIFIKALNOŚCI DLA DZIECI W WIEKU CZTERECH (4) LAT
Państwa dziecko jest obecnie klientem Administracji ds. Niepełnosprawności Rozwojowych (DDA). On/ona może
zakwalifikować się do DDA ze względu na jego/jej rejestrację w programie Od urodzenia-do trzech lat lub w programie
Medically Intensive Children’s Program. Kwalifikalność Pana(i) dziecka upływa w dniu jego/jej czwartych urodzin. Aby
Państwa dziecko zachowało prawo do DDA, należy ponownie złożyć wniosek, zanim Państwa dziecko ukończy cztery
lata. Państwa dziecko musi zostać ponownie zakwalifikowane ze względu na jeden z warunków wymienionych w
załączonej Tabeli Wymaganych Dokumentów.
Jak można ponownie złożyć wniosek:
Skontaktować się z personelem DDA zajmującym się zapisami i kwalifikacją co najmniej 90 dni przed czwartymi
urodzinami dziecka, aby ponownie wystąpić o pakiet zawierający aplikację. Można to zrobić na piśmie lub dzwoniąc pod
numer telefonu podany poniżej. Pakiet aplikacji zostanie Panu(i) wysłany. Może Pan(i) również uzyskać dokumenty
aplikacyjne w Internecie na stronie internetowej https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
A jeśli nie będę ponownie składać wniosku?
Jeśli nie poprosi Pan(i) o pakiet do ponownego składanie wniosku, lub jeśli nie zwróci Pan(i) wniosku nie później, niż 60
dni przed jego/jej kwalifikacja do DDA wygaśnie w dniu czwartych urodzin dziecka. Jeśli dziecko otrzymuje płatną
usługę z DDA, usługa ta zakończy się jego w dniu jego/jej czwartych urodzin.
Wygaśnięcie kwalifikalności DDA nie wpłynie na udział w specjalnych programach edukacyjnych lub
kwalifikalności SSI. Nie wpłynie to na inne usługi DSHS, które może Pan(i) otrzymywać, takie ja Medicaid, TANF
lub bony żywnościowe.
Proszę o odpowiedź jak najszybciej, ale co najmniej na 90 dni przed czwartymi urodzinami dziecka. Jeśli nie
dostaniemy od Pana(i) żadnych wiadomości, założymy, że nie chce Pan(i) kontynuować kwalifikowalności dziecka do
DDA. Bez odpowiedniego udokumentowania warunku kwalifikacyjnego przed ukończeniem czwartego roku (4),
kwalifikalność Pana(i) dziecka wygaśnie w dniu jego/jej czwartych (4-tych) urodzin.
Jeśli ma Pan(i) pytania lub chce Pan(i) poprosić o pakiet, proszę skontaktować się z
IMIĘ I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

ADRES EMAILOWY

Kopia praw stanowych, pod które podlega kwalifikalność jest dostępna na życzenie lub online pod adresem
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Do wiadomości: Plik klienta
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Tabele Wymaganej Dokumentacji
STAN OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WIEK

DIAGNOZA

Opóźnienia w rozwoju

Wiek od
4 do 9 lat

Opóźnienia w rozwoju

Fachowa osoba z kwalifikacjami do
udzielania ocen i ewaluacji rozwojowych

Medically intensive (Z
nasileniem
medycznym)

Od
urodzeni
a do 17
roku
Wiek od
4 lat i
powyżej

Wiek od 4 do 9 lat - Trzy lub więcej opóźnienia -1,5 SD lub 25% w
wieku chronologicznym w oparciu o aktualną ocenę z ostatnich 12
miesięcy.
Kwalifikują się do programu Medically Intensive Children’s
Program.

Niepełnosprawność
intelektualna (dawniej
Niedorozwój umysłowy)

Licencjonowany psycholog, psycholog
szkolny autoryzowany przez stan
Waszyngton do pracy szkole lub inny
psycholog autoryzowany przez Krajowe
Stowarzyszenie Psychologów Szkolnych
Licencjonowany lekarz

Pełny raport psychologiczny, w tym pełna Skala IQ ponad dwóch
standardowych odchyleń poniżej średniej, oraz wynik testu
umiejętności adaptacyjnej ponad dwóch standardowych odchyleń
poniżej średniej.

Niepełnosprawność
intelektualna

Porażenie mózgowe
Porażenie
czterokończynowe
Porażenie połowicze
Porażenie mózgowe
Padaczka lub
Zaburzenie
padaczkowe

DIAGNOSTA

Porażenie mózgowe

Wiek od
4 lat i
powyżej

Epilepsja

Wiek od
4 lat i
powyżej

Autyzm
(według DSM-IV)

Wiek od
4 lat i
powyżej

Zaburzenie autystyczne
lub Autyzm
według 299.00 w DSMIV-TR

Uprawniony psycholog, Uprawniona
Pielęgniarka z Praktyką w Zaawansowanym
Pielęgniarstwie (ARNP) zajmujący(a) się
autyzmem lub z uprawnieniami: neurolog,
psychiatra lub pediatra rozwojowy i
behawioralny

Zaburzenia ze
spektrum autyzmu
(Według DSM-V)

Wiek od
4 lat i
powyżej

Zaburzenia ze spektrum
autyzmu 299.00
Na DSM-V w tym
stopnia ważności 2 lub
3 w obu kolumnach

Uprawniony psycholog, Uprawniona
Pielęgniarka z Praktyką w Zaawansowanym
Pielęgniarstwie (ARNP) zajmujący(a) się
autyzmem lub z uprawnieniami: neurolog,
psychiatra lub pediatra rozwojowy i
behawioralny

Uprawniony Neurolog

INNA DOKUMENTACJA

Początek przed 3 rokiem życia, oraz informacje dodatkowe
potrzebne do codziennej bezpośredniej pomocy fizycznej w dwóch
lub więcej kategoriach (korzystanie z toalety, kąpanie się,
jedzenie, ubieranie się, mobilność, lub komunikacja).
Diagnoza na podstawie wywiadu i badania neurologicznego,
potwierdzenie od lekarza lub neurologa niekontrolowanych i
trwających lub powtarzających się napadów oraz test
umiejętności, wskazujący znaczne adaptacyjne ograniczenia w
adaptacyjnym funkcjonowaniu ponad dwóch standardowych
odchyleń poniżej średniej.
Pełna ocena na spotkaniu DSM-IV spełniająca wszystkie kryteria
diagnostyczne, dowody opóźnienia lub nieprawidłowego
funkcjonowania przed ukończeniem 3 roku życia, w okolicznościach
towarzyskich, w języku, umiejętności komunikacji lub grach
symbolicznych i pomysłowych oraz test umiejętności adaptacyjnych
wykazujący znaczne ograniczenia w adaptacyjnym funkcjonowaniu
ponad dwóch standardowych odchyleń poniżej średniej.
Pełna ocena według DSM-V, spełniająca wszystkie kryteria
diagnostyczne, dowody opóźnienia lub nieprawidłowe
funkcjonowanie przed ukończeniem 3 roku życia w
okolicznościach socjalnych, w języku, umiejętności komunikacji
lub grach symbolicznych i pomysłowych, test umiejętności
adaptacyjnych wykazujący znaczne ograniczenia w adaptacyjnym
funkcjonowaniu ponad dwóch standardowych odchyleń poniżej
średniej, oraz FSIQ jednego odchylenia standardowego lub więcej
poniżej średniej - lub - spełnia wszystkie kryteria zaburzenia
autystycznego 299,00 według DSM-IV
Pełny wynik Skali IQ więcej niż 1,5 standardowego odchylenia
poniżej średniej oraz test umiejętności adaptacyjnych wykazujący
znaczne ograniczenia w adaptacyjnym funkcjonowaniu ponad
dwóch standardowych odchyleń poniżej średniej.

Licencjonowany lekarz
Znane zaburzenia
neurologiczne lub
chromosomalne
powodujące deficyt w
umiejętnościach
intelektualnych i
adaptacyjnych
Uwaga: Niniejszy formularz stanowi wyłącznie ogólne wskazówki, a DDA może wymagać dodatkowych informacji lub ocen. Dokumentacja ta jest pierwszym krokiem
w określeniu kwalifikalności. Kwalifikowalność DDA jest ustalana zgodnie z Rozdziałem WAC 388-823.
Inne neurologiczne
lub inne schorzenia
podobne do
niepełnosprawności
intelektualnej

Wiek od
4 lat i
powyżej
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