DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

వయసుస్ ��ల�గ (4) అర్హ గడ�వ� ��ట��ి��షన
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration

క్ ల�ంట్��ర� మ��య� �ర���

�����:

��ప్రజంట�ట�వ��ర� మ��య� �ర���మ�

వయసుస్ ��ల�గ (4) అర్హ గడ�వ� ��ట��ి��షన

� �ైల్ ప్రు సత్ �ెవల��్మంట ్����బ��ట� స్అ��్మ�
� �్ (DDA) ల� ఒక క్ ల�ం �ా ఉ��న్డ�. అతన/ఆ�� ప�ట�్న��ట నుం�� మ�డ�
�� ్ ర�ా�మ�ల ల��� ��ౖదయ్పరం� ఇంట��స్ �ిల్ల �ారయ్క�మల� న�దు  �ేయబ��న  �ారణం�ా DDA �� అర్హ క���య���న్ర. మ� �ైల్

DDA �� గల అర్హతన అతను ల�క ఆ�� ��ల�గవ ప�ట�్ట ���న మ�గ�సుత్ం�. DDA �� � �ైల్ ఇం�ా అర్హతన క���య���న్ర
కనుక, � �ైల్ 4 వ ప�ట�్ట ��� కంట� మ�ందు�ా తపప్ ����� దరఖ�సుత

పట�్టకల� జ���� షరత�ల�్ అర్హ� � �ైల్ ����� ప���త �ేసుత్నన్ట

�ేయ��. ఇక్క �� ందుపరచబ��న జ���� ��క�య్��ంట�ష

��ాద్��ంచబ��.

��-అ�ి్ ల��ష �ేయడం ఎల�:
��-అ�ి్ ల��ష �ాయ్�� ను � �ిల్ల ��ల�గవ ప�ట�్టన��క� క�సం 90 ���ల మ�ందు DDA ఇన ట�క & అర్హ �ిబ్బం�� సంప్ర��ం�

అభయ్�� ్థంచవచను. �ర� ���� �ా్రతప�ర్వకం ల��� ���ంద జ����ల�� ట���� న నంబర్ క� �ాల �ేయడం ��్వ� �ేయవచు్చ ఒక అ�ి్ ల��ష
�ాయ్�� �క� పంపబడ�త�ం��. �ర� https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility ను సంద��్శంచడ ��్వ�

ఆ��్ ల
� అ�ి్ ల��ష ప��్రలన �� ందవచు్.

ఒక��ళ ��ను ����� దరఖ�సుత్�ేయ�లంట� ఏ��ేయ��?
ఒక��ళ �ర� ��-అ�ి్ ల��ష �ాయ్�� ��రక� అభయ్ర ధ �ేయల�క�� �ే ల��� �ర� క�సం 60 ���ల మ�ందు అ�ి్ ల��ష ����� �ేయల�క�� �ే DDA

�� � �ిల్ల అర్హ అత� / ఆ�� ��లగ ్ ప�ట�్టన���� మ�గ�సుత్ం�. ఒక��ళ � �ిల్లల DDA �� ఒక �ె�్లంప ��వను �� ందుక�ంట�నన్ట��్ల�ే,
��వల అత� / ఆ�� ��లగ ్ ప�ట�్టన���� మ�గ�సుత్ం�.   

DDA అర్హత గడ�వ� ��ప్షల్ ఎడ�య్��ారయ్క�మ�ల� �ాల�గ్నడ ల��� SSI అర్హను ప్ర���తం �ేయద, ల��� ��ౖదయ, TANF ల��� ఆ�ర
�ా్టంప�ల వంట�

�ర� � �ందుత�నన్ ఏ��� ఇతDSHS ��వలను ప్ర���తం �యదు.

దయ�ే�ి �ల�ౖనంత త్వర� సప్ం��ంచం��,�ా� అ�� � �ిల్ల ��ల�గవ ప�ట�్టన��క� క�సం 90 ���ల మ�ందు�ా ఉం����ా�. ఒక��ళ ��మ�

�నుం��  ఎట�వంట� సమ���రం  �� ందు��నట�్ ల�ే
� �ర� DDA �� � �ిల్ల అర్హను ��న�ా��ం��ల� అను��వడం  ల�ద� ��మ� ���ంచవల�ి

ఉంట�ం��. � �ిల్ల DDA అర్హ వయసుస ��ల�గ� (4) �బంధనను ��ాధ్��ం�ేస���న మ�ందసుత ��క�య్��ంట�ష ల�నట్ ల�ేDDA
�
��వల గడ�వ�  
అత� ల�క ఆ�� (4వ) ప�ట�్టన ���న మ�గ�సుత్ం.

�క� ఏ���
ౖ � సం�ే�ల���న్ ల�క ఒక �ాయ్��ట్ అభయ్��ధ్ం��లనుక���న్, దయ�ే�ి సంప్ర
��ర�

ట���� న్ నంబర

అర్హత �యమ�లను � �ందుపరన ఒక �ా�ీ అబయ్ర ధ్న ��్వ�ా ల�క ఆన్ ల�ౖన్

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility �� ందు��వచు్చ
1
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ఇ���ల్ అడ్

అవసర���న ��క�య్��ంట�షన్ ట�బ
��ౖకలయ్ం ప���ి్థ

వయసుస

��గ ��ాధ్ర

��ా�ాత్మక ఆలసయ

వయసుస

��ా�ాత్మక ఆలసయ

��ౖదయ్పరం�ా �వ్ర���న

ప�ట్టక నుం� 17

���ో పర���న �కల�ంగం

4 నుం��

వయసుస

4 మ��య� ��దద్
వయసుస

�ా��క పకష్�ా

వయసుస

4 మ��య� ��దద్
వయసుస

మ�ర్ఛ ��గమ

వయసుస

4 మ��య� ��దద్
వయసుస

ఆట�జం

(ప్ర�DSM-IV)

ఆట�జం ��ప్క్ట ���ార్ డ
(ప్ర�DSM-V)

వయసుస

4 మ��య� ��దద్
వయసుస

వయసుస 4

మ��య� ��దద్
వయసుస

���ో పర���న �కల�ంగం

(గతంల� ��ంటల ��ట���్డష)

మ�ిత్ష పకష్�ాత

��ండ� �ేత�ల�, ��ండ� �ాళ�్ళక పకష్�ాత

��గ��ాధ్ర �ప�ణ�డ�

ఇతర ���ార�్డల

ఒక �� ్ ర��షన అర్హత క���న ��ా�ాత్మ

మ�ల�య్ంకన ��ా్వహక�డ� ల�క ప���లక�

మ�ర్ఛ ��గమ ల�క
�గ��సుక��� వడం

ఆట�జం ల��� ఆట��ి్ట ��జ�ర్ డర

ప్ర 299.00 ల� DSM-IV-TR

ఆట�జం ��ప్క్ట ���ార్ డ
299.00
ప్ర DSM-5 �వ్ర �ా్థ�ల� స� 2 ల�క 3
��ండవ ��ౖప�ల

గత 12 ��లల�్ ఒక అంచ�� ఆ��రం�ా 25 % �క్క �ాలనుక�మ ప్రసు సంవతస్రమ�
��ౖదయ్పర���న  ఇంట��స �ిల్ల �ారయ్క�మ ��సం అర్హ.

ఒక అర్హత క���న ��ౖ�ాల�స, �ా�ింగ్ట స��్ట��ౖ సంప�ర్ ణ ��ౖకల��కల్ �� ��ర�్ట,  స కంట� ఎక�్క ��ండ� �ా్రమ�ణ� వయ్��య్�ా���ంద ఒక
సూ్క ��ౖ�ాల�స్ ల�క ��షనల్ అ� ��ి��షన
�క్క సూ్కల్ ���ాల�స ఇతర సూ్కల

స��్ట��ౖడ్ ��ౖ�ాల�సు

అర్హత క���న ��ౖదుయ్

ప���త �ా్థ IQ �� ్కర�� స� మ��య� సగట� కంట� ఎక�్క ��ండ� �ా్రమ�ణ� వయ్��య్�ా
���ంద �క్ అవలం�ం�ే కళల ట�స్ �� ్క

�దట� నుం�� 3సం. వయసుస్క�, మ��య ����ా�� ���క ��ండ� ల��� మ�డ�

�షయ�లల� ప్రతయ స�యం (�ాలకృ��య్ల� , �ాన్న, �నడం, �ెర�ిస
్
్, �ైతనయ్, ల���

కమ�య్���ష) అవస�ా��� సంబం��ం�న మదద ్త సమ���రం.

అ�ాధ్ం �ాతమ�

��ండ� �ాళ్ళక �� క� పకష్�ాత

వయసుస 4 నుం�� 9 – 1.5 SD �క్క మ�డ� ల�క అంతకంట� ఎక�వ ఆల�ాయ్ల� ల�

బ� ర్ ్డ స��్ట��ౖడ్ నూయ్�ా

��ౖదయ చ��త్ మ��య� న�ాల ప��క ఆ��రం�ా డయ���న్�ి, అ�యం�్ర మ��య�

��న�ాగ�త�నన ల��� ప�న�ావృత అ�����ాయ్లక� సంబం��ం ��ౖదుయ్డ ల��� నూయ్�ాల�స
�క్క ��ాధ్, మ��య� సగట� కంట� ఎక�్క ��ండ� �ా్రమ�ణ� వయ్��య్� �క్

అనువరత్ �ధుల గణ�య���న ప���త�ల ప్రద��్శం�న క ప��క.

ఒక అర్హత క���న ��ౖ�ాల�స, అధు��తన ���స్టర DSM-IV సమ���శంల� అ�న ��గ��ాధ్ర ప్రమ�ణ� మ�ల�య్ంకన, ఆలసయ్ం �క
నర్ �ా్ర��్టష (ARNP) ఒక ఆట�జం��

ప్రమ�ణం ల�క వయసుస3 క� �ా్రరంభం నుం�� �ామ��క, ��ష, కమ�య్��� ��ౖప�ణ�య్ల

స��్ట��ౖ: నూయ్�ాల�స, ��ౖ��య�ట�్రస ,ల�క

కళల సగట� కంట� ఎక�్కవ ��ండ� �ా్రమ�ణ�క వయ్��య ���ంద అనువరత్న �ధుల

సంబం��ం� ల�క �ెవల��్మంట్ ��ంటర్ ల�క బ�ర ల��� ప్ర��ాత్ మ��య� ఊ�త్మక ఆటలల� అ�ా��రణ ప��ర�, మ��య�అవలం�ం�ే

��ా�ాత్మక మ��య� వ్వవ���క

�� ��ౖదుయ గణ�య��న 
� ప���త�ల ప్రదర్శ ప��కష

ఒక అర్హత క���న ��ౖ�ాల�స, అధు��తన ���స్టర DSM-V సమ���శంల� అ�న ��గ��ాధ్ర ప్రమ�ణ� మ�ల�య్ంకన, ఆలసయ్ం �క్
నర్ �ా్ర��్టష (ARNP) ఒక ఆట�జం��

ప్రమ�ణం ల�క వయసుస3 క� �ా్రరంభం నుం�� �ామ��క, ��ష, కమ�య్��� ��ౖప�ణ�య్ల

స��్ట��ౖ: నూయ్�ాల�స, ��ౖ��య�ట�్రస ,ల�క

కళల సగట� కంట� ఎక�్కవ ��ండ� �ా్రమ�ణ�క వయ్��య ���ంద అనువరత్న �ధుల

సంబం��ం� ల�క �ెవల��్మంట్ ��ంటర్ ల�క బ�ర ల��� ప్ర��ాత్ మ��య� ఊ�త్మక ఆటలల� అ�ా��రణ ప��ర�, మ��య�అవలం�ం�ే
��ా�ాత్మక మ��య� వ్వవ���క

�� ��ౖదుయ గణ�య��న 
� ప���త�ల ప్రదర్శ ప��క మ��య� FSIQ �క్క ఒ �ా్రమ�ణ�

�చలనం, ల��� సగట� కంట� ఎక�్కవ– ల��� DSM-IV ప్ర�ఆట��ి్టక్���ార్299,00
ప్ర�ారం అ�న్ ప్రమ�ణను �ాట�ంచుట.

ఇతర నూయ్��ల��క
ల��� ఇతర ప���ి్థ
���ో పర���న
��ౖకలయ్

గమ�క:

వయసుస 4

మ��య� ��దద్
వయసుస

నూయ్��ల��క

ల��� ����జ�మ ర�గ్మ

���ో పర���న మ��య� అనుక�ల

��ౖప�ణ�య్ ల�ట� �ారణం �ె�యజయ
� �ట

అర్హత క���న ��ౖదుయ్

సగట� కంట� ఎక�్కవ1.5 ���ంద �ా్రమ�ణ�క వయ్��య్�ాల �క్క ప���త్ IQ �� ్కర,
మ��య� అవలం�ం�ే కళల సగట� కంట� ఎక�్కవ ��ండ� �ా్రమ�ణ�క వయ్��య ���ంద
అనువరత్న �ధుల గణ�య���న ప���త� ప్రదర్శ ప��కష

ఈ �ారం ��వలం జనరల ���డ్ మ�త్ర�� మ�� DDA క� అదనప� సమ���రం ల�క మ�ల�య్ంకనం అవసరమవ�త�ం�. అర్హతన గ���త్ంచడంల ఈ ��క�య్��ంట�ష �దట� అడ�గ�ల�ంట��� మ�త్ర�. DDA అర్హ WAC ��ప్ట 388823 ప్ర�ార �ర్ ణ�ంచబడ�త�ం�.
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