DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Dört (4) Yaş Uygunluğun Sona Ermesi Bildirimi
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration

MÜŞTERİ ADI VE ADRESİ

KONU:

TEMSİLCİ ADI VE ADRESİ

DÖRT (4) YAŞ UYGUNLUK SONA ERME BİLDİRİMİ

Çocuğunuz hali hazırda Developmental Disabilities Administration (DDA, Gelişimsel Engelliler İdaresi) yararlanıcısıdır.
Çocuğunuz doğumdan üç yaşa kadar olan bir programa ya da Tıbben Yoğun Çocuklar Programına kaydı dolayısıyla
DDA’ya uygun duruma gelmiş olabilir. Çocuğunuzun DDA’ya uygunluğu dördüncü doğum gününde dolmaktadır.
Çocuğunuzun DDA’ya uygun durumda kalabilmesi için, çocuğunuz dört yaşına gelmeden tekrar başvuru yapmanız
gerekmektedir. Çocuğunuzun, ekte bulunan Gerekli Evraklar Tablosunda listelenen şartların birisine göre yeniden uygun
bulunması gerekmektedir.
Nasıl yeniden başvurulur:
Bir yeniden başvuru paketi talep etmek için çocuğunuzun dördüncü doğum gününden en az 90 gün önce DDA Alım &
Uygunluk Personeli ile iletişim kurun. Bunu yazılı olarak ya da aşağıda listelenmiş telefon numarasını arayarak
yapabilirsiniz. Bir başvuru paketi tarafınıza gönderilecektir. Ayrıca https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-andfamilies/eligibility adresini ziyaret ederek başvuru evraklarınızı çevrim içi olarak da alabilirsiniz.
Yeniden başvurmazsam ne olur?
Eğer bir yeniden başvuru paketi talep etmezseniz ya da çocuğunuzun dördüncü doğum gününden en az 60 gün önce
başvuruyu geri göndermezseniz, çocuğunuzun DDA’ya uygunluk süresi dördüncü doğum gününde sona erecektir. Eğer
çocuğunuz DDA’dan ücretli bir hizmet alıyor ise, bu hizmet onun dördüncü doğum gününde sona erecektir.
DDA Uygunluğunun sona ermesi Özel Eğitim programlarına katılımı veya SSI uygunluğunu etkilemeyecektir.
Aynı zamanda, alıyor olabileceğiniz Medicaid, TANF ya da gıda pulu gibi diğer herhangi bir DSHS hizmetini de
etkilemeyecektir.
Lütfen en kısa sürede ama özellikle çocuğunuzun dördüncü doğum gününün en az 90 gün öncesinde yanıtlayın. Sizden
bir haber almamamız durumunda, çocuğunuzun DDA uygunluğunu sürdürmek niyetinde olmadığınızı varsayacağız.
Dört (4) yaşına geldiğinde geçerli bir durum için uygun evrakların sağlanmaması durumunda, çocuğunuzun DDA
uygunluğu ve DDA hizmetleri dördüncü (4.) doğum gününde sona erecektir.
Eğer sorularınız varsa ya da bir paket talep etmek isterseniz, lütfen aşağıda belirtilen kişi ile iletişim kurunuz.
İSİM

TELEFON NUMARASI

E-POSTA ADRESİ

Uygunluk ile ilgili devlet kurallarının bir kopyası talep üzerine gönderilebilecek olup aşağıdaki adreste de mevcuttur:
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
cc: Yararlanıcı dosyası
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Gerekli Evrak Tablosu
ENGELLİLİK DURUMU

YAŞ

TANI

Gelişme Geriliği

4'ten 9
yaşa kadar

Gelişme Geriliği

Tıbben Yoğun

Doğumdan
17 yaşa
kadar
4 yaş ve
üstü

Zihinsel Engellilik

Gelişimsel değerlendirme veya tespit
yapmaya yetkili bir profesyonel

DİĞER KAYITLAR

4'ten 9 yaşa kadar – Son 12 ay içinde güncel bir değerlendirmeye
göre -1,5 SD’nin üç ya da daha fazla gecikmesi veya kronolojik
yaşın % 25’i.
Tıbben Yoğun Çocuklar Programına uygun.

Zihinsel Engellilik (eskiden
Zeka Geriliği)

Serebral Palsi

4 yaş ve
üstü

Epilepsi

4 yaş ve
üstü

Otizm
(DSM-IV’e göre)

4 yaş ve
üstü

Otizm ya da Otistik
Bozukluk
DSM-IV-TR’de 299.00'a
göre

Otizm Spektrum
Bozukluğu
(DSM-V’e göre)

4 yaş ve
üstü

Otizm Spektrum Bozukluğu
DSM-V’e göre 299.00,
her iki sütunda güçlük
seviyeleri 2 ya da 3 dahil
olmak üzere

Zihinsel Engellilik
Benzeri Başka bir
Nörolojik ya da Diğer
Durum

4 yaş ve
üstü

Zihinsel ve adaptif beceri
eksikliğine yol açtığı bilinen
nöroloji ya da kromozom
bozukluğu

Not:

TANIYI KOYAN

Serebral Palsi
Kuadripleji
Kısmi Felç
Dipleji
Epilepsi ya da Nöbet
bozukluğu

Lisanslı bir Psikolog, Washington
Sertifikalı Okul Psikoloğu ya da Okul
Psikologları Ulusal Birliği tarafından
onaylı diğer okul psikoloğu

Ortalamanın altında ikiden fazla standart sapması olan Tam
Ölçekli IQ puanını ve ortalamanın altında ikiden fazla standart
sapması olan uyum becerileri test puanını içeren Tam Psikolojik
rapor.

Lisanslı Hekim

3 yaş öncesinden başlayan ve iki veya daha fazla alanda
doğrudan günlük fiziksel yardım (tuvalete gitme, banyo yapma,
yemek yeme, giyinme, hareketlilik veya iletişim) ihtiyacını
destekleyen bilgiler.

Heyet Sertifikalı Nörolog

Tıbbi öyküye ve nörolojik testlere dayalı tanı, kontrolsüz ve sürekli
veya yinelenen nöbetlerin hekim veya nörolog tarafından onayı ve
ortalamanın altında ikiden fazla standart sapmaya sahip uyum
işlevinde önemli sınırlamalar olduğunu gösteren uyum becerileri
testi.
Tüm tanı kriterlerini karşılayan DSM-IV’e göre tam değerlendirme,
3 yaş öncesinde sosyal, dil, iletişim becerileri veya sembolik ya
da hayali oyunlarda gecikme veya anormal işlev kanıtları ve
ortalamanın altında ikiden fazla standart sapmaya sahip uyum
işlevinde önemli sınırlamalar olduğunu gösteren uyum becerileri
testi.
Tüm tanı kriterlerini karşılayan DSM-V’e göre tam değerlendirme,
3 yaş öncesinde sosyal, dil, iletişim becerileri veya sembolik ya
da hayali oyunlarda gecikme veya anormal işlev kanıtları ve
ortalamanın altında ikiden fazla standart sapmaya sahip uyum
işlevinde önemli sınırlamalar olduğunu gösteren uyum becerileri
testi ve ortalamanın altında bir ya da daha fazla standart
sapmaya sahip FSIQ – ya da – DSM-IV’e göre 299.00 tüm Otistik
Bozukluk kriterlerini karşılama.
Ortalamanın altında 1,5 standart sapmadan fazlasına sahip Tam
Ölçekli IQ puanı ve ortalamanın altında ikiden fazla standart
sapmaya sahip uyum işlevinde önemli sınırlamalar olduğunu
gösteren uyum becerileri testi.

Lisanslı Bir Psikolog, Otizm veya Gelişim
Merkezi ile ilişkili veya Heyet Sertifikalı
Gelişmiş Kayıtlı Bir Pratisyen Hemşire
(ARNP); Nörolog, Psikiyatr, ya da
Gelişimsel ve Davranışsal Çocuk
Doktoru
Lisanslı Bir Psikolog, Bir Otizm veya
gelişim merkezi ile ilişkili Gelişmiş Kayıtlı
Bir Pratisyen Hemşire (ARNP) veya
Heyet Sertifikalı: Nörolog, Psikiyatrist ya
da Gelişimsel ve Davranışsal Pediyatrist

Lisanslı Hekim

Bu form yalnızca genel bir kılavuzdur ve DDA ek bilgi ya da değerlendirmeler isteyebilir. Bu belge uygunluğu belirlemede ilk adımdır. DDA
uygunluğu WAC Bölüm 388-823'e göre belirlenir.
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