DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

நான் வயதி (4) தகு காலாவதியாகு குறி அறிவி
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration

வாடிக்ைகயா ெபயர மற்ற முகவ

பார்ை:

பிரதி ெபயர மற்ற முகவ

நான் வயதி (4) தகு காலாவதியாகு குறி அறிவி

உங்கள குழந், தற்ேபா வளர்ச சார்ந ஊனங்க நிர்வாகத (Developmental Disabilities Administration (DDA)) ஒர வாடிக்ைகயாளர இருக்கி.
உங்க குழந், ‘பிறப-முத-மூன வயத வைர’ திட்டத அல்ல ‘ெமடிக்க இண்ெடன் சில்ட்ெ புேராக்ரா’ பதி
ெசய்திருப காரணமாகேவ அவர DDA-வி தகுதியைடந்திரு. DDA-வி உங்க குழந் தகுதிெபற, அவரத நான்காவ பிறந
நாளி காலாவதியாகிவிட. உங்க குழந் ெதாடர்ந DDA-வி தகுதியானவர இருப்பத, உங்கள குழந்ைத நான் வயத ஆவதற்
முன்பாக நீங் மறுபடி விண்ணப்பி ேவண்ட. இைணத்து, ‘ேதைவயான ஆவணங்க அட்டவைணய’ பட்டியலிட
நிபந்தைனக ஒன்ற காரணமாகேவ, உங்கள குழந்ைதை தகுதியான என் மற-தீர்மானித ேவண்டியு.
எவ்வி மறுபடி விண்ணப்ப:
மற-விண்ணப படிவங் ெதாகுப ஒன் ேவண்டுெம ேகட், உங்கள குழந்ைத நான்காவ பிறந நாளுக் குைறந் 90
நாட்களு முபாகேவ, DDA 'உள்ெளடு & தகுதிகா' ஊழியர்கை ெதாடர் ெகாள்ளுங. நீங் இதைன எழுத் பூர்வமாகே
அல்ல கீே பட்டியலிட ெதாைலேபச எண்ண அைழப்பத மூலமாகே ேகட்கலா. உங்களு விண்ணப ெதாகுப ஒன்ை அஞ்ச
ெசய் ைவப்ேபா. நீங் விணப் ஆவணங்கை இந் முகவரி ஆன்ைலனி ெபறலாம: https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-andfamilies/eligibility.
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நான மறுபடி விண்ணப்பிக ேபானால என்னாகி?
நீங் மறுடிய விண்ணப ெதாகுப ேவண்டுெ ேவண்டுேக விடுக்கவ என்றாேல அல்ல அவ்விண்ணப் உங்கள
குழந்ைத தகு முடிவதற குைறந் 60 நாட்களு மு திரு அனுப்பவி என்றா, அவரத தகு அவரத நான்காவ பிறந நாள
அன் காலாவதியாகிவ. உங்க குழந் DDA-வி பணம ெசலுத் ெபறு ேசைவகைளப ெபற்ற ெகாள்கிற என்றா, இந்த ேசைவ
அவரத நான்காவ பிறந்தந அன்ேறா முடிவைடந்த.
உங்கள குநைதயி தகு DDA-வி காலாவதியா விடு, பிரத்திே கல்வ திட்டங அல்ல SSI திடங்கள தகுதிெபறுவ
பாதிப்பதி. அல்ல அத, நீங் ெபற்ற ெகாண்டிருக்க ெமடிக்ெக, TANF அல்ல ஃபுட ஸ்டாம் ேபான் மற் DSHS ேசைவ
எைதயு பாதிப்பதி.
தயவுெசய கூட விைரவ, ஆனால உங்கள குழந்ைத நான்காவ பிறந நாளுக் குைறந் 90 நாட்களு முன் பதிலளியு.
உங்களிடமி எங்களுக பதி கிைடக்கவி என்றா, DDA-வி உங்கள குழந்ை ெதாடர்ந தகுதிெபற உங்களுக
பிடிக்கவ என்பதாகே நாங்க எடுத் ெகாள்ேவா. நான்கா (4) வயத வாக்க தகுதள் நிைலை ஒன்ை முைறயா
ஆவணப்படுத்தவ என்றா, DDA-வி உங்கள குழந்ைத தகுதி, DDA ேசைவகளு அவரத நான்கா (4 ஆவத) பிறந நாளி
காலாவதியாகிவ.
உங்களி ேகள்வி ஏதுமிருக்கு அல்ல விண்ணப்பத்ெத ஒன்ை ேவண்டிப் விரும்ப, தயவுெசய ெதாடர்
ெகாள்ளுங
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ெபயர
ெதாடர் எண
மி-அஞ்ச முகவ
தகுதிெபறுவ கட்டுப்படு மாநி அரச விதிக நகல ஒன், ேவண்டுேகா ேபரி அல்ல
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility என் முகவரி ஆன்ைலன கிைடக்க.
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நகல: வாடிக்ைகயாளர் ேக
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ேதைவயான ஆவணங்கள் அட்ட
ஊன நிைலை

வயத

கண்டறிந்த ே

ேநாையக் கணறிந்த

மற்ற பதிவ

வளர்ச்சி சார்ந்த 

வயது4
முதல9
முட

வளர்ச்சி சார்ந்த 

வளர்ச சார்ந மதிப்பீ அல்ல மதிப்பாய்வ
நடத்த தகுதிெப சிறப்புந ஒருவ

வயத 4 முத 9 முட – கடந் 12 மாதங்களுக்கு ெசய் தற்ேபாைத
மதிபீ ஒன்ற அடிப்பைட, ஆண் எண்ணிக வயதி -1.5 SD அல்ல 25
% அளவி மூன அல்ல அதற் ேமற்பட தாமதங்க.

மருத் ரீதிய தீவ
நிைலய உள்ளவ

பிறப்
முதல17
வயது
முட

அறிவுக்கூர்ை

4 வயது
அல்லத
அைதவிட
அதிக

அறிவுக்க ஊனம
(முன்
மனவளர்ச் குைற)

ெபருமூைன்
முடக்குவ

4 வயது
அல்லத
அைதவிட
அதிக

ெபருமூைன
முடக்குவ
குவாட்ரிப்
ெஹமிப்ளீ
ைடப்ளீஜ

கால்ைக வலி

4 வயது
அல்லத
அைதவிட
அதிக

கால்ை வலிப அல்ல
இழுப் ேகாளாறுக

மதியிறு (Autism)
(ஒர DSM-IV-கக)

4 வயது
அல்லத
அைதவிட
அதிக

மதியிறு ேகாளாற (Autism
Spectrum Disorder (ASD))
(ஒருDSM-V-க்)

4 வயது
அல்லத
அைதவிட
அதிக

அறிவுக்க ஊணத்ை
ஒத் இன்ெனா நரம்பி
அல்ல மற் நிைலை

4 வயது
அல்லத
அைதவிட
அதிக

குறி:

‘ெமடிக்க இண்ெடன் சில்ட்ெ புேராக்ராம’த தகுதியைடகர.

உரிம ெபற் மேனாதத்த நிபு, வாஷிங்
ெசர்ட்டிஃ ஸ்க ைசக்காலஜி அல்ல
ேநஷனல அேசாசிேயஷ ஆஃப ஸ்க
ைசக்காலஜி சான் ெபற் மற் கல்ல
மேனாதத்த நிபு

மு மேனாதத்த அறிக், சராசரிக் கீே இரண் எப்ேபாத ேபான்
விலகல்கள ேமல, மு அளவுேகா ஐக் மதிப்ெ இருப், அேதாட
ஏற்ப திறைமக பரீட் மதிப்ெ, சராசரிக் கீே இரண் எப்ேபாத
ேபான் விலகல்கள ேமல இரப்ப உட்ப.

உரிமம் ெபற்ற மருந்து 

3 ஆம வயதிற முன் துவங, இரண் அல்ல அதற் ேமற்பட பகுதிக
அன்றா ேநரட உடல ரீதியி உதவ (கழிவைறக் ெசல்லு, குளித,
சாப்பிட, உைடயணித, இங்குமங ெசல்லு, அல்ல தகவல ெதாடர்
ெகாள்ளு) ேதைவயாக இருப்ப ஆதரிக் தகவல.

வாரியம் சான்றுெபற்ற நரம்பியல

மருத் வரலாற அடிப்பைடய, நரம்பி பரிேசாதை அடிப்பைடய
ேநாையக கண்டறி, கட்டுப்ப முடிய, ெதாடர்ந இருந ெகாண்டிரு
அல்ல திரும திரு வருக இழுப்ப குறி மருந மருத்த அல்ல
நரம்பி மருத்துவரிட உறுதிப்படுத ெபறுவ, அேதாட ஏற்ப
திறைமக பரீட், சராசரிக் கீே எப்ேபாத ேபான் இரண்
விலகல்கள ேமல ஏற்ப ெசயல்பாடுக குறிப்பிட கட்டுப்பாடு
காண்பித.

ெசவித்த இன்ை அல்ல
ெசவி ேகாளாற
DSM-IV-TR-ல ஒர 299.00-க்

உரிம ெபற் மேனாதத்த நிபு ஒருவ,
ெசவித்த இன்ை அல்ல வளர்ச ைமயத்ேதா
ெதாடர்புை அட்வான் ெரஜிஸ்ெட நர்
பிராக்டீ (ARNP) அல்ல வாரி சான் ெபற்:
நரம்பி மருத்த, மேனாதத்த மருத்த, அல்ல
வளர்ச அல்ல பழக்கவழக் சார்ந குழந்ைத
மருத்த

ஒர DSM-IV-க், அைனத் ேநாய்கண்டற வரன்முைறகைள சந்திக மு
மதிப்பா, சமுதா, ெமாழ, தகவல்ெதாடர் திறைமக அல்ல அைடயாளம
சார்ந அல்ல கற்பைனகரமா விைளயாட ஆகியவற் 3 ஆம வயதிற
முன்ப தாமதமான அல்ல இயல்பி மாறான ெசயல்பாட்டிற தடயம,
மற்ற ஏற்ப திற பரீட், சராசரிக் கீே எப்ேபாத ேபான் இரண்
விலகல்கள ேமல ஏற்ப ெசயல்பாடுக கறிப்பிடத கட்டுப்பாடு
காண்பித.

மதியிறு ேகாளாற 299.00
ஒர DSM-க்-5, இரண்
கட்டங்கள 2 அல்ல 3
கடுை அளவுக உட்ப

உரிம ெபற் மேனாததது நிபு ஒருவ,
ெசவித்த இன்ை அல்ல வளர்ச ைமயத்ேதா
ெதாடர்புை அட்வான் ெரஜிஸ்ெட நர்
பிராக்டீ (ARNP) அல்ல வாரி சான் ெபற்:
நரம்பி மருத்த, மேனாதத்த மருத்த, அல்ல
வளர்ச அல்ல பழக்கவழக் சார்ந குழந்ைத
மரத்து

ஒர DSM-V-க், அைனத் ேநாய்கண்டற வரன்முைறகைள சந்திக மு
மதிப்பா, சமுதா, ெமாழ, தகவல்ெதாடர் திறைமக அல்ல அைடயாளம
சார்ந அல்ல கற்பைனகரமா விைளயாட ஆகியவற் 3 ஆம வயதிற
முன்ப தாமதமான அல்ல இயல்பி மாறான ெசயலபாட்டிற் தடயம,
மற்ற ஏற்ப திற பரீட், சராசரிக் கீே எப்ேபாத ேபான் இரண்
விலகல்கள ேமல ஏற்ப ெசயல்பாடுக குறிப்பிட கட்டுப்பாடு
காண்பித அேதாட சராசரிக் கீே ஒன் அல்ல அதற் ேமற்பட
எப்ேபாத ேபான் FSIQ விலல - அல்ல - ஒர DSM-IV-க் மதியிறு
ேகாளாற 299.00-க் அைனத் வரன்முைறகைள சந்தித.

அறிவுக்க அல்ல ஏற்ப உரிமம் ெபற்ற மருந்து 
சராசரிக் கீே 1.5-க் ேமற்பட எப்ேபாத ேபான் விலகல் ெகாண்
திறன் குைறபாடுக
மு அளவுேகா ஐக் மதிப்ெ இருப், அேதாட ஏற்ப திறைமக
உண்டாக்குவத ெதரிந
பரீட், ஏற்ப ெசயல்பாட் சராசரிகக கீே இரண் எப்ேபாத ேபான்
நரம்பி அல்ல
விலகல்கள ேமல இருப்பபை காண்பிப.
குேராேமாேசா சார்ந
ேகாளாற
இந்த படிவ ஒர ெபாதுவா வழிகாட மட்டு, அேதாட, DDA-க் கூடு தகவல்க அல்ல மதிப்பீ அவசியமாகலா. இந் ஆவணம தான, தகுதிை தீர்மானிப முத படியாக. DDA தகுதி, WAC
அத்தியாய388-823 என்ற விதிப்படிேய தீர்மான.
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