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اسم العميل وعنوانه

اسم ممثل العميل وعنوانه

الموضوع :إخطار مراجعة االستحقاق الخاص ببلوغ سن العشرين )(20
لديك حاليًا االستحقاق الخاص بخدمات إدارة إعاقة النمو ) .(DDAيجب مراجعة استحقاقك بشأن خدمات إدارة إعاقة النمو ) (DDAقبل عيد ميالدك العشرين )الـ .(20
ربما تكون المعلومات المتوفرة لدينا غير كافية بالنسبة لك لمواصلة استحقاقك من أجل خدمات إدارة إعاقة النمو ) (DDAفي ظل أحد الشروط التالية :اإلعاقة الفكرية والشلل
الدماغي والصرع والتوحد والحاالت العصبية األخرى أو الحاالت المشابھة لإلعاقة الفكرية .ولقد أرفقنا جدول الوثائق المطلوبة من أجل إعالمك بالمعلومات المطلوبة.
ماذا تريد ان تفعل؟
تسعد إدارة إعاقة النمو باإلرسال لطلب المعلومات الالزمة إلعادة تحديد وضع استحقاقك .إذا كنت ترغب في قيام إدارة إعاقة النمو بإرسال طلب ھذه المعلومات ،فيرجى
القيام بالتالي:
 .1كتابة أسماء األماكن ومقدمي الخدمات والمرافق التي قد نطلب منك معلومات عنھا في نموذج الموافقة .تضمين معلومات االتصال لجميع األشخاص المدرجين في
نموذج الموافقة.
 .2توقيع نموذج )نماذج( الموافقة المرفق وتأريخه ،و
 .3إرجاع النموذج )النماذج( إلى إدارة إعاقات النمو ).(DDA
ماذا يحدث إذا لم أرد على ھذا الطلب؟
 ،فسوف
يُرجى الرد في أقرب وقت ممكن ،ولكن في موعد ال يتجاوز  90يومًا قبل عيد ميالدك العشرين )الـ  .(20إذا لم نستلم منك رد قبل تاريخ
نقوم بمراجعة أھليتك باستخدام المعلومات المتوفرة لدينا في ملف العميل الخاص بك .إذا لم تكن ھناك معلومات كافية من أجل تأكيد قرار األھلية ،فسيتم حينئذ إنھاء أھليتك
بشأن خدمات إدارة إعاقات النمو ) (DDAفي عيد ميالدك العشرين ).(20
إذا كان لديك أي استفسارات ،اتصل على:
االسم

رقم الھاتف

عنوان البريد اإللكتروني

تتوفر نسخة من قواعد الوالية الحاكمة لالستحقاق )القانون اإلداري لوالية واشنطن الفصل  (823-388عند الطلب أو عبر اإلنترنت على الرابط التالي
.https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
المرفقات:

جدول الوثائق المطلوبة
نموذج الموافقة )(DSHS 14-012

نسخة إلى :ملف العميل
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جدول الوثائق المطلوبة
حالة اإلعاقة

التشخيص

اإلعاقة الفكرية

اإلعاقة الفكرية

الشلل الدماغي

الشلل الدماغي

اختصاصي التشخيص

السجالت األخرى

اخصائي نفسي معتمد من كلية علم النفس المعتمدة
بوالية واشنطن أو أي كلية نفسية أخرى معتمدة
بواسطة الرابطة الوطنية لعلماء النفس المدرسي.

تقرير نفسي شامل يشمل ناتج مقياس درجة الذكاء ألكثر من انحرافين معياريين أقل من
المتوسط ،وناتج اختبار مھارات التكيف ألكثر من انحرافين معياريين أقل من المتوسط.

طبيب مرخص

السجالت الطبية منذ الوالدة وقبل سن الثالثة ،والمعلومات الداعمة للحاجة للمساعدة البدنية
في مجالين أو أكثر )الذھاب للحمام واالستحمام وتناول الطعام وارتداء المالبس والتنقل أو
االتصال(.

الشلل الرباعي
الشلل النصفي
الشلل المزدوج
الصرع

الصرع أو

طبيب أعصاب معتمد من اللجنة

يعتمد التشخيص على التاريخ الطبي والفحص العصبي ،والتأكيد من الطبيب أو طبيب
االعصاب بعدم القدرة على التحكم أو السيطرة و النوبات المرضية المستمرة أو المتكررة،
ويوضح اختبار المھارات التكيفية القصور الكبير في وظائف التكيف ألكثر من انحرافين
معياريين أقل من المتوسط.

اخصائي نفسي معتمد ،ممارس ممرض مسجل متقدم
) (ARNPمرتبط بمرض التوحد أو المركز التنموي
أو معتمد من المجلس :طبيب أعصاب أو طبيب نفسي
أو طبيب أطفال تنموي أو سلوكي

تقييم كامل بحسب الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية يلبي جميع
المعايير التشخيصية ،ودليل على التأخر أو انحراف غير عادي في أداء الوظائف قبل سن
الثالثة في المھارات االجتماعية واللغوية ومھارات التواصل أو الرمزية أو اللعب الخيالي،
على أن يوضح اختبار المھارات التكيفية قصورً ا كبيرً ا في وظائف التكيف ألكثر من اثنين
من االنحرافات المعيارية أقل من المتوسط.

اخصائي نفسي معتمد ،ممارس ممرض مسجل متقدم
) (ARNPمرتبط بمرض التوحد أو المركز التنموي
أو معتمد من المجلس :طبيب أعصاب أو طبيب نفسي
أو طبيب أطفال تنموي أو سلوكي

تقييم كامل بحسب الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس لالضطرابات النفسية يلبي جميع
المعايير التشخيصية ،ويقدم ً
دليال على التأخر أو االنحراف غير الطبيعي في أداء الوظائف
قبل سن الثالثة في المھارات االجتماعية واللغوية ومھارات التواصل أو الرمزية أو اللعب
الخيالي ،على أن يوضح اختبار المھارات التكيفية قصورً ا كبيرً ا في وظائف التكيف ألكثر
من اثنين من االنحرافات المعيارية أقل من المتوسط ،ومقياس كامل لمعدل الذكاء النحراف
معياري واحد أو أكثر أقل من المتوسط -أو -أن يتوافر في الشخص محل التشخيص جميع
معايير اضطراب التوحد  299.00حسب الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع
لالضطرابات النفسية.

طبيب مرخص

مقياس كامل لدرجة الذكاء أكثر من  1.5انحراف معياري أقل من المتوسط ،واختبار
للمھارات التكيفية يوضح قصورً ا كبيرً ا في الوظائف التكيفية ألكثر من اثنين من االنحرافات
المعيارية أقل من المتوسط.

اضطراب النوبات المرضية

التوحد

التوحد أو اضطراب التوحد

)طب ًقا للدليل التشخيصي
واإلحصائي الرابع
لالضطرابات النفسية DSM-
(IV

طب ًقا لـ  299.00في الدليل التشخيصي
واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية
DSM-IV-TR

اضطراب طيف التوحد

اضطراب طيف التوحد 299.00

)طب ًقا للدليل التشخيصي
واإلحصائي الخامس
لالضطرابات النفسية(

طب ًقا للدليل التشخيصي واإلحصائي
الخامس لالضطرابات النفسية ويشمل ذلك
مستويات الخطورة  2أو  3في كال
العمودين

حالة مرضية عصبية أخرى
أو غيرھا من الحاالت المماثلة
لإلعاقة الفكرية

اضطراب عصبي أو كروسومي معروف
بأنه يسبب عجز في المھارات الفكرية
والتكيفية.

مالحظة :يمثل ھذا النموذج إرشادات عامة فقط ،ويجوز إلدارة إعاقة النمو طلب معلومات إضافية أو تقييماتُ .تعد ھذه الوثيقة خطوة أولى في تحديد االستحقاقُ .يحدد االستحقاق لخدمات إدارة إعاقة النمو طب ًقا للفصل .823-388
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