DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Pagsusuri ng Puna sa Pagiging Karapat-dapat ng Edad Dalawampu (20)
Notification of Age Twenty (20) Eligibility Review

PANGALAN AT ADDRESS NG KLIYENTE

RE:

PANGALAN AT ADDRESS NG KINATAWAN NG KLIYENTE

PAGSUSURI NG PUNA SA PAGIGING KARAPAT-DAPAT NG EDAD DALAWAMPU (20)

Kasalukuyan kang karapat-dapat sa Developmental Disabilities Administration (DDA). Ang iyong pagiging karapat-dapat
sa DDA ay dapat suriin bago ng iyong ikadalawampu (ika-20) na kaarawan. Ang impormasyon na mayroon kami ay
maaaring hindi sapat para sa iyo na ipagpatuloy ang iyong pagiging karapat-dapat para sa DDA sa ilalim ng isa sa mga
sumusunod na kondisyon: Kapansanang Pang-intelektwal, Cerebral Palsy, Epilepsya, Austism, o Ibang Pang Kondisyon
na Katulad sa Kapansanang Pang-intelektwal. Naka-attachangTable ng Kinakailangang Dokumentasyon upang ipaalam
sa iyo kung anong impormasyon ang kailangan.
Ano ang kailangan mong gawin?
Ikalulugod ng DDA na magpadala para sa kailangang impormasyon para sa muling pagpapasiya na ito. Kung nais
ninyong magpadala ang DDA ng impormasyon, mangyaring kumpletuhin ang mga sumusunod na consent form:
1. Isulat sa mga pangalan ng mga lugar, provider, at mga pasilidad na hinihiling namin sa form ng pahintulot. Isama
ang impormasyon ng kontak para sa lahat ng mga nakalista sa form ng pahintulot.
2. Pirmahan at lagyan ng petsa ang kalakip na (mga) form ng pahintulot
3. Ibalik ang (mga) form sa DDA.
Ano ang mangyayari kung hindi ako tumugon sa kahilingang ito?
Mangyaring tumugon sa pinakamadaling panahon, ngunit sa pinakamababang 90 araw bago ng iyong ikaapatnapung
, susuriin namin ang iyong
(20th) kaarawan. Kung wala kaming marinig sa'yo hanggang
pagkanararapat gamit ang impormasyon na magagamit namin sa iyong file ng kliyente. Kung walang sapat na
impormasyon upang kumpirmahin ang desisyon ng pagiging karapat-dapat, ang iyong pagiging karapat-dapat para sa
DDA ay wawakasan sa iyong ika-20 na kaarawan.
Kung mayroon kayong anumang mga tanong makipag-ugnayan sa:
PANGALAN

NUMERO NG TELEPONO

E-MAIL ADDRESS

Ang kopya ng mga patakaran ng estado sa pamamahala ng pagiging karapat-dapat (WAC 388-823) ay makukuha kapag
hiniling o sa online sa
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Mga Kalakip: Talaan ng Kinakailangang Dokumentasyon
Form ng pahintulot (DSHS 14-012)
cc: File ng kliyente
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Talaan ng Kinakailangan na Dokumentasyon
KONDISYON NG
KAPANSANAN

PAGKILALA SA SAKIT

KUMIKILALA SA SAKIT (DIAGNOSTICIAN)

Kapansanang Pangintelektwal

Kapansanang Pang-intelektwal

Isang Lisensyadong Psychologist,
Sertipikadong Psychologist sa Paaralan ng
Washington o iba pang psychologist ng
paaralan na sertipikado ng Pambansang
Samahan ng mga Psychologist sa Paaralan

Kumpletong Sikolohikal na ulat kasama ang Kumpletong Scale ng IQ
score na mahigit sa dalawang standard deviation sa ibaba sa mean, at
score sa pagsusuri sa kakayahang umangkop na mahigit sa dalawang
standard deviation na mababa sa mean.

Cerebral Palsy

Cerebral Palsy
Pagkaparalisa ng mga kamay at
paa (Quadriplegia)
Pagkaparalisa ng isang bahagi
ng katawan (Hemiplegia)
Pagkaparalisa ng mga bahagi ng
katawan sa parehong tagiliran
(Diplegia)

Lisensyadong Doktor

Ang pagsisimula bago ang edad na 3, at impormasyon na sumusuporta
sa pangangailangan para sa araw-araw na direktang tulong na pisikal
sa dalawa o mahigit pang mga bahagi (pagpunta sa banyo, pagligo,
pagkain, pagbibihis, paggalaw, o pakikipag-usap).

Epilepsya

Epilepsya o
Seizure disorder

Neurologist na Sertipikado ng Board

Autism
(per DSM-IV)

Autismo o Sakit ng Autistic
Ayon sa 299.00 in DSM-IV-TR

Isang Lisensyadong Psychologist,
Advanced Registered Nurse Practitioner
(ARNP) na may kaugnayan sa Autism o
developmental o ang Sertipikado ng
Board: Neurologist, Psychiatrist, o
Pediatrician (Doktor sa Bata) sa Paglaki at
Pag-uugali

Autism Spectrum
Disorder
(per DSM-V)

Autism Spectrum Disorder
299.00
Alinsunod sa DSM-5 kasama ang
antas ng kalubhaan na 2 o 3 sa
parehong hanay

Isang Lisensyadong Psychologist,
Advanced Registered Nurse Practitioner
(ARNP) na may kaugnayan sa Autism o
developmental o ang Sertipikado ng
Board: Neurologist, Psychiatrist, o
Pediatrician (Doktor sa Bata) sa Paglaki at
Pag-uugali

Pagkilala sa sakit na batay sa medikal na kasaysayan at pagsusuri na
ukol sa isip, pagkumpirma mula sa doktor o neurologist ng hindi
makontrol at patuloy o paulit-ulit na mga seizure, at pagsusuri sa
kakayahang umangkop na nagpapakita ng mga malaking limitasyon sa
paggana sa pag-angkop ng mahigit sa dalawang standard deviation na
mababa sa mean.
Kumpletong pagsusuri alinsunod sa DSM IV na natutugunan ang lahat
ng pamantayan ng pagkilala sa sakit, ebidensiya ng pagkaantala o hindi
normal na paggana bago ang edad na 3 sa pakikisalamuha, wika,
kakayahan sa pakikipag-usap o larong makahulugan o mapanlikha, at
pagsusuri sa kakayahang umangkop na nagpapakita ng mga malaking
limitasyon sa paggana sa pag-angkop ng mahigit sa dalawang standard
deviation na mababa sa mean.
Kumpletong pagsusuri alinsunod sa DSM-V na natutugunan ang lahat
ng pamantayan ng pagkilala sa sakit, ebidensiya ng pagkaantala o hindi
normal na paggana bago ang edad na 3 sa pakikisalamuha, wika,
kakayahan sa pakikipag-usap o larong makahulugan o mapanlikha, at
pagsusuri sa kakayahang umangkop na nagpapakita ng mga malaking
limitasyon sa paggana sa pag-angkop ng mahigit sa dalawang standard
deviation, at FSIQ ng isang standard deviation o mahigit pa na mababa
sa mean – o – matugunan ang lahat ng pamantayan para sa Sakit na
Autistic 299.00 alinsunod sa DSM-IV.

Isa pang Ukol sa Isip o
Iba pang Kondisyon na
Katulad ng
Kapansanang Pangintelektwal

Sakit na ukol sa isip o
chromosomw na kilalang
nagdudulot ng mga kakulangan
sa kakakayang pang-intelektwal
at pag-angkop

Lisensyadong Doktor

IBA PANG MGA TALAAN

Kumpletong Scale ng IQ score ng mahigit sa 1.5 standard deviation na
mababa sa mean, at pagsusuri sa kakayahang umangkop na
nagpapakita ng mga malaking limitasyon sa paggana sa pag-angkop ng
mahigit sa dalawang standard deviation na mababa sa mean.

Tandaan: Ang form na ito ay isang pangkalahatang gabay lamang at maaaring mangailangan ang DDA ng karagdagang impormasyon o mga pagtatasa. Ang
dokumentasyon na ito ay ang unang hakbang sa pagpapasiya sa pagiging karapt-dapat. Ang pagiging karapat-dapat sa DDA ay pinagpapasiyahan alinsunod
sa Chapter 388-823 WAC.
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