DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Thông Báo Tái Xét Việc Hội Đủ Điều Kiện của Độ Tuổi Hai Mươi (20)
Notification of Age Twenty (20) Eligibility Review

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ THÂN CHỦ

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ ĐẠI DIỆN THÂN CHỦ

VỀ VIỆC: THÔNG BÁO TÁI XÉT VIỆC HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỘ TUỔI HAI MƯƠI (20)
Quý vị hiện đang hội đủ điều kiện của Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật (DDA). Việc hội đủ
điều kiện với DDA phải được tái xét trước ngày sinh nhật lần thứ hai mươi (20) của quý vị. Thông tin chúng tôi có thì có
thể không đủ cho quý vị tiếp tục việc hội đủ điều kiện DDA của quý vị theo một trong số các điều kiện sau đây: Chậm
Phát Triển Trí Tuệ, Bại Não, Động Kinh, Tự Kỷ, Bệnh Thần Kinh Khác hoặc Bệnh Khác Tương Tự như Chậm Phát Triển
Trí Tuệ. Chúng tôi đã đính kèm Bảng Tài Liệu Theo Yêu Cầu để cho quý vị biết thông tin nào là cần thiết.
Quý vị cần thực hiện những gì?
DDA sẽ sẵn lòng gởi các thông tin cần thiết về việc tái xác định này. Nếu quý vị muốn DDA gởi thông tin này, xin hoàn tất
mẫu đơn chấp thuận được đính kèm như sau:
1. Viết tên của các địa điểm, nhà cung cấp và cơ sở mà chúng tôi có thể yêu cầu thông tin trên mẫu đơn chấp
thuận. Bao gồm thông tin liên hệ đối với tất cả các mục được liệt kê trên mẫu đơn chấp thuận.
2. Ký tên và đề ngày vào (các) mẫu đơn chấp thuận kèm theo, và
3. Gởi lại (các) mẫu đơn cho DDA.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không trả lời yêu cầu này?
Xin trả lời càng sớm càng tốt, nhưng không quá 90 ngày trước sinh nhật lần thứ hai mươi của quý vị. Nếu chúng tôi
, chúng tôi sẽ tái xét việc hội đủ điều kiện của quý vị
không nhận được thông tin của quý vị trước
bằng cách sử dụng thông tin mà chúng tôi hiện sẵn có cho chúng tôi trong hồ sơ thân chủ của quý vị. Nếu không có đủ
thông tin để xác nhận quyết định hội đủ điều kiện, khi đó việc hội đủ điều kiện DDA của quý vị sẽ được chấm dứt vào
ngày sinh nhật lần thứ 20 của quý vị.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ:
TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ E-MAIL

Một bản sao của việc hội đủ điều kiện được chi phối theo luật lệ tiểu bang (WAC 388-823) hiện có theo yêu cầu hoặc trực
tuyến tại
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Tài Liệu Đính Kèm: Bảng Tài Liệu Theo Yêu Cầu
Mẫu đơn chấp thuận (DSHS 14-012)
đồng kính gởi: Hồ sơ thân chủ
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Bảng Tài Liệu Theo Yêu Cầu
TÌNH TRẠNG KHUYẾT TẬT

CHẨN ĐOÁN

Chậm Phát Triển Trí
Tuệ

Chậm Phát Triển Trí Tuệ

Chứng Bại Não

Chứng Bại Não
Chứng Tứ Chi Bất Toại
Chứng Bán Thân Bất Toại
Chứng Liệt Hai Bên

Chứng Động Kinh

Chứng Động Kinh hoặc
Rối loạn co giật

Chứng Tự Kỷ
(theo DSM-IV)

BÁC SĨ CHẨN ĐOÁN

CÁC HỒ SƠ KHÁC

Một Nhà Tâm Lý Học Có Phép, Nhà Tâm
Lý Học Đường Được Washington Chứng
Nhận hoặc nhà tâm lý học đường khác
được Hiệp Hội Nhà Tâm Lý Học Đường
Quốc Gia chứng nhận

Báo cáo Tâm Lý Toàn Diện kể cả số điểm của Toàn Bộ Thang
IQ gồm nhiều hơn hai độ lệch chuẩn dưới trung bình, và số điểm
kiểm tra các kỹ năng thích ứng gồm nhiều hơn hai độ lệch chuẩn
dưới trung bình.

Bác Sĩ Điều Trị Có Phép

Sự bắt đầu trước 3 tuổi, và thông tin hỗ trợ nhu cầu trợ giúp thể
chất trực tiếp hàng ngày trong hai hoặc nhiều phạm vi (đi vệ
sinh, tắm rửa, ăn uống, mặc quần áo, di chuyển, hoặc giao tiếp).

Bác Sĩ Thần Kinh Được Hội Đồng Chứng
Nhận

Chẩn đoán được dựa trên bệnh sử và kiểm tra thần kinh, xác
nhận của bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ thần kinh về chứng co giật
không kiểm soát và tiếp diễn hoặc hiện đang xảy ra, và các kỹ
năng thích ứng cho thấy các giới hạn đáng kể về hoạt động
chức năng thích ứng gồm nhiều hơn hai độ lệch chuẩn dưới
trung bình.

Chứng Tự Kỷ hoặc Rối Loạn
Tự Kỷ
Theo 299.00 trong DSM-IVTR

Một Nhà Tâm Lý Học Có Phép, Điều
Dưỡng Viên Thực Hành Nâng Cao Có
Đăng Ký Hành Nghề (ARNP) đã kết hợp với
một trung tâm chữa trị Tự Kỷ hoặc trung
tâm phát triển hoặc Hội Đồng Đã Chứng
Nhận gồm: Bác Sĩ Thần Kinh, Chuyên Gia
Tâm Thần Học, hoặc Bác Sĩ Nhi Khoa
Chuyên Trách Phát Triển và Hành Vi

Toàn bộ đánh giá theo DSM IV đáp ứng tất cả tiêu chuẩn chẩn
đoán, bằng chứng chậm phát triển hoặc hoạt động chức năng
khác thường trước 3 tuổi về các kỹ năng xã hội, ngôn ngữ, giao
tiếp hoặc trò chơi biểu tượng hay tưởng tượng, và kiểm tra các
kỹ năng thích ứng cho thấy các giới hạn đáng kể về hoạt động
chức năng thích ứng gồm nhiều hơn hai độ lệch chuẩn dưới
trung bình.

Chứng Rối Loạn Phổ
Tự Kỷ
(theo DSM-V)

Chứng Rối Loạn Phổ Tự Kỷ
299.00
Đối với DSM-5 bao gồm các
mức nghiêm trọng 2 hoặc 3
trong cả hai cột

Một Nhà Tâm Lý Học Có Phép, Điều
Dưỡng Viên Thực Hành Nâng Cao Có
Đăng Ký Hành Nghề (ARNP) đã kết hợp với
một trung tâm chữa trị Tự Kỷ hoặc trung
tâm phát triển hay Hội Đồng Đã Chứng
Nhận gồm: Bác Sĩ Thần Kinh, Chuyên Gia
Tâm Thần Học, hoặc Bác Sĩ Nhi Khoa
Chuyên Trách Phát Triển và Hành Vi

Toàn bộ đánh giá theo DSM-V đáp ứng tất cả tiêu chuẩn chẩn
đoán, bằng chứng chậm phát triển hoặc hoạt động chức năng khác
thường trước 3 tuổi về các kỹ năng xã hội, ngôn ngữ, giao tiếp
hoặc trò chơi biểu tượng hoặc tưởng tượng, và bài kiểm tra các kỹ
năng thích ứng cho thấy các giới hạn đáng kể về hoạt động chức
năng thích ứng gồm nhiều hơn hai độ lệch chuẩn, và FSIQ gồm
một độ lệch chuẩn hoặc nhiều hơn dưới trung bình – hoặc – đáp
ứng tất cả tiêu chuẩn về Rối Loạn Tự Kỷ 299.00 theo DSM-4.

Một Bệnh Thần Kinh
Khác hoặc Bệnh Khác
Tương Tự như Chậm
Phát Triển Trí Tuệ

Chứng rối loạn thần kinh
hoặc rối loạn nhiễm sắc thể
được biết đến là nguyên
nhân gây ra chứng chậm
phát triển trí tuệ hoặc khiếm
khuyết các kỹ năng thích ứng

Bác Sĩ Điều Trị Có Phép

Số điểm của Toàn Bộ Thang IQ gồm nhiều hơn 1.5 độ lệch
chuẩn dưới trung bình, và bài kiểm tra các kỹ năng thích ứng
cho thấy các giới hạn đáng kể trong hoạt động chức năng thích
ứng gồm nhiều hơn hai độ lệch chuẩn dưới trung bình.

Lưu ý: Mẫu đơn này là một hướng dẫn chung duy nhất và DDA có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc thẩm định. Tài liệu này là bước đầu tiên trong việc xác
định hội đủ điều kiện. Việc hội đủ điều kiện DDD được xác định theo Chương 388-823 WAC.
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