�រ្រគប់្រគងពិ�រ�ពអភិវឌ្ឈន៍ (DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION) (DDA)

េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រ្រត� តពិនិត្យសិទ�ិទទួ ល�ន
�លបរ �េច� ទ៖
េ��ះ និង�ស័យ��នអ� កតំ�ងអតិថិជន

េ��ះ និង�ស័យ��នអតិថិជន៖

ស� ីរអំពី៖ េសចក� ីជូនដំណឹងអំពីសិទ�ិទទួ លចំេ�ះ�រ្រត� តពិនិត្យស្រ�ប់
បច��ប្បន� អ� ក�អតិថិជន�មួ យរដ� �លអភិវឌ្ឍន៍ជនពិ�រ (DDA)។ ច�ប់ស�ីពីសិទ�ិទទួ ល�ន DDA ត្រម�វនូ វ
�រ្រត� តពិនិត្យេឡើង វ �ញអំពីសិទ�ិ ទទួ ល�នេ�េពលេផ្សងៗ��។ េយើង្រត�វ�រព័ត៌�នបែន� មេដើម្បីបន� សិទ�ិទទួ លរបស់អ�កស្រ�ប់
DDA េ្រ�មលក� ខណ�ដូ ចតេ�៖ ពិ�រ�ព ប��, ជំងឺសរៃស្រប�ទ, ជំងឺឆ� �ត្រជ�ក, �ពវេង� ង��រតី ឬ
ជំងឺសរៃស្រប�ទឬ��ន�ពេផ្សងេទៀត្រសេដៀងនឹងពិ�រ�ពប��។ េយើង�ន
��ប់��ងឯក�រ�ំ�ច់េដើម្បីឱ្យអ� កដឹង�ព័ត៌�នអ� �ខ�ះែដល្រត�វ�រ។
េតើអ�កគប្បីេធ� �ដូចេម� ច?
DDA នឹង រ �ក�យក��ង�រេផ�ើព័ត៌�នែដល្រត�វ�រ ស្រ�ប់�រកំណត់េឡើង វ �ញេនះ។
្របសិនេបើអ�កចង់េ�យឌីេអសេអេផ�ើព័ត៌�នេនះ សូ មបំេពញសំណុំ ែបបបទយល់្រពមែដល�ន��ប់ដូច�ងេ្រ�ម៖
1.

2.
3.

ចង��លប��ញេ�េលើទ្រមង់យល់្រពមែដលកែន� ងអ� កផ� ល់េស� និង
កែន� ងែដលេយើង�ចេស� ើសុំព័ត៌�នពី�ររ ួមប��ល
� ព័ត៌�នទំ�ក់
ទំនង;
ចុះហត� េល�េលើទ្រមង់យល់្រពមែដលព័ទ�ជុំ វ �ញ; និង
្របគល់�េ�ឌីេអឌីេ�ក��ងេ្រ�មសំបុ្រតែដល�នេ�ជិត។

េតើ�នអ� �េកើតេឡើង ្របសិនេបើខ��ំមិនេឆ� ើយតបនឹងសំេណើរេនះ?
្របសិនេបើេយើងមិន�នទទួ លដំណឹងពីអ�កេទ េយើងនឹងពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វសិទ�ិរបស់អ�កេ�យេ្របើព័ត៌�ន
ែដលេយើង�នស្រ�ប់េយើង េ�ក��ងឯក�រអតិថជ
ិ នរបស់អ�ក។
្របសិនេបើមិន�នព័ត៌�ន្រគប់្រ�ន់េដើម្បីប��ក់ពី�រសេ្រមចចិត�ៃនសិទ�ិទទួ ល�នេទ េ�ះសិទ�ិ របស់អ�កស្រ�ប់ DDA
នឹង្រត�វប�្ឈប់។
េឆ� ើយតបឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� �េ��នេដើម្បីេចៀស�ង�ររ��ន�មួ យេ�ក��ងេស�កម� ប៉ុែន� មិនយូរ�ង
្របសិនេបើេយើងមិន�នទទួ លដំណឹងពីអ�ក�ម�លបរ �េច� ទេនះេទ
េយើងនឹងេធ� ��រកំណត់សិទ�ិទទួ ល�នេ�យែផ� កេលើព័ត៌�នេ�ក��ង ឯក�ររបស់អ�ក។
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ�មួ យ សូ ម�ក់ទង៖
េ��ះ

េលខទូ រស័ព�

�ស័យ��នអុីែមល

ច�ប់ថតចំលងៃនច�ប់របស់រដ� ែដល្រគប់្រគងសិទ�ិទទួ ល�ន (WAC 388-823) �ចរក�ន�ម�រេស� ើសុំឬ�មអុីនធឺណិត
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility។
ឯក�រប��ល
� ៖ ត�ងេ��ះឯក�រត្រម�វ
ទ្រមង់ែបបបទយល់្រពម (DSHS 14-012)
cc:

សំណុំេរឿងអតិថិជន
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។

ត�ងេ��ះឯក�រត្រម�វ
��ន�ពពិ�រ

�រវ �និច�័យេ�គ

ពិ�រ�ព�ង្រ���ៃវ

ពិ�រ�ព�ង្រ���ៃវ

ពិ�រខួ រក�ល

ពិ�រខួ រក�ល

អ� ក វ �និច�័យេ�គ

កំណត់្រ�ឯេទៀត

អ� កចិត���ស� ែដល�ន�រអនុ��តចិត� វ �ទូ
��វ ���បនប័្រត��សុីនេ�នឬចិត� វ �ទូ �
�េផ្សងេទៀតែដល្រត�វ�នប��ក់េ�យ
ស�គម�តិៃនចិត� វ �ទូ �� (National
Assoc. of School Psychologist) ។

រ�យ�រណ៍ចិត���ស� េពញេលញ�ប់ប��ល
� ពិន��េពញេលញកូ ���តៃវ (IQ)
ៃនេ្រចើន�ងគំ�តស� ង់�រពីរេ្រ�មពិន��មធ្យមនិងេតស� ជំ�ញ
��ប់ធ័រែដល េលើសពីគំ�តស� ង់�រ ពីរេ្រ�មកំ រ �តមធ្យមែដល�ន
បំេពញក��ងរយៈេពល 36 ែខចុងេ្រ�យ។

េវជ� បណ�ិត�ន���បនប្រត

មិនកំណត់មុន�យុបី��ំ (3) ��ំនិងព័ត៌�នែដល�ំ្រទត្រម�វ�រស្រ�ប់
ជំនួយ ែផ� ក�ង�យេ�យ��ល់�េរៀង�ល់ៃថ� េ�ក��ងពីរឬេ្រចើន�ង េនះ
(បង� ន់, ងូ តទឹក, បរ �េ�គ, េស� �ក�ក់, ចល័ត, ឬទំ�ក់ទំនង) ។

្រក �ម្របឹក�ភិ�លសរៃស្រប�ទែដល�ន
វ ���បនប្រត

�រេធ� �េ�គវ �និច�័យែផ� កេលើ្របវត� ិេវជ� ��ស� និង�រេធ� �េតស� ិ៍្របព័ន�្រប�ទ�
រប��ក់ពី្រគ�េពទ្យឬអ� កជំ�ញែផ� កសរៃស្រប�ទៃន�រ្រប�ច់ែដលមិន
�ន�រ្រត� តពិនិត្យនិងកំពុងបន� ឬេកើតេឡើងម� ងេហើយម� ង
េទៀតនិងេតស� ជំ�ញស្រមបខ� �ន ប��ញពីែដនកំណត់គួរឱ្យកត់ស��ល់
ក��ងមុខ�របន�ំៃនគ��តគំរ ូេ្រចើន�ង ពីរ។

អ� កចិត���ស� ែដល�ន���ប័ណ��្រគ�េពទ្យ
�ន���ប័ណ�ឬ ARNP
ែដល�នទំ�ក់ទំនង
�មួ យមជ្ឈមណ�លស� �យ�ព មជ្ឈមណ�ល
អភិវឌ្ឍន៍
ឬមជ្ឈមណ�លឧត� ម�ពឬ្រក �ម្របឹក�
ែដល�នវ ���បនប្រត៖
អ� កឯកេទស�ងេ�គ
សរៃស្រប�ទអ� កវ �កលចរ �កឬ្រគ�េពទ្យកុ�រ
ឯកេទស�ង�រលូ ត�ស់និង�កប្បកិ រ ��

�រ�យតៃម� េពញេលញក��ង�រ្របជុំ DSM-IV-TR �ល់លក� ណៈវ �និច�័យ
វ �និច�័យភស���ងៃន�រពន�រេពលឬដំេណើរ�រមិន្រប្រកតីមុន�យុ 3
��ំែផ� ក សង� ម��ទំ�ក់ទំនង ឬ�រេលង�និមិត�រ ូបឬ�រ្រសេមើល
្រសៃមនិង �រ�កល្បងជំ�ញស្រមបខ� �នប��ញពីែដនកំណត់�៉ង
េ្រចើនក��ងមុខ�រ បន��ំេ្រចើន�ងពីរ។

អ� កចិត���ស� ែដល�ន���ប័ណ��្រគ�េពទ្យ
�ន���ប័ណ�ឬ ARNP
ែដល�នទំ�ក់ទំនង �មួ យ
មជ្ឈមណ�លស� �យ�ព មជ្ឈមណ�ល អភិវឌ្ឍន៍
ឬមជ្ឈមណ�លឧត� ម�ពឬ្រក �ម្របឹក�
ែដល�នវ ���បនប្រត៖
អ� កឯកេទស�ងេ�គ

�រ�យតៃម� េពញេលញក��ង�រ្របជុំ DSM-V ្រគប់លក� ណៈវ �និច�័យេ�គ
វ �និច�័យភស���ងៃន�រពន�េពល ឬដំេណើរ�រមិនធម� �មុន�យុ 3 ��ំ
(3 ��ំ) �មួ យនឹងកំ រ �ត�ពធ� ន់ធ�រ 2 េ� 3 ក��ងជួ រឈរ�ង
ំ ពីរៃនកំ រ �ត
�ពធ� នធ
់ �រ
�រ�កល្បងជំ�ញបន�ំប��ញពីែដនកំណត់�៉ងេ្រចើនក��ងមុខ�រប
ន�ំ គ��តេ្រចើន�ងពីរស� ង់�រនិង FSIQ ៃនគ��តគំរ ូ
មួ យឬ�ប�ងមធ្យម - ឬ - បំេពញ�មលក� ណៈវ �និច�័យ�ង
ំ អស់

េ�គខ� �ន� ំង្រស �ង
េ�គខ� �នមួ យជំេហៀងខ� �
ន
េ�គខ� �ន�ក់ក�
� លខ� �
ន
េ�គ្រប�ច់

េ�គ្រប�ច់ ឬ
ជម� ឺ្រប�ច់

េ�គកង� ះកំេណើន្របព័
ន�
ខួ រ
(per DSM-IV-TR)

េ�គកង� ះកំេណើន្របព័ន�
ខួ រ
ជំងឺកង� ះកំេណើន្របព័ន�
ខួ រ
Per 299.00 in DSM-IVTR

វ �ប��សស� �យ�ព

វ �ប��សស� �យ�ព

(per DSM-5)

Per DSM-5
រ ួម� ំងក្រមិតធ� ន់ធ�រ 2
ឬ 3 ក��ងជួ រឈរ�ង
ំ ពីរ
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��ន�ព្របព័ន�្រប�
ទឬ��ន�ពេផ្សងេទៀ
ត្រសេដៀងនឹងពិ�រ
�ពប��

ជំងឺសរៃស្រប�ទឬ្រក�ម៉ូ
សូ មែដល្រត�វ�នេគ��
ល់�ប�
� លឱ្យ�ន
កង� ះជំ�ញប��និង
��ប់ធ័រ

សរៃស្រប�ទអ� កវ �កលចរ �កឬ្រគ�េពទ្យកុ�រ
ឯកេទស�ង�រលូ ត�ស់និង�កប្បកិ រ ��

ស្រ�ប់ជំងឺ វ �កលចរ �កលក� ណៈ 299.០០ ក��ងមួ យ DSM-IV ។

េវជ� បណ�ិត�ន���បនប្រត

ពិន���្រត��ន IQ េពញេលញ�ងគំ�តស� ង់�រ�ង 1.5 េ្រ�មកំ រ �ត
េតស� ជំ�ញនិង��ប់ធ័រ ែដលប��ញពីែដនកំណត់គួរ េ�យកត់
សំ�ល់ក��ង ដំេណើរ�រ��ប់ធ័រេលើសពីពីរគំ�តស� ង់�រេ្រ�មកំ រ �ត
មធ្យមែដល�ន បំេពញក��ងរយៈេពល ៣៦ ែខចុងេ្រ�យ។

កំណត់�រ ៖ សំណុំែបបបទេនះគឺ�មគ��េទសក៍ទូេ�ែតប៉ុេ�
� ះេហើយ DDA �ច ្រត�វ�រព័ត៌�នឬ�រ�យតៃម� បែន� ម។ ឯក�រេនះគឺ�ជំ�នដំបូងក��ង�រកំណត់សិទ�ិ។
សិទ�ិទទួ ល�នឌីឌ្រី ត�វ�នកំណត់ក��ងជំពូក 388-823 ។
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