DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບ ການທົບທວນ ການມີສິດ

ວັນທີ:

ຊື່ແລະທີ່ຢູ່ລູກຄ້າ

ຊື່ແລະທີ່ຢູ່ຕົວແທນຂອງລູກຄ້າ

ເລື່ອງ: ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບ ການທົບທວນ ການມີສິດສຳລັບ
ປັດຈຸບັນທ່ານແມ່ນລູກຄ້າຂອງ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມພິການທາງການຈະເລີນເຕີບໂຕ (DDA).
ກົດລະບຽບການມີສິດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ DDA ຮຽກຮ້ອງການທົບທວນການມີສິດໃນຫລາຍໆຄັ້ງ.
ພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອສືບຕໍ່ ການມີສິດຂອງທ່ານສຳລັບ DDA ພາຍໃຕ້ໜຶ່ງເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
ຄວາມພິການດ້ານສະຕິປັນຍາ (Intellectual Disability), ສະໝອງພິການ (Cerebral Palsy), ໂຣກລົມຊັກ (Epilepsy), ໂຣກຈິດໃນເດັກ ຫລື Audism,
ໂຣກທາງປະສາດອື່ນ ຫລື ບັນຫາທີ່ຄ້າຍກັນກັບ ຄວາມພິການທາງສະຕິປັນຍາ. ພວກເຮົາໄດ້ຄັດຕິດ
ຕາຕະລາງການປະກອບເອກະສານທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າຂໍ້ມູນໃດແດ່ແມ່ນຈຳເປັນ.
ທ່ານຕ້ອງການເຮັດຫຍັງແດ່?
DDA ຈະຍິນດີໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອ ການຕັດສິນຄືນໃໝ່ນີ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ DDA ສົ່ງຂໍ້ມູນນີ້,
ກະລຸນາສຳເລັດຟອມການຍິນຍອມທີ່ຄັດຕິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1.

ໃຫ້ສະແດງເທິງຟອມການຍິນຍອມວ່າ ສະຖານທີ່ໃດ, ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຮັກສາໃດ ແລະສະຖານອຳນວຍຄວາມສະດວກໃດ
ພວກເຮົາອາດຮຽກຮ້ອງຂໍ້ມູນຈາກ ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ທີ່ລວມຢູ່ນຳນັ້ນ;

2.

ເຊັນ ຟອມການຍິນຍອມທີ່ຄັດຕິດມາ ແລະ

3.

ສົ່ງກັບຄືນຫາ DDA ໃນຊອງຈົດໝາຍທີ່ມີທີ່ຢູ່ຄັດຕິດມານັ້ນ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫາກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕອບກັບການຮ້ອງຂໍນີ້ບໍ?
ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຍິນຈາກທ່ານ,
ພວກເຮົາຈະທົບທວນການມີສິດຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາມີໃນໄຟລ໌ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.
ຫາກຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງພໍໃນການຢືນຢັນການຕັດສິນສຳລັບການມີສິດ, ການມີສິດຂອງທ່ານສຳລັບ DDA ຈະຖືກສິ້ນສຸດລົງ.
ຕອບກັບໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫລີກລ່ຽງ ການຂັດຈັງວະໃດນຶ່ງໃນການບໍລິການ, ແຕ່ບໍ່ຊ້າເກີນ
ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຍິນຈາກທ່ານໃນລະຫວ່າງວັນທີນີ້,
ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການຕັດສິນສຳລັບການມີສິດອີງຕາມຂໍ້ມູນໃນໄຟລ໌ເອກະສານຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມໃດໆ ເຊີນທ່ານຕິດຕໍ່:

ຊື່

ໝາຍເລກໂທລະສັບ

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

ສຳເນົາກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງລັດໃນການຄຸ້ມຄອງການມີສິດ (WAC 388-823) ມີໃຫ້ທ່ານຕາມຮ້ອງຂໍ ຫລື ທາງອອນໄລນ໌ທີ່
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.

ສິ່ງທີ່ແນບກັບໜັງສື:

ຕາຕະລາງການບັນທຶກເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ

ຟອມການຍິນຍອມ (DSHS 14-012)
cc:
ໄຟລ໌ຂອງລູກຄ້າ
DSHS 10-301 LA (REV. 10/2019) Laotian

.

ຕາຕະລາງການປະກອບເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ
ສະພາບການພິການ

ບົ່ງມະຕິພະຍາດ

ຜູ້ບົ່ງມະຕິພະຍາດ

ການພິການທາງສະຕິ

ການພິການທາງສະຕິປັນຍາ

ນັກຈິດຕະແພດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ

ການລາຍງານທາງຈິດວິທະຍາແບບສົມບູນລວມເຖິງ ຄະແນນ IQ

,

ລະດັບເຕັມທີ່ຫລາຍກວ່າສອງສ່ວນບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ

ປັນຍາ

ນັກຈິດຕະແພດຈາກສະຖາບັນທີ່ຮອງຮັບ
ຈາກ ວໍຊິງຕັນ ຫລື
ນັກຈິດຕະແພດສະຖາບັນອື່ນທີ່ຮອງຮ

ບັນທຶກອື່ນ

ແລະຄະແນນທົດສອບທັກສະການປັບຕົວຫລາຍກວ່າສ່ວນບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ
ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍທີ່ສຳເລັດພາຍໃນ 36 ເດືອນຄືນຫລັງ.

ັບໂດຍ
ສະມາຄົມຂອງນັກຈິດຕະແພດຈາກສະຖາບັນ
ແຫ່ງຊາດ
ສະໝອງພິການ
(Cerebral Palsy)

ສະໝອງພິການ (Cerebral Palsy)

ແພດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ

ເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນອາຍູສາມປີ (3) ແລະຂໍ້ມູນທີ່ສະໝັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການສຳລັບ
ການຊ່ວຍເຫຼືທາງກາຍປະຈຳວັນໃນສອງ ຫລື ຫລາຍບໍລິເວນ (ໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ, ອາບນ້ຳ, ການກິນ,

Quadriplegia (ອຳມະພາດແຂນຂາທັງໝົດ)

ການນຸ່ງຮົ່ມ, ການເຄື່ອນທີ່ ຫລື ການສື່ສານ).

Hemiplegia (ອຳມະພາດ)
Diplegia (ອຳມະພາດສອງຂ້າງ)
ໂຣກລົມຊັກ
(Epilepsy)

Epilepsy ຫຼື
ໂຣກຊັກ (Seizure disorder)

ຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານປະສາດວິທະຍາທີ່ຜ່
ານການຮັບຮອງ

ການບົ່ງມະຕິພະຍາດອີງຕາມປະຫວັດການແພດ ແລະ ການທົດສອບທາງປະສາດ,
ການຢືນຢັນຈາກແພດ ຫລື ຊ່ຽວຊານດ້ານປະສາດວິທະຍາກ່ຽວກັບ
ການຊັກທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳ ແລະໄຮ້ການຄວບຄຸມ,
ແລະການທົດສອບທັກສະການປັບຕົວສະແດງໃຫ້ເຫັນຂີດຈຳກັດຈຳນວນຫລາຍໃນການປັບຕົວທີ
່ ຫລາຍກວ່າ ສອງສ່ວນບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ.

ໂຣກອໍຕິສົມໃນເດັ
ກ ຫຼື Autism

ໂຣກ Autism ຫຼື ອໍທິສຕິກ
ຕໍ່ 299.00 ໃນ DSM-IV-TR

(ຕໍ່ DSM-IV-TR)

ຈິດຕະແພດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ,

ການປະເມີນແບບສົມບູນສຳລັບ DSM-IV-TR ແມ່ນຕອບສະໜອງຕາມເກນ

ແພດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ ຫລື ARNP

ການບົ່ງມະຕິທັງໝົດ, ຫັລກຖານການເຮັດໜ້າທີ່ຊັກຊ້າ ແລະຜິດປົກກະຕິກ່ອນອາຍຸ

ທີ່ສຳພັນກັບສູນໂລກຈິດ ຫລື autism,

3 ປີ ໃນທັກສະທາງສັງຄົມ, ພາສາ ແລະການສື່ສານ ຫລື ການຫລິ້ນເຊີງສັນຍາລັກ ຫລື

ສູນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫລື

ດ້ານການຈິນຕະນາການ

ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ຫຼື

ແລະການທົດສອບທັກສະການປັບຕົວສະແດງໃຫ້ເຫັນຂີດຈຳກັດຈຳນວນຫລາຍໃນການປັບຕົວທີ

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງ
(Board Certified):

່ ຫລາຍກວ່າ ສອງສ່ວນບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ.

ຊ່ຽວຊານທາງປະສາດວິທະຍາ,
ນັກຈິດວິທະຍາ ຫລື
ແພດຊ່ຽວຊານເດັກສຳລັບ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະພຶດຕິກຳ
ໂຣກທາງປະສາດ ຫລື
ທາງການເຕີບໃຫ່ຍ
(Autism Spectrum)
(per DSM-5)

ໂຣກທາງປະສາດ ຫລື ທາງການເຕີບໃຫ່ຍ
(Autism Spectrum) 299.00
Per DSM-5
ລວມທັງລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ 2 ຫລື 3
ໃນທັງສອງຄໍລັມ

ຈິດຕະແພດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ,

ການບົ່ງມະຕິທັງໝົດ, ຫັລກຖານການເຮັດໜ້າທີ່ຊັກຊ້າ

ທີ່ສຳພັນກັບສູນໂລກຈິດ ຫລື autism,

ແລະຜິດປົກກະຕິກ່ອນອາຍຸສາມປີ (3) ທີ່ມີລະດັບຮ້າຍແຮງ ສອງ ຫລື

ສູນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫລື

ສາມໃນທັງສອງຄໍລັມມາດຕາສ່ວນລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ,

ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ຫຼື

ການທົດສອບທັກສະການປັບຕົວສະແດງໃຫ້ເຫັນຂີດຈຳກັດຈຳນວນຫລາຍໃນການປັບຕົວທີ່

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງ
(Board Certified):

ຫລາຍກວ່າ ສອງສ່ວນບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ – ຫລື –

ຊ່ຽວຊານທາງປະສາດວິທະຍາ,
ນັກຈິດວິທະຍາ ຫລື
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ການປະເມີນແບບສົມບູນສຳລັບ DSM-IV-TR ແມ່ນຕອບສະໜອງຕາມເກນ

ແພດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ ຫລື ARNP

ຜ່ານເກນທັງໝົົດສຳລັບ Autistic Disorder 299.00 per DSM-IV.

ແພດຊ່ຽວຊານເດັກສຳລັບ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະພຶດຕິກຳ

ໂຣກທາງປະສາດອື່ນ

ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງປະສາດ ຫລື

ແພດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ

ຄະແນນ IQ ລະດັບເຕັມທີ່ຫລາຍກວ່າ 1.5 ສ່ວນບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ

ຫລື

ໂຄໂມໂຊມ ເປັນສາເຫດໃຫ້

ແລະການທົດສອບທັກສະການປັບຕົວສະແດງຂີດຈຳກັດຫລວງຫລາຍໃນການປັບຕົວທີ່ຫລາຍກວ

ບັນຫາທີ່ຄ້າຍກັນ

ມີເກີດການບົກຜ່ອງດ້ານທັກສະດ້າ

່າສອງສ່ວນບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍທີ່ສຳເລັດພາຍໃນ 36 ເດືອນຄືນຫລັງ.

ກັບ

ນສະຕິປັນຍາ ແລະການປັບຕົວ

ຄວາມພິການທາງສະຕ
ິປັນຍາ
ໝາຍເຫດ: ຟອມນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ ແລະ DDA ອາດຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ຫລື ການປະເມີນຜົນຕື່ມ. ເອກະສານນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດໃນການຕັດສິນການມີສິດ. ການມີສິດ DDA
ຖືກຕັດສິນຕໍ່ WAC Chapter 388-823.
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