ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਿਡਸਅਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰ੍ ੇਸ਼ਨ (ਡੀ ਡੀ ਏ) (DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION, DDA)

ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਤਾਰੀਖ:

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਜੁਆਬ:

ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਤੁ ਸ� ਇਸ ਸਮ� ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਿਡਸਅਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰ੍ ੇਸ਼ਨ (ਡੀ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ। DDA ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂ ੰ ਕਈ ਸਮ� ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂ ੰ DDA ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੌਿਧਕ ਅਪਾਹਜਤਾ,
ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਅਧਰੰਗ, ਿਮਰਗੀ, ਔਿਟਜ਼ਮ ਜਾਂ ਬੌਿਧਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਿਨਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ਼। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਿਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ,
ਅਸ� ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ (Required Documentation Table) ਨੂ ੰ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ?
DDA ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਪੁਨਰ-ਿਨਰਧਾਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁ ਸ� ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ DDA ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਭਰੋ:
1. ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਥਾਵਾਂ, ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਓ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਅਸ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ;
2. ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ(ਜ਼) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ; ਅਤੇ
3. ਇਸ ਨੂ ੰ DDA ਨੂ ੰ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ।
ਜੇ ਮ� ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਜੇ ਸਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤ� ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਅਸ� ਤੁ ਹਾਡੀ ਗਾਹਕ ਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ
ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ DDA ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓ, ਪਰ

ਤ� ਬਾਅਦ ਨਹ�।

ਜੇ ਸਾਨੂ ੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤ� ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਅਸ� ਤੁ ਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਨਾਮ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਯੋਗਤਾਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ (WAC 388-823) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.

ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ (DSHS 14-012)

ਨਕਲ ਕਾਪੀ:

ਗਾਹਕ ਦੀ ਫਾਈਲ
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ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ

ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ
ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ

ਬੌਿਧਕ ਅਯੋਗਤਾ

ਬੌਿਧਕ ਅਯੋਗਤਾ

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ

ਹੋਰ ਿਰਕਾਰਡ

ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ

ਮੱਧਮਾਨ ਤ� ਘੱਟ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਪਰ੍ਮਾਪ ਿਵਚਲਣਾਂ ਦੇ ਫੁ ਲ ਸਕੇਲ IQ (Full Scale IQ)ਸਕੋਰ

ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਕੂ ਲ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂ ਲ

ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਤ� ਘੱਟ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਪਰ੍ਮਾਪ ਿਵਚਲਣ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ

ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨੀ ਜੋ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੇ

ਸਕੋਰ ਸਮੇਤ ਿਪਛਲੇ 36 ਮਹੀਿਨਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਰਪੋਰਟ।

ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਮਾਣਤ ਹਨ।
ਿਦਮਾਗੀ ਅਧਰੰਗ

ਿਦਮਾਗੀ ਅਧਰੰਗ

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਿਚਿਕਤਸਕ

ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (3) ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ (ਪਖਾਨੇ , ਨਹਾਉਣ,
ਖਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ) ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸੱਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ

ਕਵਾਡਰੀਪਲੇ ਿਗਆ (ਦੋਨਾਂ ਬਾਹਵਾਂ ਅਤੇ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਅਧਰੰਗ)
ਹੇਮੀਪਲੇ ਿਗਆ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ
ਅਧਰੰਗ)
ਿਡਪਲੇ ਿਗਆ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਦੇ
ਿਹੱਿਸਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋਣਾ)
ਿਮਰਗੀ

ਿਮਰਗੀ ਜਾਂ

ਬੋਰਡ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਸਟ

ਡਾਕਟਰੀ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ
ਅਿਨਯੰਿਤਰ੍ ਤ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੁ ਬਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਿਰਆਂ ਦੇ ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਸਟ ਦੁ ਆਰਾ

ਦੌਰੇ ਦਾ ਰੋਗ

ਪੁਸ਼ਟੀ, ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਤ� ਘੱਟ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਪਰ੍ਮਾਪ ਿਵਚਲਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਨਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੁਨਰ ਟੈਸਟ ।
ਔਿਟਜ਼ਮ

ਔਿਟਜ਼ਮ ਜਾਂ ਔਿਟਸਿਟਕ ਿਵਕਾਰ

(ਪਰ੍ਤੀ DSM-IV-TR)

DSM-IV-TR ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਤੀ 299.00

ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਇੱਕ

ਪਰ੍ਤੀ DSM IV-TR ਦਾ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿਤੰਨ (3)

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਿਚਿਕਤਸਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਿਟਜ਼ਮ ਸ�ਟਰ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਮਾਿਜਕ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਪਰ੍ਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਂ

ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਏ ਆਰ ਐਨ ਪੀ (ARNP), ਿਵਕਾਸ

ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ,

ਸਬੰਧੀ ਕ�ਦਰ, ਜਾਂ ਉ�ਤਮਤਾ ਦਾ ਕ�ਦਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ

ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਤ� ਘੱਟ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਪਰ੍ਮਾਪ ਿਵਚਲਣ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲਣ ਕਾਰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ

ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਮਾਣਤ: ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਸਟ, ਮਨੋ ਿਚਿਕਤਸਕ,

ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁ ਕੂਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬਾਲ ਰੋਗ
ਿਵਿਗਆਨੀ
ਔਿਟਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰ੍ ਮ ਿਵਕਾਰ

ਔਿਟਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰ੍ ਮ ਿਵਕਾਰ 299.00

(ਪਰ੍ਤੀ DSM -5)
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ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਇੱਕ

ਪਰ੍ਤੀ DSM IV-TR ਦਾ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਿਚਿਕਤਸਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਿਟਜ਼ਮ ਸ�ਟਰ

ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਦੋਵ� ਕਾਲਮਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਦੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤੰਨ (3)

ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਏ ਆਰ ਐਨ ਪੀ (ARNP), ਿਵਕਾਸ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ,

ਦੋਵਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 2
ਜਾਂ 3 ਸਮੇਤ ਪਰ੍ਤੀ DSM -5

ਸਬੰਧੀ ਕ�ਦਰ, ਜਾਂ ਉ�ਤਮਤਾ ਦਾ ਕ�ਦਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ

ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਤ� ਘੱਟ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਪਰ੍ਮਾਪ ਿਵਚਲਣ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲਣ ਕਾਰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ

ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਮਾਣਤ: ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਸਟ, ਮਨੋ ਿਚਿਕਤਸਕ,

ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁ ਕੂਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਤ� ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਰ੍ਮਾਪ

ਜਾਂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬਾਲ ਰੋਗ

ਿਵਚਲਣ ਦੇ FSIQ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ - ਜਾਂ - ਪਰ੍ਤੀ DSM- IV ਔਿਟਸਿਟਕ ਰੋਗ

ਿਵਿਗਆਨੀ

299.00 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਿਚਿਕਤਸਕ

ਮੱਧਮਾਨ ਤ� ਘੱਟ 1.5 ਤ� ਵੱਧ ਪਰ੍ਮਾਪ ਿਵਚਲਣਾਂ ਦੇ ਫੁ ਲ ਸਕੇਲ IQ (Full Scale IQ)

ਬੌਿਧਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਰਾਂ

ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ �ੋਮੋਸੋਮਲ ਿਵਕਾਰ

ਇਕ ਹੋਰ ਿਨਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਜਾਂ

ਿਜਸਨੂ ੰ ਬੌਿਧਕ ਅਤੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ

ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ 36 ਮਹੀਿਨਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੱਧਮਾਨ ਤ� ਘੱਟ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਪਰ੍ਮਾਪ

ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ਼।

ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਿਵਚਲਣ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲਣ ਕਾਰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁ ਕੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਨਰਾਂ
ਦੇ ਟੈਸਟ।

ਨੋ ਟ:

ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ ਡੀ ਏ (DDA) ਨੂ ੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਡੀ ਡੀ ਏ
(DDA) ਯੋਗਤਾ ਪਰ੍ਤੀ WAC ਚੈਪਟਰ 388-823 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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