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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕ਼ੇਸ਼ਨ 
 Notification of Eligibility Review 

ਤਾਰੀਖ਼:       

ਕਲਾਇਟੰ ਦਾ ਨਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਪਤਾ 
 

      

ਕਲਾਇਟੰ ਦ਼ੇ ਨੁਮਾਇੰਦ਼ੇ ਦਾ ਨਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਪਤਾ 
 

      

 
ਜਵਾਬ: ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕ਼ੇਸ਼ਨ         
ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਬਾਰ਼ੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ (DDA) ਦ਼ੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਫਮਆਾਂ ਤ਼ੇ DDA ਦ਼ੇ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨ਼ੇਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਈ 
ਵਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।  ਹ਼ੇਠਾਾਂ ਫਦੱਤੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਫਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ਼ੇਠ DDA ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨ ੰ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:  ਬੌਫਧਕ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਫਦਮਾਗੀ ਅਧਰੰਗ, ਫਮਰਗੀ, ਆੱਫਟਜਮ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੰਤ -ਸਬੰਧੀ ਜ ਾਂ ਬੌਫਧਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਸਫਥਤੀ।  ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਫਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰ਼ੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦ਼ੇ ਦਸਤਾਵ਼ੇਜਾਾਂ ਬਾਰ਼ੇ ਟ਼ੇਬਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

DDA ਨ ੰ  ਇਸ-ਮੁੜ ਫਨਰਣ਼ੇ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭ਼ੇਜਣ ਬਦਲ਼ੇ  ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਹੋਏਗੀ।  ਜ਼ੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ DDA ਨ ੰ  ਭ਼ੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦ਼ੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਫਕਰਪਾ 
ਕਰਕ਼ੇ ਹ਼ੇਠਾਾਂ ਫਦੱਤ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸਫਹਮਤੀ ਼ਿਾਰਮ ਭਰ:ੋ 
1. ਸਫਹਮਤੀ ਼ਿਾਰਮ 'ਤ਼ੇ ਦੱਸੋ, ਫਕਹੜੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ, ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤ਼ੇ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਫਜਹਨਾਾਂ ਬਾਰ਼ੇ ਅਸੀ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬ਼ੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ ਹਾਾਂ, ਇਸ ਫਵਚ ਸੰਪਰਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਫਮਲ ਕਰ;ੋ  
2. ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸਫਹਮਤੀ ਼ਿਾਰਮ (਼ਿਾਰਮਾਾਂ) 'ਤ਼ੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ;ੋ ਅਤ਼ੇ  
3. ਇਸ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਪਤ਼ੇ ਵਾਲ਼ੇ  ਫਲ਼ਿਾ਼ਿ਼ੇ ਫਵਚ ਪਾਕ਼ੇ DDA ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਭ਼ੇਜੋ। 

ਜ਼ੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬ਼ੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਫਦੰਦਾ/ਫਦੰਦੀ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?  
ਜ਼ੇ ਸਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਫਮਫਲਆ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਇੰਟ ਼ਿਾਈਲ ਫਵਚ ਸਾਡ਼ੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਫਦਆਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 
ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਵਾਾਂਗ਼ੇ।  ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਼ਿੈਸਲ਼ੇ  ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੇ ਢਕੁਵੀ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ DDA ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਫਦੱਤੀ 
ਜਾਏਗੀ।  
ਸ਼ੇਵਾ ਫਵਚ ਫਕਸ਼ੇ ਵੀ ਫਵਘਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਜੰਨੀ ਛ਼ੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ਼ੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਫਵੱਚ       .  ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਫਦਓ। 
ਜ਼ੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਸਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਤੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਫਮਫਲਆ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਼ਿਾਈਲ ਫਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ਼ੇ ਅਧਾਰ 'ਤ਼ੇ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਫਨਰਣਾ 
ਕਰਾਾਂਗ਼ੇ। 

ਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ 
                     
 ਨਾਾਂ ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੰਬਰ ਈ-ਮ਼ੇਲ ਪਤਾ 
 
 
ਬ਼ੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤ਼ੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤ਼ੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰ਼ੇ ਸਟ਼ੇਟ ਦ਼ੇ ਨ਼ੇਮਾਾਂ (WAC 388-823) ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਜਾਾਂ 
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.  ‘ਤ਼ੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 
 
ਨਾਲ ਨੱਥੀ: ਲੋੜੀ ਾਂਦ਼ੇ ਦਸਤਾਵ਼ੇਜਾਾਂ ਬਾਰ਼ੇ ਟ਼ੇਬਲ 
 ਸਫਹਮਤੀ ਼ਿਾਰਮ (DSHS 14-012) 
 
ਕਾੱਪੀ ਭ਼ੇਜੀ: ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਼ਿਾਈਲ 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
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ਲੋੜੀ ਾਂਦ਼ੇ ਦਸਤਾਵ਼ੇਜਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟ਼ੇਬਲ 
ਅਪੰਗਤ  ਸਥਿਤੀ ਰੋਗ-ਥਿਦ ਿ ਰੋਗ-ਥਿਦ ਿ ਕਰਿ ਵ ਲ  ਹੋਰ ਥਰਕ ਾੱਰਡ 
ਬੌਫਧਕ ਅਸਮਰੱਥਾ 

(ਅਪੰਗਤਾ) 
ਬੌਫਧਕ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ)  ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮਨੋਫਚਫਕਤਸਕ, ਵਾਫਸ਼ੰਗਟਨ 

ਪਰਮਾਫਣਤ ਸਕ ਲ ਮਨੋਫਚਫਕਤਸਕ ਜਾਾਂ ਸਕ ਲ 
ਮਨੋਫਚਫਕਤਸਕਾਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ  
ਪਰਮਾਫਣਤ ਹੋਰ ਸਕ ਲੀ ਮਨੋਫਚਫਕਤਸਕ 

ਪ ਰੀ ਮਨੋਫਵਫਗਆਨਕ ਫਰਪੋਰਟ, ਫਜਸ ਫਵਚ ਹ਼ੇਠਾਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਫਥੜਕਣ ਦ਼ੇ 
ਫਮਆਰੀ ਪੈਮਾਨ਼ੇ ਦਾ ਪ ਰਾ IQ ਸਕੋਰ ਅਤ਼ੇ ਹ਼ੇਠਾਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਫਥੜਕਣ ਦੀਆਾਂ 
ਫਮਆਰੀ ਗਰਫਹਣਸ਼ੀਲ ਮੁਹਾਰਤਾਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਫਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਫਪਛਲ਼ੇ  36 
ਮਹੀਫਨਆਾਂ ਦ਼ੇ ਅੰਦਰ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਫਦਮਾਗੀ ਅਧਰੰਗ ਫਦਮਾਗੀ ਅਧਰੰਗ 
ਅਧਰੰਗ (ਧੌਣ ਤੋਂ ਹ਼ੇਠਾਾਂ ਪ ਰਾ ਪਾਸਾ 

ਮਾਫਰਆ ਜਾਣਾ) 
ਅਧਰੰਗ (ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਾਫਰਆ ਜਾਣਾ) 
ਅਧਰੰਗ (ਸਰੀਰ ਦ਼ੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸ਼ੇ ਮਾਰ਼ੇ 

ਜਾਣਾ) 

ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਫਫਜੀਸ਼ੀਅਨ ਫਤੰਨ (3) ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਦੋ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਕੰਮਾਾਂ (ਟਾੱਇਲਟ 
ਜਾਣ, ਨਹਾਉਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਫਤਆਰ ਹੋਣ, ਤੋਰਾ-ਫ਼ੇਰਾ ਜਾਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ) ਫਵੱਚ 
ਰੋਜ ਫਸੱਧੀ ਸਰੀਰਕ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ਼ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਫਮਰਗੀ ਫਮਰਗੀ ਜਾਾਂ 
ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਫਵਗਾੜ 

ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਰਮਾਫਣਤ ਤੰਤ -ਫਵਫਗਆਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਫਤਹਾਸ ਅਤ਼ੇ ਤੰਤ -ਫਵਫਗਆਨਕ ਟੈਸਫਟੰਗ, ਬ਼ੇਕਾਬ  ਜਾਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈ ਰਹ਼ੇ 
ਦੌਫਰਆਾਂ ਬਾਰ਼ੇ ਫਫਜੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਾਂ ਤੰਤ -ਫਵਫਗਆਨੀ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤ਼ੇ ਹ਼ੇਠਾਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਨਾਲੋਂ  
ਵੱਧ ਫਥੜਕਣ ਦ਼ੇ ਗਰਫਹਣਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਫਵਚ ਦਰਸਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਲਈ 
ਗਰਫਹਣਸ਼ੀਲ ਮੁਹਾਰਤੀ ਟੈਸਟ 'ਤ਼ੇ ਅਧਾਰਤ ਰੋਗ-ਫਨਦਾਨ। 

ਆੱਫਟਜਮ  
(DSM-IV-TR ਅਨੁਸਾਰ) 

ਆੱਫਟਜਮ ਜਾਾਂ ਆੱਫਟਸਫਟਕ ਫਵਗਾੜ 
DSM-IV-TR ਫਵਚ 299.00 

ਅਨੁਸਾਰ 
 

ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮਨੋਫਚਫਕਤਸਕ, ਇੱਕ 
ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਫਫਜੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਾਂ ਆੱਫਟਜਮ ਸੈਂਟਰ, 
ਫਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਾਂ ਉਤੱਮਤਾ ਬਾਰ਼ੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਾਂ 
ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ  ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁਫੜਆ ਹੋਇਆ 
ARNP:  ਤੰਤ -ਫਵਫਗਆਨੀ, ਮਨੋਫਚਫਕਤਸਕ ਜਾਾਂ 
ਫਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤ਼ੇ ਫਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੱਫਚਆਾਂ ਦਾ 
ਡਾੱਕਟਰ 

ਸਮਾਜਕ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਾਂ ਮੁਹਾਰਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰਕ਼ੇਤ ਜਾਾਂ ਫਖ਼ਆਲੀ ਖ਼ੇਡ ਫਵੱਚ ਪੰਜ (5) 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਾਂ ਰੋਗ-ਫਨਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਸੌਟੀਆਾਂ, ਦ਼ੇਰ ਹੋਣ ਦਾ 
ਸਬ ਤ ਜਾਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਜ ਪ ਰ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ  DSM-IV-TR ਅਨੁਸਾਰ ਪ ਰਾ 
ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਹ਼ੇਠਾਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਫਥੜਕਣਾਾਂ ਦ਼ੇ ਗਰਫਹਣਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਫਵਚ ਚੋਖੀਆਾਂ 
ਬੰਫਦਸ਼ਾਾਂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆੱਫਟਜਮ ਸਪੈਕਟਰਮ 
ਸਬੰਧੀ ਫਵਗਾੜ 

(DSM-5 ਅਨੁਸਾਰ) 

ਆੱਫਟਜਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਬੰਧੀ ਫਵਗਾੜ 
299.00 

DSM-5 ਅਨੁਸਾਰ 

ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮਨੋਫਚਫਕਤਸਕ, ਇੱਕ 
ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਫਫਜੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਾਂ ਆੱਫਟਜਮ ਸੈਂਟਰ, 
ਫਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਾਂ ਉਤੱਮਤਾ ਬਾਰ਼ੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਾਂ 
ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ  ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁਫੜਆ ਹੋਇਆ 
ARNP:  ਤੰਤ -ਫਵਫਗਆਨੀ, ਮਨੋਫਚਫਕਤਸਕ ਜਾਾਂ 
ਫਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤ਼ੇ ਫਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੱਫਚਆਾਂ ਦਾ 
ਡਾੱਕਟਰ 

ਪੰਜ (5) ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਾਂ ਰੋਗ-ਫਨਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਸੌਟੀਆਾਂ, ਦ਼ੇਰ 
ਹੋਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਜਾਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਜ ਪ ਰ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ  DSM-V ਅਨੁਸਾਰ ਪ ਰਾ 
ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਹ਼ੇਠਾਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਫਥੜਕਣਾਾਂ ਅਤ਼ੇ ਹ਼ੇਠਾਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਮਆਰੀ ਫਥੜਕਣ ਜਾਾਂ 
ਵੱਧ ਦਾ FSIQ ਗਰਫਹਣਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਫਵਚ ਚੋਖੀਆਾਂ ਬੰਫਦਸ਼ਾਾਂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬੌਫਧਕ ਅਸਮਰੱਥਾ 
(ਅਪੰਗਤਾ) ਨਾਲ 

ਫਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਤੰਤ -ਫਵਫਗਆਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਾਂ 

ਹੋਰ ਸਫਥਤੀ 

ਤੰਤ -ਫਵਫਗਆਨਕ ਜਾਾਂ ਕਰੋਮੋਸੋਮਲ 
ਫਵਗਾੜ, ਫਜਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਬੌਫਧਕ ਅਤ਼ੇ 
ਗਰਫਹਣਸ਼ੀਲ ਮੁਹਾਰਤਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ 

ਕਾਰਣ ਮੰਫਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਫਫਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹ਼ੇਠਾਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਮਆਰੀ ਫਥੜਕਣ ਦ਼ੇ ਪ ਰ਼ੇ ਪੈਮਾਨ਼ੇ ਦਾ IQ ਸਕੋਰ ਅਤ਼ੇ ਹ਼ੇਠਾਾਂ 
ਤੋਂ ਦੋ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਫਮਆਰੀ ਫਥੜਕਣਾਾਂ ਦ਼ੇ ਗਰਫਹਣਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਫਵਚ ਦਰਸਾਈਆਾਂ 
ਗਈਆਾਂ ਬੰਫਦਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਗਰਫਹਣਸ਼ੀਲ ਮੁਹਾਰਤੀ ਟੈਸਟ 'ਤ਼ੇ ਅਧਾਰਤ ਰੋਗ-ਫਨਦਾਨ, 
ਫਜਸ ਨ ੰ  ਫਪਛਲ਼ੇ  36 ਮਹੀਫਨਆਾਂ ਦ਼ੇ ਅੰਦਰ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ।। 

ਥਿਆਿ ਥਦਓ: ਥਿਆਿ ਥਦਓ: ਇਹ ਫ ਰਮ ਥਸਰਫ ਆਮ ਗ ਈਡ ਹੈ ਅਤੇ DDA ਿ ੰ  ਵ ਿ  ਜ ਣਕ ਰੀ ਜ ਾਂ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤ ਵੇਜੀਕਰਣ ਯੋਗਤ  ਦ  ਪਤ  ਲ ਉਣ ਲਈ 
ਪਥਹਲ  ਪੜ ਅ ਹੈ। WAC ਚੈਪਟਰ 388-823 ਅਿੁਸ ਰ DDA ਯੋਗਤ  ਥਿਰਿ ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 


