ADMINISTRAȚIA PENTRU DIZABILITĂȚI DE DEZVOLTARE (DDA)

Notificare privind verificarea eligibilității

DATA:

NUMELE ȘI ADRESA CLIENTULUI

NUMELE ȘI ADRESA CLIENTULUI REPREZENTANTULUI
CLIENTULUI

NOTIFICARE PRIVIND REVIZUIREA ELIGIBILITĂȚII

RE:

În prezent sunteți client al Administrației pentru Dizabilități de Dezvoltare (DDA). Regulile privind eligibilitatea DDA impun o revizuire a eligibilității în
diferite momente. Avem nevoie de mai multe informații pentru a continua eligibilitatea dvs. în relația cu DDA în baza uneia dintre următoarele afecțiuni:
dizabilitate intelectuală, paralizie cerebrală, epilepsie, autism, altă afecțiune neurologică sausimilară care produce dizabilitate intelectuală. Am atașat
Tabelul cu documentația necesară pentru a vă informa ce informații sunt necesare.
Ce trebuie să faceți?
DDA va solicita cu plăcere informațiile necesare pentru această restabilire a eligibilității. Dacă doriți ca DDA să solicite aceste informații, completați
formularul de consimțământ atașat după cum urmează:
1.
2.
3.

Indicați în formularul de consimțământ de la ce locuri, furnizori și instituții putem solicita informații, inclusiv informațiile de contact;
Semnați formularul (formularele) de consimțământ atașat(e); și
Returnați-l(e) la DDA în plicul adresat atașat.

Ce se întâmplă dacă nu răspund la această solicitare?
Dacă nu primim vești de la dvs., vom verifica eligibilitatea dvs. folosind informațiile pe care le avem la dispoziție în dosarul de client. Dacă nu sunt
suficiente informații pentru a confirma decizia de eligibilitate, eligibilitatea dvs. în relația cu DDA va înceta.
Răspundeți cât mai curând pentru a evita orice întrerupere a serviciilor, dar nu mai târziu de
Dacă nu primim vești de la dvs. până la această dată, vom lua o decizie privind eligibilitatea pe baza informațiilor din dosarul dvs.
Dacă aveți întrebări, contactați:

NUME

NUMĂR DE TELEFON

ADRESĂ E-MAIL

O copie a reglementărilor statale care reglementează eligibilitatea (WAC 388-823) este disponibilă la cerere sau online la
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.

Atașamente:

cc:

Tabel cu documentația necesară
Formular de consimțământ (DSHS 14-012)

Dosar clientDOA
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.

Tabel cu documentația necesară
AFECȚIUNE CARE PRODUCE
DIZABILITATEA

DIAGNOSTICUL

Dizabilitate intelectuală

Dizabilitate intelectuală

Paralizie cerebrală

Paralizie cerebrală

PERSOANĂ CARE A PUS DIAGNOSTICUL

ALTE ÎNREGISTRĂRI

Un psiholog autorizat, un psiholog școlar
autorizat în Washington sau alt psiholog școlar
autorizat de Asociația Națională a Psihologilor
Școlari

Raport psihologic complet cuprinzând un punctaj IQ cu scară completă pentru
mai mult de două deviații standard sub medie și punctaj la testul de abilități
adaptive cu mai mult de două deviații standard sub media realizate în ultimele 36
de luni.

Medic licențiat

Instalare înainte de vârsta de trei (3) ani și informații care să susțină nevoia de
asistență fizică directă zilnică în două sau mai multe domenii (toaletă, baie,
hrănire, îmbrăcat, mobilitate sau comunicare).

Neurologi Certificat de Comisie

Diagnostic pe baza antecedentelor medicale și a testării neurologice, confirmare
de la medic sau neurolog privind atacurile necontrolate și continue sau repetate
și testul privin abilitățile adaptive care să arate limitări substanțiale ale funcționării
adaptive cu mai mult de două devieri standard sub medie.

Un psiholog licențiat, un medic licențiat sau
ARNP asociat la un centru de autism, centru de
dezvoltare sau centru de excelență sau Comisie
certificată: Neurolog, psihiatru sau pediatru
specializat în dezvoltare și comportament

Evaluarea completă conform DSM - IV-TR cu atingerea tuturor criteriilor de
diagnostic, dovada întârzierii sau funcționării anormale înainte de vârsta de 3 ani
în ceea ce privește abilitățile sociale, de limbaj, de comunicare sau joaca
simbolică sau imaginativă și test de abilități adaptive care să arate limitări
substanțiale în funcționarea adaptivă pentru mai mult de două deviații standard
sub medie.

Un psiholog licențiat, un medic licențiat sau
ARNP asociat la un centru de autism, centru de
dezvoltare sau centru de excelență sau Comisie
certificată: Neurolog, psihiatru sau pediatru
specializat în dezvoltare și comportament

Evaluare completă conform DSM-V cu atingerea tuturor criterilor de diagnostic,
dovada întârzierii sau funcționare anormală înainte de trei (3) ani cu un nivel de
severitate de doi sau trei în ambele coloane ale scalei nivelului de severitate, test
al abilităților adaptive care să indice limitări substanțiale ale funcționării adaptive
pentru mai mult de două deviații standard și FSIQ pentru o deviație standard sau
mai multe sub medie – sau – îndeplinirea tuturor criteriilor pentru tulburare
autistă 299,00 conform DSM-IV.

Medic licențiat

Punctaj IQ cu scară completă cu mai mult de 1,5 deviații standard sub medie și
test de abilități adaptive care să indice limitări substanțiale ale funcționării
adaptive pentru mai mult de două deviații standard sub medie realizate în
ultimele 36 de luni.

Tetraplegie
Hemiplegie
Diplegie
Epilepsie

Epilepsie sau
Tulburare convulsivă

Autism

Autism sau tulburare autistă

(conform DSM-IV-TR)

Conform 299,00 în DSM-IV-TR

Tulburare de spectru
autist
(conform DSM-5)

O altă dizabilitate
neurologică sau o altă
afecțiune similară care
produce dizabilitate
intelectuală

Tulburare de spectru autist 299,00
Conform DSM-5 incluzând niveluri de
severitate 2 sau 3 în ambele coloane

Tulburare neurologică sau
cromozomială cunoscută ca
determinând deficite intelectuale și de
abilități adaptive

Notă: Acest formular este doar un ghid general și DDA poate solicita informații sau evaluări suplimentare. Această documentație este primul pas în stabilirea eligibilității. Eligibilitatea DDA
se stabilește conform WAC Capitolul 388-823.
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