USIMAMIZI WA ULEMAVU ENDELEVU (DDA)

Arifa ya Uhakiki wa Ufanisi

TAREHE:

JINA LA MTEJA NA ANWANI

JINA NA ANWANI LA MWAKILISHI WA MTEJA

KUHUSU:

ARIFA YA UHAKIKI WA

Kwa sasa wewe ni mteja na Usimamizi wa Ulemavu Endelevu (DDA). Sheria za ustahiki wa DDA unahitaji tathmini ya ustahiki katika
muda tofauti. Tunahitaji maelezo zaidi ili kuendelea na ustahiki wako kwa DDA chini ya moja ya hali zifuatazo: Ulemavu wa Akili,
Kupooza kwa Ubongo, Kifafa, Tawahudi, au hali nyingine ya mfumo wa neva au Hali nyingine inayofanana na Ulemavu wa Akili.
Tumeambatanisha Jedwali ya Nyaraka Zinazohitajika ili kukujulisha maelezo yanayohitajika.
Unahiji kufanya nini?
DDA itafurahia kutuma maelezo yanayohitajika kwa uamuzi huu. Ikiwa unataka DDA wakutumie maelezo haya, tafadhali jaza
fomu ya uidhinishaji iliyoambatanishwa kama ifuatavyo:
1.
2.
3.

Ashiria kwenye fomu ya idhini mahali, watoaji na vifaa tunavyoweza kuomba maelezo ikiwa ni pamoja na maelezo ya
mawasiliano;
Tia saini fomu ya idhini iliyoambatanishwa; na
Irudishe kwa DDA katika bahasha iliyoambatanishwa iliyo na anwani

Je, ni nini kitakachotendeka ikiwa sitajibu ombi hili?
Ikiwa hutawasiliana nasi, tutatathmini ustahiki wako tukitumia maelezo yanayopatikana kwetu katika faili yako ya mteja. Ikiwa
hakuna maelezo ya kutosha kuthibitisha uamuzi wa ustahiki, basi ustahiki wako kwa DDA utasitishwa.
Jibu haraka iwezekanavyo ili kuzuia kukatizwa kwa huduma, lakini sio baada ya
Ikiwa hutawasiliana nasi kufikia tarehe hii, tutafanya uamuzi wa ustahiki tukizingatia maelezo yaliyo kwenye faili yako.
Ikiwa una maswali yoyote wasiliana na:

JINA

NAMBA YA SIMU

ANWANI YA BARUA PEPE

Nakala ya sheria za serikali zinazotawala ustahiki (WAC 388-823) inapatikana baada ya ombi au mtandaoni
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.

Maambatanisho: Jedwali ya Nyaraka Zinazohitajika
Fomu ya idhini (DSHS 14-012)
Nakala kwa: Faili ya mteja
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.

Jedwali la Nyaraka Zinazohitajika
HALI YA ULEMAVU

UMRI

Ulemavu wa Kiakili

Ulemavu wa Kiakili

Kupooza kwa Ubongo

Kupooza kwa Ubongo

UTAMBUZI WA UGONJWA

MGUNDUZI

Mwanasaikolojia aliye na leseni,
Mwanasaikolojia wa Shule Iliyothibitishwa
ya Washington au mwanasaikolojia
mwingine aliyethibitishwa na Shirika la
Kitaifa la Wanasaikolojia wa Shule

Ripoti kamilifu ya Kisaikolojia ikijumulisha Alama Kamili ya IQ ya zaidi
ya ukengefu wa alama mbili chini ya maana na alama ya ustadi wa
upimaji wa alama zaidi ya mbili zilizo chini chini ya maana
iliyokamilishwa ndani ya miezi 36 iliyopita.

Daktari aliye na Leseni

Zilizowekwa kabla ya umri wa miaka mitatu (3) na habari inayounga
mkono hitaji la usaidizi wa moja kwa moja wa mwili katika maeneo
mawili au zaidi (kuogelea, kuoga, kula, kuvaa, uhamaji, au
mawasiliano).

Mtaalamu wa Neva aliyethibitishwa na
Bodi

Utambuzi kulingana na historia ya matibabu na upimaji wa neva,
uthibitisho kutoka kwa mganga au mtaalam wa ugonjwa wa kukamata
usiodhibitiwa na unaoendelea au unaorudiwa, na mtihani wa ustadi wa
adapter unaoonyesha mapungufu makubwa katika kufanya kazi kwa
nguvu ya kupotoka kwa kiwango zaidi ya mbili chini ya wastani.

Mtaalam wa Saikolojia aliye na Leseni,
Daktari aliye na Leseni au inayohusisha
ARNP na kituo cha ugonjwa wa tawahudi,
kituo cha maendeleo, au kituo cha ubora,
au aliyethibitishwa na Bodi: Daktari wa
magonjwa ya akili, Mtaalam wa magonjwa
ya akili, au Daktari wa watoto wa ukuaji na
tabia

Tathmini kamili kwa kila mkutano wa DSM IV-TR vigezo vyote vya
utambuzi, uthibitisho wa kuchelewesha au kufanya kazi isiyo ya
kawaida kabla ya umri wa miaka tatu (3) katika jamii, lugha, ustadi wa
mawasiliano au uchezaji wa mfano au wa kufikiria, na mtihani wa ustadi
wa uonyeshaji unaoonyesha mapungufu makubwa katika utendaji wa
kukabiliana na wa zaidi. kuliko kupotoka kwa viwango viwili chini ya
wastani.

Mtaalam wa Saikolojia aliye na Leseni,
Daktari aliye na Leseni au inayohusisha
ARNP na kituo cha ugonjwa wa tawahudi,
kituo cha maendeleo, au kituo cha ubora,
au aliyethibitishwa na Bodi: Daktari wa
magonjwa ya akili, Mtaalam wa magonjwa
ya akili, au Daktari wa watoto wa ukuaji na
tabia

Tathmini kamili kwa kila mkutano wa DSM IV-TR vigezo vyote vya
utambuzi, uthibitisho wa kuchelewesha au kufanya kazi isiyo ya
kawaida kabla ya umri wa miaka tatu (3) katika jamii, lugha, ustadi wa
mawasiliano au uchezaji wa mfano au wa kufikiria, na mtihani wa ustadi
wa uonyeshaji unaoonyesha mapungufu makubwa katika utendaji wa
kukabiliana na wa zaidi. kuliko kupotoka kwa viwango viwili chini ya
wastani

Daktari aliye na Leseni

Kiwango kamili cha IQ alama ya zaidi ya 1.5 chini ya wastani na ujaribio
wa ustadi wa kuonyesha kuonyesha mapungufu makubwa katika
utendaji kamili wa upotovu wa kiwango zaidi ya mbili chini ya maana
iliyokamilishwa kati ya miezi 36 iliyopita.

Ulemavu wa miguu na mikono
Ulemavu wa upande mmoja wa
mwili
Kupooza kwa mwili ambayo
huathiri sehemu za mwili
zinazopingana na mwili.
Kifafa

Kifafa au
Shida ya mshtuko

Tawahudi

Tawahudi au Shida ya Tawahudi

(kwa kila DSM-IV-TR)

Kwa kila 299.00 katika DSM-IVTR

Matatizo ya Viwango
tofauti ya Tawahudi

Matatizo ya viwango tofauti ya
Tawahudi

(kwa kila DSM-5)

Kwa DSM-5 pamoja na viwango
vya ukali vya 2 au 3 kwenye
safuwima zote mbili

Hali nyingine ya
Neurological au Hali
Nyingine Sawa na
Ulemavu wa Akili

Shida ya neva au chembeuzi
inayojulikana kusababisha
upungufu wa ujuzi wa akili na
kubadilisha hali

Kumbuka: Fomu hii ni mwongozo wa kijumla pekee na DDA inaweza kuhitaji habari ya ziada au tathmini. Nyaraka hizi ni hatua ya kwanza katika kuamua ustahiki.
Ustahiki wa DDA unaamuliwa kwa kila WAC Sura ya 388-823.
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