องคกรบริหารจัดการผูบกพรองดานพัฒนาการ (DDA)

หนังสือแจงการพิจารณาคุณสมบัติ

วันที่:

ชื่อและที่อยูผูรับบริการ

เรื่อง:

ชื่อและที่อยูตัวแทนของผูรับบริการ

หนังสือแจงการพิจารณาคุณสมบัตส
ิ าํ หรับ

ปจจุบันทานเปนผูร ับบริการขององคกรบริหารจัดการผูบกพรองดานพัฒนาการ (Developmental Disabilities Administration - DDA) เกณฑคุณสมบัติของ DDA
กําหนดใหมีการพิจารณาคุณสมบัติตามระยะเวลาตาง ๆ เราตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติของทานสําหรับ DDA
ซึ่งอยูภ
 ายใตภาวะใดภาวะหนึง่ ตอไปนี:้ ความบกพรองทางสติปญ
 ญา สมองพิการ ลมบาหมู ออทิสติก ภาวะทางประสาทอื่น ๆ หรือ
ภาวะใกลเคียงทีบ
่ งชีค
้ วามบกพรองทางสติปญ
 ญา ทั้งนี้ เราไดแนบตารางเอกสารที่จําเปนตองใชเพื่อใหทานทราบวาจําเปนตองใหขอมูลอะไรบาง
สิง่ ทีท
่ า นจําเปนตองดําเนินการ
DDA ยินดีสงขอมูลที่จําเปนเพื่อรับการพิจารณาใหม หากทานตองการให DDA จัดสงขอมูลนี้ กรุณากรอกขอมูลในเอกสารแสดงความยินยอมที่แนบมาดังนี:้
1.

ระบุในเอกสารแสดงความยินยอมวาเราอาจขอขอมูลไดจากสถานที่ ผูใ หบริการ และสถานบริการใดบาง พรอมใหขอ
 มูลการติดตอ

2.

่ นบมา และ
ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมทีแ

3.

สงกลับไปที่ DDA ในซองจาหนาที่แนบมาใหพรอมกัน

จะเกิดอะไรขึน
้ หากขาพเจาไมตอบกลับคําขอนี้
หากเราไมไดรบ
ั การตอบกลับจากทาน เราจะพิจารณาคุณสมบัติของทานตามขอมูลที่มอ
ี ยูในแฟมขอมูลของทาน
หากมีขอมูลไมเพียงพอที่จะยืนยันการพิจารณาคุณสมบัติ สิทธิผลประโยชนใน DDA ของทานจะถูกยกเลิก
กรุณาตอบกลับโดยเร็วเพือ
่ ไมใหบริการหยุดชะงักลง แตไมเกิน
หากเราไมไดรบ
ั การตอบกลับจากทานภายในกําหนดเวลานี้ เราจะพิจารณาคุณสมบัติของทานตามขอมูลที่มีอยูใ
 นแฟมขอมูลของทาน
ในกรณีที่มีขอสงสัยใด ๆ กรุณาติดตอ:

ชื่อ

หมายเลขโทรศัพท

สามารถดูสําเนาหลักเกณฑพิจารณาคุณสมบัติของมลรัฐ (WAC 388-823) ไดทางออนไลนที่
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility

เอกสารที่แนบมาพรอมกัน: ตารางเอกสารที่จําเปนตองใช
เอกสารแสดงความยินยอม (DSHS 14-012)
สําเนาถึง: แฟมขอมูลผูร ับบริการ
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ที่อยูอีเมล

ตารางเอกสารทีจ
่ าํ เปนตองใช
สภาวะความพิการ

การวินจ
ิ ฉัย

ความบกพรองทางสติปญญา

ความบกพรองทางสติปญญา

ผูว น
ิ จ
ิ ฉัย

ขอมูลอืน
่ ๆ

นักจิตวิทยาที่มใ
ี บประกอบโรคศิ

รายงานฉบับเต็มของนักจิตวิทยาครอบคลุมคะแนนประเมิน IQ

ลป

ฉบับสมบูรณที่มค
ี าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ตํ่ากวาคากลางมากกวาสองตัวขึ้นไป

นักจิตวิทยาโรงเรียนที่ผานการรั

และผลการทดสอบทักษะในการปรับตัวที่มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานทีต
่ ํ่ากวาคากลางมากกวาสอ

บรองจากรัฐวอชิงตัน

งตัวขึ้นไป โดยดําเนินการภายใน 36 เดือนที่ผานมา

หรือนักจิตวิทยาอื่น ๆ
ที่ผานการรับรองโดย National
Assoc. of School
Psychologists
ภาวะสมองพิการ

ภาวะสมองพิการ

แพทยที่มใ
ี บประกอบโรคศิลป

เกิดอาการกอนอายุ 3 ป
และมีขอมูลสนับสนุนวาตองไดรบ
ั การดูแลทางกายภาพโดยตรงในการใชชีวต
ิ ประจําวันอยา

อัมพาตทัง้ ตัว

งนอยสองดาน (เขาหองนํ้า อาบนํ้า รับประทานอาหาร แตงตัว เคลื่อนไหว หรือสื่อสาร)

อัมพาตครึ่งซีก
ภาวะอัมพาตสวนเดียวกันของรางกายทั้งสองขาง
ลมบาหมู

ลมบาหมู หรือ
ภาวะผิดปกติจากการชัก

นักประสาทวิทยาที่ผานการรับรอ

ผลการวินิจฉัยจากประวัตก
ิ ารแพทยและการทดสอบทางประสาทวิทยา

งโดยคณะกรรมการ

ขอมูลยืนยันจากแพทยหรือนักประสาทวิทยาสําหรับอาการชักที่เกิดแบบไมมีการควบคุมหรือ
ที่เกิดขึ้นตอเนื่องหรือเกิดขึ้นซํ้า
และการทดสอบทักษะในการปรับตัวทีแ
่ สดงใหเห็นขอจํากัดในการปรับตัวอยางมีนัยสําคัญค
รอบคลุมคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ตํ่ากวาคากลางมากกวาสองตัวขึ้นไป

ออทิสติก

ออทิสติกหรือภาวะออทิสติก

(ภายใต DSM-IV-TR)

ภายใตขอบัญญัติ 299.00 ใน DSM-IV-TR

นักจิตวิทยาที่มใ
ี บอนุญาตประกอ

ผานการประเมินอยางสมบูรณภายใตหลักเกณฑ DSM-IV-TR

บโรคศิลป

วาเปนไปตามเกณฑการวินิจฉัยทั้งหมด

แพทยที่มใ
ี บอนุญาตประกอบโรค

มีขอยืนยันวามีความบกพรองหรือผิดปกติดานพัฒนาการกอนอายุ 3 ป ทัง้ ในทางสังคม

ศิลป

การใชภาษา ทักษะการสื่อสาร การเลนโดยใชสัญลักษณหรือแบบมีจินตนาการ

หรือพยาบาลวิชาชีพผูเชี่ยวชาญ
(ARNP)

และผลการทดสอบทักษะการปรับตัวพบวามีขอจํากัดอยางมีนัยสําคัญในการปรับตัวสําหรับค

ที่สังกัดกับศูนยออทิสติก
หรือศูนยผบ
ู กพรองดานพัฒนาก
าร หรือศูนยความเปนเลิศ
หรือผานการรับรองโดยคณะกรร
มการ: นักประสาทวิทยา
นักจิตวิทยา
หรือกุมารแพทยผูเชี่ยวชาญดาน
พัฒนาการและพฤติกรรม
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าเบี่ยงเบนมาตรฐานทีต
่ ํ่ากวาคากลางมากกวาสองตัวขึ้นไป

กลุมโรคออทิสติก

กลุมโรคออทิสติกภายใตขอ
 บัญญัติ 299.00

นักจิตวิทยาที่มใ
ี บอนุญาตประกอ

ผานการประเมินอยางสมบูรณภายใตหลักเกณฑ DSM-V

(ภายใต DSM-5)

ใน DSM-5 ทีร่ ะบุระดับความรุนแรง 2 หรือ 3

บโรคศิลป

วาเปนไปตามเกณฑการวินิจฉัยทั้งหมด

แพทยที่มใ
ี บอนุญาตประกอบโรค

มีขอยืนยันวามีความบกพรองหรือผิดปกติดานพัฒนาการกอนอายุ 3 ป

ศิลป

ที่ระบุระดับความรุนแรง 2 หรือ 3 ในทัง้ สองคอลัมน

หรือพยาบาลวิชาชีพผูเชี่ยวชาญ
(ARNP)

ผลการทดสอบทักษะการปรับตัวพบวามีขอจํากัดอยางมีนัยสําคัญในการปรับตัวสําหรับคาเบี่

ในทั้งสองคอลัมน

ที่สังกัดกับศูนยออทิสติก
หรือศูนยผบ
ู กพรองดานพัฒนาก
าร หรือศูนยความเปนเลิศ

ยงเบนมาตรฐานที่ตํ่ากวาคากลางมากกวาสองตัวขึน
้ ไป และ FSIQ
ที่มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานทีต
่ ํ่ากวาคากลางหนึ่งตัวขึน
้ ไป
หรือเปนไปตามหลักเกณฑทงั หมดของภาวะออทิสติกภายใตขอ
 บัญญัติ 299.00 ใน DSMIV

หรือผานการรับรองโดยคณะกรร
มการ: นักประสาทวิทยา
นักจิตวิทยา
หรือกุมารแพทยผูเชี่ยวชาญดาน
พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาวะทางประสาทอื่น ๆ

ความผิดปกติทางประสาทและโครโมโซมที่เชื่อวาทําใหเกิดขอ

หรือภาวะใกลเคียงที่บง ชี้ความ

บกพรองทางสติปญญาและทักษะในการปรับตัว

บกพรองทางสติปญ
 ญา

แพทยที่มใ
ี บประกอบโรคศิลป

ผลการประเมิน IQ ฉบับสมบูรณที่มค
ี าเบี่ยงเบนมาตรฐานทีต
่ ํ่ากวาคากลางมากกวา 1.5
และผลการทดสอบทักษะการปรับตัวพบวามีขอจํากัดอยางมีนัยสําคัญในการปรับตัวสําหรับค
าเบี่ยงเบนมาตรฐานทีต
่ ํ่ากวาคากลางมากกวาสองตัวขึ้นไป โดยดําเนินการภายใน 36
เดือนที่ผานมา

หมายเหตุ: แบบฟอรมนีเ้ ปนแคเพียงแนวทางเบือ
้ งตนทัว
่ ไปเทานัน
้ DDA อาจกําหนดใหมก
ี ารขอขอมูลหรือทําการประเมินอืน
่ ๆ เพิม
่ เติม เอกสารนีเ้ ปนเปนขัน
้ ตอนแรกในการพิจารณาคุณสมบัติ เกณฑคณ
ุ สมบัตข
ิ อง DDA
พิจารณาภายใต WAC Chapter 388-823
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