DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Известие за изтичане на критериите за
допустимост при възраст от четири (4) години
ДАТА:
ИМЕ НА КЛИЕНТ И АДРЕС

ИМЕ И АДРЕС НА ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТНОСНО: ИЗВЕСТИЕ ЗА ИЗТИЧАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ ПРИ ВЪЗРАСТ ОТ
ЧЕТИРИ (4) ГОДИНИ
Към момента вашето дете е регистрирано в Developmental Disabilities Administration (DDA) (Административната
служба за работа с лица с нарушения на развитието). Критериите за приемливост на вашето дете в DDA изтичат
при неговото навършване на четири години. За да може вашето дете да продължи да отговаря на критериите за
приемливост в DDA, вие трябва да подадете заявление отново, преди вашето дете да навърши четири години.
Вашето дете трябва да бъде оценено отново като отговарящо на критериите за приемливост при едно от
следните условия: интелектуална недостатъчност, церебрална парализа, епилепсия, аутизъм, друго
неврологично или различно състояние, подобно на интелектуална недостатъчност.
Приложили сме таблица със задължителна документация, за да ви информираме какво е необходимо, за да
извършите тази повторна оценка.
Как да кандидатствам отново?
Свържете се с персонала на отдел Intake & Eligibility (Прием и критерии за приемливост) на DDA поне 90 дни
преди вашето дете да навърши четири години, за да заявите пакет за повторно кандидатстване. Можете да
направите това в писмен вид или чрез обаждане на телефонния номер, посочен по-долу. Пакетът за
кандидатстване ще ви бъде изпратен по пощата. Можете също така да получите документите за
кандидатстване и онлайн, като посетите https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Какво следва, ако не кандидатствам отново?
Ако не заявите пакет за повторно кандидатстване или ако не върнете кандидатурата най-малко 60 дни преди
рождения ден на вашето дете, критериите за приемливост в DDA ще изтекат при неговото/нейното
навършване на четири години. Ако вашето дете получава платени услуги от DDA, тези услуги ще бъдат
прекратени при неговото/нейното навършване на четири години.
Изтичането на критериите за приемливост на DDA няма да окаже влияние върху програмите за
специално образование или за критериите за приемливост на SSI. Няма да окаже влияние и върху
други DSHS услуги, които може да получавате, например Medicaid, TANF или купони за храна.
Моля, реагирайте възможно най-бързо, но най-малко 90 дни преди вашето дете да навърши четири години.
Ако не се свържете с нас, ние ще приемем, че не желаете да удължите критериите за приемливост на
вашето дете в DDA. Без подходящата документация за приемливо състояние до четиригодишна възраст (4),
валидността на критериите за приемливост на вашето дете в DDA и услугите от DDA ще изтекат при
неговото навършване на четири (4) години.
Ако имате въпроси или желаете да заявите пакет, моля, свържете се с:
ИМЕ

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

При заявка ще бъде предоставено копие от държавните правила, регулиращи критериите за приемливост, или
те могат да бъдат разгледани онлайн на https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
приложено копие:

Клиентски файл
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Таблица със задължителна документация
СЪСТОЯНИЕ НА
ИНВАЛИДНОСТ

ВЪЗРАСТ

ДИАГНОЗА

Забавяне в
развитието

Възраст
от 4 до 9

Забавяне в
развитието

Интелектуална
недостатъчност

Възраст
4 години
или поголяма

Интелектуална
недостатъчност

Церебрална
парализа

Възраст
4 години
или поголяма

Епилепсия

Възраст
4 години
или поголяма

Церебрална
парализа
Квадриплегия
Хемиплегия
Диплегия
Епилепсия или
заболяване с
припадъци

Аутизъм
(за DSM-IV-TR)

Възраст
4 години
или
по-голяма

Аутизъм или
аутистично
разстройство
За 299.00 при
DSM-IV-TR

Нарушения от
аутистичния
спектър
(за DSM-5)

Възраст
4 години
или
по-голяма

Нарушения от
аутистичния спектър
299.00
По DSM-5

ПОСТАВИЛ ДИАГНОЗАТА

Специалист, квалифициран да
предоставя оценки на развитието
Лицензиран психолог,
сертифициран от Washington
училищен психолог или друг
училищен психолог, сертифициран
от Националната асоциация на
училищните психолози
Лицензиран лекар

Сертифициран от комисия невролог

Лицензиран психолог, лицензиран
лекар или ARNP, свързан с център
за аутизъм, център за развитие или
център за върхови постижения или
сертифициран от комисия: невролог,
психолог или педиатър,
специализиращ в областта на
развитието и поведението
Лицензиран психолог, лицензиран
лекар или ARNP, свързан с център
за аутизъм, център за развитие или
център за върхови постижения или
сертифициран от комисия: невролог,
психолог или педиатър,
специализиращ в областта на
развитието и поведението
Лицензиран лекар

ДРУГИ ЗАПИСИ

Възраст от четири (4) до девет (9) – три или повече забавяния
от по 1.5 стандартни отклонения под средната стойност или
25% от хронологическата възраст, въз основа на текуща
оценка в рамките на последните 12 месеца.
Пълен психологичен доклад, включително пълен резултат от
тест за определяне на коефицициент за интелигентност (IQ) с
повече от две стандартни отклонения под средната стойност и
резултат от тест за адаптивни умения с повече от две
стандартни отклонения под средната стойност, извършени в
рамките на последните 36 месеца.
Отключване на заболяването преди навършване на 3-годишна
възраст и информация, подкрепяща необходимостта за пряко
физическо съдействие в две или повече области (ходене до
тоалетна, къпане, хранене, обличане, мобилност или
комуникация).
Диагноза въз основа на медицинската история и неврологичен
тест, потвърждение от лекар или невролог за неконтролирани
и постоянни или периодични припадъци и тест на уменията за
адаптиране, показващ значителни ограничения в
адаптивността с повече от две стандартни отклонения под
средната стойност.
Пълна оценка по DSM-IV-TR, отговаряща на всички
диагностични критерии, доказателство за забавено или
неправилно развитие преди петгодишна (5) възраст в
областта на социалните, езиковите и комуникационните
умения или в областта на символичната или въображаема
игра и тест за уменията за адаптиране, показващ значителни
ограничения в адаптирането с повече от две стандартни
отклонения под средната стойност.
Пълна оценка по DSM-IV-TR, отговаряща на всички
диагностични критерии, доказателство за забавено или
неправилно развитие преди петгодишна (5) възраст, тест за
уменията за адаптиране, показващ значителни ограничения в
адаптирането с повече от две стандартни отклонения и FSIQ с
едно стандартно отклонение или повече под средната
стойност.

Друго
Възраст
Неврологично или
Пълен резултат от тест за определяне на коефицициент за
неврологично
4 години
хромозомно
интелигентност (IQ) с повече от 1.5 стандартни отклонения
състояние или
или
заболяване, известни
под средната стойност и резултат от тест за адаптивни
друго състояние, по-голяма
като причиняващи
умения с повече от две стандартни отклонения под средната
подобно на
дефицит на
стойност, извършени в рамките на последните 36 месеца.
интелектуална
интелектуалните и
недостатъчност
адаптивните умения
Забележка: Този формуляр служи само за общи насоки и DDA може да изиска допълнителна информация или оценки. Тази документация е първата
стъпка за определяне на критериите за приемливост. Критериите за приемливост на DDA се определят според WAC, раздел 388-823.
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