DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

အသက္ (4) ႏွစ္ သင့္ေလ်ာ္မႈကုန္ဆုံးခ်ိန္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္
ေန႕စြ-ဲ
အမႈသည္ နာမည္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ

အၫႊန္း-

ကိုယ္စားလွယ္ နာမည္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ

အသက္ (4) ႏွစ္ သင့္ေလ်ာ္မႈကုန္ဆုံးခ်ိန္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္

သင့္ကေလးသည္ ေလာေလာဆယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး (DDA) ၏ အမႈသည္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။
သင့္ကေလး၏ DDA ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္မႈမွာ ၎၏ ေလးႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလး၏ DDA
ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္မႈအား ဆက္လက္ထားရွိလိုပါက သင့္အေနႏွင့္ ၎၏ ေလးႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕တြင္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
သင့္ကေလးကို သင့္ေလ်ာ္မႈရွိမရွိ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဆံးု ျဖတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္ - ဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊
ဦးေႏွာက္ေလျဖတ္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္၊ အျခား အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ အလားတူေသာ
အျခား အေျခအေန။
ဤျပန္လည္ဆုံးျဖတ္မႈကို ျပဳလုပ္ရန္ မည္သည္တို႔လိုအပ္ေၾကာင္း သင့္အားအသိေပးရန္ ကြၽန္ုပ္တို႔မွ လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းဇယားကို
ထည့္သြင္းေပးထားသည္။
ကြၽန္ုပ္အေနႏွင့္ မည္သို႔ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း။
သင့္ကေလး အသက္ ေလးႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႕မတိုင္ခင္ ရက္ 90 အလိုတြင္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို
ရယူရန္ DDA လက္ခံမႈႏွင့္သင့္ေလ်ာ္မႈ ဝန္ထမ္းကို ဆက္သြယ္ပါ။ ဤသည္ကို စာျဖင့္လည္းေကာင္း ေအာက္တြင္ပါေသာ
ဖုန္းကိုဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို သင့္လိပ္စာသိ႔ု ပိ႔ေ
ု ဆာင္ေပးပါမည္။
ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာ https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
သိ႔ု သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္လည္း အြန္လိုင္းေပၚတြင္လည္း ရနိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ ကြၽန္ုပ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။
အကယ္၍ သင့္အေနႏွင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားမႈစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား ေတာင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးေမြးေန႕မတိုင္မီ
အနည္းဆုံး ရက္ 60 အတြင္းေလွ်ာက္လႊာျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါက ကေလး၏ အသက္ ေလးႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႕တြင္ DDA
ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္မႈကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးမွ DDA ျဖင့္ ေငြေခ်ထားရေသာဝန္ေဆာင္မႈ လက္ခံရယူထားပါက
ကေလး၏ အသက္ ေလးႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႕တြင္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္သည္။
DDA သင့္ေလ်ာ္မႈ ကုန္ဆုံးျခင္းမွာ အထူးပညာေရးပရိုဂရမ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ SSI သင့္ေလ်ာ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအား
ထိခိုက္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ မက္ဒီကိတ္၊ TANF သိ႔မ
ု ဟုတ္ အစားအစာတံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ကဲ့သို႔ သင္လက္ခံရယူေနေသာ
မည္သည့္ DSHS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမဆိုကိုလည္း ထိခိုက္မည္မဟုတ္ပါ။
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ေက်းဇူးျပဳ၍ တတ္နိုင္သမွ်ျမန္ဆန္စြာ တုံ႕ျပန္ေပးပါ၊ သိ႔ရ
ု ာတြင္ အနည္းဆုံး သင့္ကေလး၏ ေလးႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႕မတိုင္ခင္ ရက္ 90
တြင္ပို႔ေပးပါ။ အကယ္၍ သင့္ဆီမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ မရခဲ့လွ်င္ သင့္ကေလးသည္ DDA ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္မႈ
ဆက္လက္မထားရွလ
ိ ိုဟု ကြၽန္ုပ္တို႔မွ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ အသက္ (4) ႏွစ္ သင့္ေလ်ာ္မႈအေျခအေန
စာ႐ြက္စာတမ္းအျပည့္အစုံမရွိပါက သင့္ကေလး၏ DDA သင့္ေလ်ာ္မႈႏွင့္ DDA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၎၏ အသက္ (4ႏွစ္)
ျပည့္ေမြးေန႕တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။
သင့္တြင္ေမးလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုပါ ဆက္သြယ္ရန္မွာ

အမည္

တယ္လဖ
ီ န
ု း္ နံပါတ္

အီးေမးလ္လိပ္စာ

သင့္ေလ်ာ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား မိတၱဴကို ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ရယူနိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility တြင္လည္း ရယူနိုင္သည္။
cc: ေဖာက္သည္ ဖိုင္
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လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းဇယား
မသန္စြမ္းမႈ အေျခအေန

အသက္

ေရာဂါအမည္တပ္ျခင္း

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ျခင္း

အသက္ 4

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ျခင္း

ႏွစ္မွ 9
ႏွစ္အထိ

ေရာဂါအမည္တပ္သူ

အျခားမွတ္တမ္းမ်ား

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈအကဲျဖတ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္

အသက္ 4 ႏွစ္မွ 9 ႏွစ္အထိ – လြန္ခ့ေ
ဲ သာ 12 လအတြင္း

ခ်င့္ခ်ိန္ျခင္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္

အကဲျဖတ္မႈအေပၚမူတည္ေသာ ကာလအခ်ိန္ႏွင့္တိုင္းတာသည့္

အရည္အခ်င္းျပည့္သူ ပညာရွင္တစ္ဦး

အသက္ ၏ 25% သို႔မဟုတ္ ပ်မ္းမွ်ေအာက္ 1.5 စံေသြဖည္မႈမ်ား၏
သုံးႀကိမ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သုံးႀကိမ္ထက္ ပိုေသာ ေနာက္က်မႈမ်ား

ဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာခ်ိဳ႕တဲ့မႈ

အသက္ 4

ဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာခ်ိဳ႕တဲ့မႈ

ႏွစ္ႏွင့္
အထက္

လိင
ု စ
္ င္ရ စိတပ
္ ညာရွင္၊ ဝါရွင္တန္

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ 36 လအတြင္း ပ်မ္းမွ်ေအာက္ စံခ်ိန္ေသြဖည္မႈမ်ား

လက္မတ
ွ ရ
္ ေက်ာင္း စိတပ
္ ညာရွင္

ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ လိုက္ေလ်ာညီေထြလုပ္နိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ား

သို႔မဟုတ္

စစ္ေဆးျခင္းရမွတ္ႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ေအာက္ စံခ်ိန္ေသြဖည္မႈမ်ား

နိုင္ငံတကာေက်ာင္းစိတ္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕

ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ ျပည့္စုံစာြ တိုင္းတာထားသည့္ IQ ရမွတ္အပါအဝင္

အစည္းမွ လက္မွတ္ရထားေသာ

ျပည့္စုံသည့္ စိတ္စိစစ္မႈ မွတ္တမ္း

အျခားေက်ာင္းစိတ္ပညာရွင္
ဦးေႏွာက္ေလျဖတ္ျခင္း

အသက္ 4

ဦးေႏွာက္ေလျဖတ္ျခင္း

ႏွစ္ႏွင့္

တစ္ကယ
ုိ လ
္ ံုးေလျဖတ္ျခင္း

အထက္

လိင
ု စ
္ င္ရဆရာဝန္

အသက္ (3) ႏွစ္မတိုင္မီႏွင့္ (အိမ္သာတက္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္း၊
စားေသာက္ျခင္း၊ အဝတ္လျဲ ခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဆက္သယ
ြ ္ျခင္း) စသည့္ ႏွစ္ခုသ႔မ
ို ဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ

ကိယ
ု တ
္ စ္ျခမ္းေလျဖတ္ျခင္း

ေနရာမ်ားတြင္ ေန႕စဥ္တိုက္ရိုက္ ခႏၶာကိုယ္အေထာက္အပံ့အတြက္

ေျခေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္း

လိအ
ု ပ္မက
ႈ ုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။

သို႔မဟုတ္
လက္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာ
င္းေလျဖတ္ျခင္း
တက္ျခင္း

အသက္ 4

တက္ျခင္း သို႔မဟုတ္

ႏွစ္ႏွင့္

အတက္ေရာဂါ

အထက္

ဘုတ္အဖြဲ႕လက္မတ
ွ ရ
္

ေဆးမွတ္တမ္းသမိုင္းႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာစစ္ေဆးျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိ

အာ႐ုံေၾကာဆရာဝန္မ်ား

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရံဖန္ရံခါျဖစ္ေပၚေသာ
တက္ျခင္းမ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ အာ႐ုံေၾကာ အထူးကု
ဆရာဝန္မ်ားထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ေအာက္ စံေသြဖည္မႈႏွစ္ခု
ထက္ပေ
ုိ သာ လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြလပ
ု ေ
္ ဆာင္နင
ုိ မ
္ တ
ႈ ြင္
မည္မည္ရရကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ျပသေနေသာ
လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြနိုင္မႈစမ
ြ ္းရည္မ်ား အေပၚမူတည္ေသာ
ေရာဂါအမည္တပ္ျခင္း။
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လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းဇယား
မသန္စြမ္းမႈ အေျခအေန

အသက္

ေရာဂါအမည္တပ္ျခင္း

ေအာ္တစ္ဇင္

အသက္ 4

ေအာ္တစ္ဇင္ သို႔မဟုတ္

(DSM-IV-TR

ႏွစ္ႏွင့္

ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုင္ရာ ေရာဂါ

အထက္

DSM-IV-TR တြင္

တစ္ခစ
ု အ
ီ ရ)

299.00 စီ

ေရာဂါအမည္တပ္သူ

အျခားမွတ္တမ္းမ်ား

စိတ္ေဝဒနာဆိုင္ရာစင္တာ၊

ပ်မ္းမွ်ေအာက္ စံေသြဖည္မႈႏွစ္ခု ထက္ပိုေသာ

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာစင္တာ သို႔မဟုတ္

လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြလပ
ု ေ
္ ဆာင္နင
ုိ မ
္ တ
ႈ ြင္ မည္မည္ရရကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား

ထူးခြၽန္မႈစင္တာ၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္

ျပသေနေသာ လိုကေ
္ လ်ာညီေထြနင
ုိ ္မစ
ႈ ြမ္းရည္မ်ား အေပၚမူတည္ေသာ

ဘုတ္အဖြဲ႕လတ္မတ
ွ ရ
္ ၊

ေဆးစစ္ခ်က္ႏွင့္ အသက္ (3) ႏွစ္မျပည့္မီ စိတ္ကူးဉာဏ္ သို႔မဟုတ္

အာ႐ုံေၾကာဆရာဝန္၊ စိတ္ေရာဂါဆရာဝန္

အမွတ္သေကၤတ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆက္သယ
ြ ္မႈ စြမ္းရည္မ်ား၊

သို႔မဟုတ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ႏွင့္

ဘာသာစကားႏွင့္ လူမႈေရးျဖင့္ကစားျခင္းတို႔တင
ြ ္ ဖင့္ေႏွးျခင္း သို႔မဟုတ္

အျပဳအမူဆိုင္ရာ ကေလးအထူးကုတို႔ႏွင့္

ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ပုံဆိုင္ရာ သက္ေသျပခ်က္မ်ား၊

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ARNP

စစ္ေဆးမႈ မွတ္ေက်ာက္မ်ားအားလုံးႏွင့္ကိုက္ညီေသာ DSM-IV-TR

သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ရဆရာဝန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္

တိုင္းစီအတြက္ ျပည့္စုံေသာ အကဲျဖတ္မႈ၊

လိင
ု စ
္ င္ရ စိတေ
္ ရာဂါကုဆရာဝန္
ေအာ္တစ္ဇင္ စပက္ထရမ္

အသက္ 4

ေအာ္တစ္ဇင္ စပက္ထရမ္

ေရာဂါ

ႏွစ္ႏွင့္

ေရာဂါ 299.00

(DSM-5 တစ္ခစ
ု အ
ီ ရ)

အထက္

ေကာ္လံႏွစ္လုံးတြင္
ျပင္းထန္မႈအဆင့္ 2
သို႔မဟုတ္ 3 အပါအဝင္
DSM-5 တစ္ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း္

စိတ္ေဝဒနာဆိုင္ရာစင္တာ၊

ပ်မ္းမွ်ေအာက္ စံေသြဖည္မႈ တစ္ခု သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိ႔ထ
ု က္ပေ
ုိ သာ FSIQ

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာစင္တာ သို႔မဟုတ္

ႏွင့္ စံေသြဖည္မႈႏွစ္ခု ထက္ပိုေသာ

ထူးခြၽန္မႈစင္တာ၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္

လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြလပ
ု ေ
္ ဆာင္နင
ုိ မ
္ တ
ႈ ြင္ မည္မည္ရရကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား

ဘုတ္အဖြဲ႕လတ္မတ
ွ ရ
္ ၊

ျပသေနေသာ လိုကေ
္ လ်ာညီေထြနင
ုိ ္မစ
ႈ ြမ္းရည္မ်ား အေပၚမူတည္ေသာ

အာ႐ုံေၾကာဆရာဝန္၊ စိတ္ေရာဂါဆရာဝန္

ေဆးစစ္ခ်က္ ႏွင့္ အသက္ (3) ႏွစ္မျပည့္မီ ျပင္းထန္မႈအဆင့္ စေကး

သို႔မဟုတ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ႏွင့္

ေကာ္လံႏွစ္ခုစလုံးမွ ျပင္းထန္မႈအဆင့္ ႏွစ္ႏွင့္ သုံးျဖင့္ ဖင့္ေႏွးျခင္း

အျပဳအမူဆိုင္ရာ ကေလးအထူးကုတို႔ႏွင့္

သို႔မဟုတ္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေဆာင္႐ြက္ပုံဆိုင္ရာ

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ARNP

သက္ေသျပခ်က္မ်ား၊ စစ္ေဆးမႈ

သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ရဆရာဝန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္

မွတ္ေက်ာက္မ်ားအားလုံးႏွင့္ကိုက္ညီေသာ DSM-V တိုင္းစီအတြက္

လိင
ု စ
္ င္ရ စိတေ
္ ရာဂါကုဆရာဝန္

သို႔မဟုတ္ DSM-IV တစ္ခစ
ု အ
ီ ရ ေအာ္တစ္ဇင္ေရာဂါ 299.00
မွတ္ေက်ာက္မ်ားအားလုံးႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ျပည့္စုံသည့္ အကဲျဖတ္မႈု

ဉာဏ္ပညာခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္အလ

အသက္ 4

ဉာဏ္ပညာႏွင့္

လိင
ု စ
္ င္ရဆရာဝန္

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ 36 လအတြင္းက လုပ္ေဆာင္ၿပီးခဲ့ေသာ ပ်မ္းမွ်ေအာက္

ားတူေသာ

ႏွစ္ႏွင့္

လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြမႈ

စံခ်ိန္ေသြဖည္မႈႏွစ္ခု ထက္ပိုေသာ လိုက္ေလ်ာညီေထြလုပ္နိုင္မႈတြင္

အျခားအာ႐ုံေၾကာေရာဂါ

အထက္

စြမ္းရည္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ား

မည္မည္ရရ ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားကို ျပေနေသာ

သို႔မဟုတ္

ျဖစ္ေစေသာ အာ႐ုံေၾကာႏွင့္

လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြစြမ္းရည္မ်ား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ေအာက္

အျခားအေျခအေန

ခရိုမိုဇုန္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား

စံခ်ိန္ေသြဖည္မႈမ်ား 1.5 ထက္ပေ
ုိ သာ ျပည့္စစ
ံု ြာတိင
ု း္ တာထားေသာ IQ
ရမွတ္

မွတ္စု -

ပုံစံမွာ ေယဘုယ် လမ္းၫႊန္သာျဖစ္ၿပီး DDA အေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားလိုအပ္နိုင္လိမ့္မည္။ ဤစာ႐ြက္စာတမ္းမွာ
သင့္ေလ်ာ္မႈရွိမရွိဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည္။ DDA သင့္ေလ်ာ္မႈကို WAC အခန္း 388-823 တစ္ခုစီအရ ဆုံးျဖတ္သည္။
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