DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

ការជូនដំណឹងពីការផុតកំណត់សទ្
ិ ិទ្
ធ ទ្ួលបានពពល
មានអាយុបួនឆ្នំ (4)
ព្មោះ និងអាសយដ្ឋានអតិថិជន

ពោងតាម៖

កាលបរ ិពឆេទ្៖

ព្មោះ និងអាសយដ្ឋានអនកតំណាង

ការជូនដំណឹងពីការផុតកំណត់សទ្
ិ ិទ្
ធ ទ្ួលបានពពលមានអាយុបួនឆ្នំ (4)

បឆចុបបននពនោះ កូនរបស់អនកគឺជាអតិថិជនរបស់រដាបាលគ្គប់គ្គងពិការភាពខាងការអភិវឌ្ឈ (DDA) ។ សិទ្ិឆ
ធ ូលរួមជាមួយ DDA រប
ស់កូនអនក ផុតកំណត់ពៅខួបអាយុបួនឆ្នំរបស់ពគ។ ពដើមបីឱ្យកូនរបស់អនកពៅតតមានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបាន DDA ព ោះអនកគ្តូវតតដ្ឋក់

ពាកយសុំមតងពទ្ៀត មុនពពលកូនរបស់អនក្នឆូលអាយុបួនឆ្នំ។ កូនរបស់អនកគ្តូវតតគ្តូវបានកំណត់សារជាថមី ពដើមបីដឹងថាពតើមា
ន សិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានឬអត់ ពៅពគ្កាមលកខខណឌមួយពៅកនុងឆំពណាមលកខខណឌដូឆខាងពគ្កាម៖ ពិការភាពខាងបញ្ញា ពិការភាពខួរ
កាល ជំងឺឆ្ួតគ្ជូ
គ
ក ជំងឺអូទ្ីសឹម ជំងឺសរសសគ្បសាទ្ឬជំងឺពផេងពទ្ៀតតដលស្សពដៀងនឹងពិការភាពខាងបញ្ញា។
ពយើងបានភាាប់តារាងឯកសារចំបាឆ់ពដើមបីឱ្យអនកដឹងនូវអវីតដលគ្តូវការពដើមបីព្វើការកំណត់ព

ើងវ ិញពនោះ។

ពតើខំុអា
្ ឆដ្ឋក់ពាកយសុម
ំ ង
ត ពទ្ៀតតាមរពបៀបណា?

ទាក់ទ្ងបុគគលិកតផនកទ្ទ្ួលឆូល និងបុគគលិកតផនកខាងសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបាន DDA ោ៉ា ងពោឆណាស់ 90 សថៃ មុនសថៃកំពណើតគគ្មប់
4 ឆ្នំរបស់កូនអនកពដើមបីពសនើសុំកញ្ចប់សគ្មាប់ការដ្ឋក់ពាកយពសនើសុំព ើងវ ិញ។ អនកអាឆព្វើតបបពនោះជាលាយលកខណ៍អកេរ ឬពដ្ឋ
យការពៅទ្ូរស័ពទពៅកាន់ពលខតដលមានកនុងបញ្ាីខាងពគ្កាម។ កញ្ចប់សគ្មាប់ដ្ឋក់ពាកយសុំនឹងគ្តូវបានពផ្ើតាមសគ្បសណីយ៍
ពៅកាន់អនក។ អនកក៏អាឆទ្ទ្ួលបានឯកសារពាកយសុំតាមអុីន្ឺពណតពដ្ឋយការឆូលពៅកាន់
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility។

ឆុោះគ្បសិនពបើខំុម
្ ិនបានដ្ឋក់ពាកយសុម
ំ ង
ត ពទ្ៀតវ ិញព

ោះ?

គ្បសិនពបើអនកមិនពសនើសុំកញ្ចប់សគ្មាប់ដ្ឋក់ពាកយសុំមតងពទ្ៀត ឬគ្បសិនពបើអនកមិនគ្បគល់ពាកយសុំគ្ត
ណាស់ 60 សថៃមុនសថៃកំពណើតកូនរបស់អនកពទ្ ព

ប់ពៅវ ិញោ៉ា ងពោឆ

ោះសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានជាមួយ DDA នឹងផុតកំណត់ពៅសថៃខួបកំពណើតអាយុបួន

ឆ្នំរបស់កូនអនក។ គ្បសិនពបើកូនរបស់អនកទ្ទ្ួលបានពសវាកមមបង់គ្បាក់ជាមួយ DDA ព
អាយុបួនឆ្នំរបស់កូនអនក។

ោះពសវាពនោះនឹងបញ្ចប់ពៅសថៃកំពណើត

ការផុតកំណត់សនសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានជាមួយ DDA នឹងមិនប៉ាោះពាល់ដល់ការឆូលរួមពៅកនុងកមមវ ិ្ីអប់រ ំពិពសស ឬសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបាន
SSI ។ ព

យ
ើ វាក៏នឹងមិនប៉ាោះពាល់ដល់ពសវាកមម DSHS ពផេងពទ្ៀត តដលអនកអាឆកំពុងទ្ទ្ួលបាន ដូឆជា Medicaid, TANF

ឬប័ណណទ្ូទាត់អាោរ។

សូមពឆ្លើយតបឲ្យបានឆ្ប់តាមតដលអាឆព្វើបាន ប៉ាុតនតោ៉ាងពោឆណាស់ក៏ 90 សថៃ ពៅមុនសថៃខួបកំពណើតទ្ីបួនរបស់កូនអនក។
គ្បសិនពបើពយើងមិនបានទ្ទ្ួលដំណឹងពីអនកពទ្ ពយើងនឹងសនមតថា អនកមិនឆង់បនតសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានរបស់កូនអនកជាមួយ DDA

ពទ្ៀតពទ្។ ពដ្ឋយគ្មមនឯកសារគ្តឹមគ្តូវតដលបញ្ញ
ា ក់ពីលកខខណឌមានសិទ្ិគ្ធ គប់គ្គ្មន់គ្តឹមអាយុបួន (4) ឆ្នំពទ្ ព
បានជាមួយនឹង DDA របស់កូនអនក និងពសវាកមម DDA នឹងផុតកំណត់ពៅខួបអាយុបួនឆ្នំ (4) របស់ពគ។
គ្បសិនពបើអនកមានសំណួរ ឬឆង់ពសនើសុំកញ្ចប់សគ្មាប់ដ្ឋក់ពាកយសុំមួយ សូមទាក់ទ្ង
ព្មោះ

ពលខទ្ូរស័ពទ

អាសយដ្ឋានអុីតមល

សំពៅសនវ ិធានរដាតដលគ្គប់គ្គងសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានអាឆទ្ទ្ួលបានតាមការពសនើសុំ ឬតាមអុីន្ឺពណតតាមរយៈ
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility។
ឆមលងជូន៖ ឯកសារអតិថិជន
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ោះសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួល

តារាងឯកសារចំបាឆ់
លកខខណឌពិការភាព

អាយុ

ពរាគវ ិនិឆ័យ
េ

ការយឺតោ៉ា វកនុងការ

អាយុពី

ការយឺតោ៉ា វកនុងការ

អភិវឌ្ឍ

ពិការភាពខាងបញ្ញា

4 ដល់

អភិវឌ្ឍ

9 ឆ្នំ

អាយុពី

4 ឬ ពគ្ឆើន

អាយុពី

4 ឬ ពគ្ឆើន
ជាងពនោះ

ជំងឺឆ្ួគតគ្ជូក ឬ សកន់

អាយុពី

4 ឬ ពគ្ឆើន

ពិការភាពខាងបញ្ញា

ពិការភាពខួរកាល

ខវិន សាលប់ពាក់កណា
ត

(ពោងតាម

DSM-IV-TR)

អាយុពី

4 ឬ ពគ្ឆើន
ជាងពនោះ

ញតដលមានគុណសមបតតិគ្គប់គ្គ្មន់

ពដើមបីផតល់ការវាយតសមលពលើការវ ិវឌ្ឍន៍

អាយុពី បួន (4) ដល់ គ្បាំបួន (9) – មានការយឺតោ៉ា វបីឬពគ្ឆើនជាងពនោះ
សនគមាលតបទ្ដ្ឋាន 1.5 ពៅពគ្កាមម្យមភាគ ឬ 25 % សនអាយុពរៀង
តាមកាល ពដ្ឋយតផែកពលើការវាយតសមលបឆចុបបននពៅកនុងរយៈពពល

ឆិតតវ ិទ្ូតដលមានអាជា្ប័ណណ (Licensed
Psychologist), ឆិតតវ ិទ្ូខាងការអប់រ ំតដលមាន
វ ិញ្ញាបនប័គ្តកនុងរដា Washington
(Washington Certified School
Psychologist) ឬ ឆិតតវ ិទ្ូខាងការអប់រ ំពផេង
ពទ្ៀត តដលទ្ទ្ួលបានវ ិញ្ញាបនប័គ្តពីសមាគ
មឆិតតវ ិទ្ូខាងការអប់រ ំជាតិ (National Assoc.
of School Psychologists)

របាយការណ៍ឆិតតវ ិទ្ាពពញពលញ រួមមានពិនុទកគ្មិតគ្បាជា្ពពញពលញ

គ្គូពពទ្យតដលមានអាជា្ប័ណណ

ពីដំបូងរ

លខលួន ខវិនសដទាំងពីរ
ឬ ពជើងទាំងពីរ
ជំងឺឆ្ួតគ្ជូ
គ
ក ឬជំងឺ គ្ប
គ្គីវកាឆ់

ជាងពនោះ

អូទ្ីសឹម

អនកជំ

កំណត់គ្តាពផេងពទ្ៀត

12 តខឆុងពគ្កាយពនោះ។

ជាងពនោះ

ពិការភាពខួរកាល

អនកវ ិនិឆ័យ
េ ពរាគ

(Full Scale IQ) សនគមាលតបទ្ដ្ឋានពគ្ឆើនជាងពីរ ពៅពគ្កាមម្យមភាគឬ
ពិនុពតសត
ទ
ជំ

ញខាងសគ្មបសគ្មួលខលួន តដលមានគមាលតបទ្ដ្ឋាន

ពគ្ឆើនជាងពីរពៅពគ្កាមម្យមភាគ តដលគ្តូវបានបញ្ចប់ពៅកនុងរយៈ
ពពល 36 តខឆុងពគ្កាយពនោះ។

ូតដល់មុនអាយុបីឆ្នំ (3) និងព័ត៌មានតដលគ្មំគ្ទ្តគ្មូវការ

ជំនួយខាងរាងកាយផ្ទទល់ ពៅកនុងកតនលងពីរ ឬពគ្ឆើនជាងពនោះ (ជំនួយ កនុ

ងការពគ្បើគ្បាស់បនទប់ទ្ឹក, ការងូតទ្ឹក, ការបរ ិពភាគ, ការពសលៀកពាក់ , កា
របំលាស់ទ្ី, ឬ ការទ្ំ
គ្គូពពទ្យខាងគ្បព័នធគ្បសាទ្តដលមានវ ិញ្ញាប
នប័គ្តពីគ្កុមគ្បឹកា

ក់ទ្ំនង)។

ពរាគវ ិនិឆ័យ
េ តដលតផែកពលើគ្បវតតិជំងឺ និងពតសតពលើគ្បព័នធគ្បសាទ្ ការ

បញ្ញ
ា ក់ពីគ្គូពពទ្យ ឬគ្គូពពទ្យខាងគ្បព័នធគ្បសាទ្ ពលើការគ្បកាឆ់តដលមិ
នអាឆគ្គប់គ្គងបាន និងកំពុងបនត ឬ ពកើតព
ជំ

ើងជាពគ្ឆើន និងពតសតពលើ

ញខាងសគ្មបខលួនតដលបង្ហាញពីការកគ្មិតជាពគ្ឆើនពលើមុខង្ហរ
សគ្មបខលួនសនគមាលតបទ្ដ្ឋានពគ្ឆើនជាងពីរ ពៅពគ្កាមម្យមភាគ។

ជំងឺអូទ្ីសឹម

ឆិតតវ ិទ្ូតដលមានអាជា្ប័ណណ, គ្គូពពទ្យតដលមា

ការវាយតសមលពពញពលញ ពដ្ឋយពោងតាម DSM-IV-TR តដលបំពពញ

ពៅកនុង DSM-IV-TR

មណឌលជំងឺអូទ្ីសឹម, មជឈមណឌលខាងការវ ិវ

ការវ ិវឌ្ឍខលួន ឬការបំពពញការង្ហរខុសពី្មមតាពៅមុនអាយុបីឆ្នំ (3)

ពោងតាម 299.00

នអាជា្ប័ណណ ឬ ARNP តដលពាក់ព័នធនឹងមជឈ
ឌ្ឍខលួន, ឬ មជឈមណឌលសនឧតតមភាព, ឬ គ្គូពព
ទ្យខាងគ្បព័នធគ្បសាទ្ គ្គូពពទ្យផលូវឆិតត ឬ គ្គូ
ពពទ្យកុមារខាងឥរ ិោបថ និងការវ ិវឌ្ឍន៍ខួលន
៖ តដលមានវ ិញ្ញាបនប័គ្តពីគ្កុមគ្បឹកា
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តាមគ្គប់លកខខណឌព្វើពរាគវ ិនិឆ័យ
េ ភសតុតាងបង្ហាញពីភាពយឺតោ៉ា វកនុង
ពៅកនុងភាសាសងគម, ភាសា, ជំ ញទ្ំ ក់ទ្ំនង ឬការពលងតាមគ្បឌ្ិ
ត ញាណឬតាមសញ្ញាសមាគល់, និង ពតសតពលើការសគ្មបខលួន តដលប

ង្ហាញពី កគ្មិតជាពគ្ឆើនពៅកនុងមុខង្ហរសគ្មបខលួន សនគមាលតបទ្ដ្ឋានពគ្ឆើ
ន ជាងពីរពៅពគ្កាមម្យមភាគ។

តារាងឯកសារចំបាឆ់
លកខខណឌពិការភាព

អាយុ

ពរាគវ ិនិឆ័យ
េ

ជំងឺអូទ្ីសឹម

អាយុពី

ជំងឺអូទ្ីសឹម 299.00

ិ ូ តដលមានអាជា្ប័ ណណ, គ្គូពពទ្យតដល
ឆិ តតវទ្

ការវាយតសមលពពញពលញពដ្ឋយពោងតាម DSM-V តដលបំពពញតាមគ្គ

ជាងពនោះ

DSM-5 តដលរួមមាន

មជឈមណឌលជំ ងឺអូទ្ីសឹម, មជឈមណឌលខាង

ោ៉ា វ កនុងការវ ិវឌ្ឍខលួន ឬការបំពពញមុខង្ហរខុសពី្មមតាពៅមុនអាយុបី

(ពោងតាម DSM-5)

4 ឬ ពគ្ឆើន

ពោងតាម

កគ្មិត ្ៃន់្ៃរទ្ី 2 ឬ ទ្ី
3 ពៅកនុងជួរទាំងពីរ។

អនកវ ិនិឆ័យ
េ ពរាគ

មានអាជា្ប័ ណណ ឬ ARNP តដលពាក់ ព័នធនឹង
កា រវវិ ឌ្ឍខលួន, ឬ មជឈមណឌលសនឧតតមភាព,

ឬ គ្គូពពទ្យខាងគ្បព័ នធគ្បសាទ្ គ្គូពពទ្យផលូវឆិ
តត ឬ គ្គូពពទ្យកុ មារខាងឥរោ
ិ បថ និ ងការវវិ

ិ ា បនប័ គ្តពី គ្កុមគ្បឹ កា
ឌ្ឍ ខលួន៖ តដលមានវញ្ញ

កំណត់គ្តាពផេងពទ្ៀត

ប់លកខខណឌសគ្មាប់ព្វើពរាគវ ិនិឆ័យ
េ ភសតុតាងតដលបង្ហាញពីការយឺត

ឆ្នំ (3) តដលមានកគ្មិត្ៃន់្ៃរទ្ីពីរ ឬ ទ្ីបី ពៅកនុងជួរឈរទាំងពីរសនខាន
ត កគ្មិត្ៃន់្ៃរ ពតសតិ៍ពលើជំ

ញសគ្មបខលួន តដលបង្ហាញពីកគ្មិតជា
ពគ្ឆើនពៅកនុងមុខង្ហរសគ្មបខលួន សនគមាលតបទ្ដ្ឋានពគ្ឆើនជាងពីរ ព ើយ
FSIQ សនគមាលតបទ្ដ្ឋានមួយ ឬពគ្ឆើនជាងមួយ ពៅពគ្កាមម្យមភាគ –
ឬ – បំពពញតាមគ្គប់លកខខណឌសគ្មាប់ជំងឺផូលវឆិតតខវោះការគ្បាស្ស័យ

ទាក់ទ្ង 299.00 ពោងតាម DSM-IV ។
ជំងឺខាងគ្បព័នធគ្បសា
ទ្មួយពទ្ៀត ឬពផេង

ពទ្ៀតតដលស្សពដៀង

គ្មននឹងពិការភាពខាង
បញ្ញា

កំណត់សមាគល់៖

អាយុពី

4 ឬ ពគ្ឆើន
ជាងពនោះ

ជំងឺគ្កូម៉ាូសូម ឬជំងឺ

ពលើគ្បព័នធគ្បសាទ្ តដ

គ្គូពពទ្យតដលមានអាជា្ប័ណណ

លពគសាគល់ថាបានប

ណា
ត លឲ្យមានការខវោះ
ខាត ជំ

ញពលើការ

សគ្មបខលួន និងបញ្ញា

ទ្គ្មង់ពនោះគឺគ្គ្មន់តតជាការតណ

ំទ្ូពៅប៉ាុពណាណោះ ព

ពិនុខា
ទ ន តកគ្មិតគ្បាជា្ពពញ សនគមាលតបទ្ដ្ឋានពគ្ឆើនជាង 1.5 ពៅ ពគ្កាម
ម្យមភាគ និងពតសតពលើជំ

ញសគ្មបខលួន តដលបង្ហាញឲ្យព ើញពី ក
គ្មិតជាពគ្ឆើនកនុងមុខង្ហរសគ្មបខលួនសនគមាលតបទ្ដ្ឋានពគ្ឆើនជាងពីរពៅ

ពគ្កាមម្យមភាគ តដលគ្តូវបានបញ្ចប់ពៅកនុងរយៈពពល 36 តខឆុងពគ្កា
យពនោះ។

ើយ DDA អាឆទាមទារព័ត៌មានឬការវាយតសមលបតនែម។ ឯកសារពនោះគឺជាជំោនដំបូងកនុងការ

កំណត់សិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបាន។ សិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានជាមួយ DDA គ្តូវបានកំណត់ពដ្ឋយពោងតាមជំពូក WAC 388-823 ។
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