DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

ઉંમર (4) માટેની પાત્રતાની સમાપ્તત બાબતે સૂચનાપત્ર
તારીખઃ
ગ્રાહકનું નામ અને સરનામું

પ્રપ્તપ્નપ્િનું નામ અને સરનામું

ને પ્િષેઃ ઉંમર (4) માટેની પાત્રતાની સમાપ્તત બાબતે સૂચનાપત્ર
તમારું બાળક હાલમાું Developmental Disabilities Administration (DDA)નું ગ્રાહક છે . DDAમાું તમારા બાળકની પાત્રતા તેનાું/તેણીનાું ચોથા
જન્મદિને સમાતત થાય છે . તમારું બાળક DDAમાું પાત્ર બની રહે એ માટે, તમારે તમારું બાળક ચાર િષષ પૂણષ કરે એ પહેલાું જ પનઃ અરજી કરિી જોઈએ. તમારું
બાળક નીચેની પ્થથપ્તઓ પૈકીની કોઈ પણ એક પ્થથપ્ત અન્િયે પાત્ર બનિા માટે પનઃ પ્નર્દિષ્ટ થિું જોઈએઃ બૌપ્ધિક અક્ષમતા, મગજનો લકિો, અપથમાર,
થિલીનતાની માનપ્સક પ્િકૃપ્ત, અન્ય કોઈ થનાય-પ્િજ્ઞાન પ્િષયક પ્થથપ્ત અથિા અન્ય પ્થથપ્ત કે જે બૌપ્ધિક અક્ષમતા જે િી હોય.
તમને એ જણાિિા માટે અમે જરૂરી િથતાિેજીકરણ કોષ્ટકને અટૅચ કરેલ છે કે આ પનઃ પ્નિાષરણ કરિા માટે શું-શું જરૂરી છે .
હું કેિી રીતે પનઃ અરજી કરી શકું છું ?
પનઃ અરજી કરિાનાું પૅકેટ માટેની પ્િનુંતી કરિા માટે તમારા બાળકનાું ચોથા જન્મદિનના ઓછામાું ઓછા 90 દિિસ પહેલાું DDA નાું Intake & Eligibility
કમષચારીિગષનો સુંપકષ કરો. તમે આમ લેપ્ખતમાું અથિા તો નીચે સૂપ્ચબધિ કરિામાું આિેલા ટેપ્લફોન નુંબર પર કૉલ કરિા ધિારા કરી શકો છો. એક અરજી કરિાનું
પૅકેટ તમને મેઈલ કરિામાું આિશે. આની મલાકાત લેિા ધિારા પણ તમે અરજી કરિાનાું િથતાિેજોને ઑનલાઈન પ્રાતત કરી શકો છો
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
જો હું પનઃ અરજી ન કરું તો શું?
જો તમે પનઃ અરજી કરિાનાું પૅકેટ માટે કોઈ પ્િનુંતી નપ્હ કરો અથિા તો જો તમે તમારા બાળકનાું જન્મની તારીખથી ઓછામાું ઓછા 60 દિિસો પહેલાું
અરજી પરત નપ્હ કરો, તો DDA બાબતેની તમારી પાત્રતા તેનાું/તેણીનાું ચોથા જન્મદિને સમાતત થઈ જશે. જો તમારું બાળક DDAમાું કોઈ ચૂકિિામાું
આિેલી સેિા પ્રાતત કરી રહ્ું હોય, તો આ સેિા તેનાું/તેણીનાું ચોથા જન્મદિને સમાતત થઈ જશે.
DDAમાું પાત્રતાની સમાપ્તત થિાથી પ્િશેષ શૈક્ષપ્ણક કાયષક્રમોમાું સહભાપ્ગતા લેિા પર અથિા તો SSIની પાત્રતા પર કોઈ અસર નપ્હ થાય. કે ન તો અન્ય
કોઈ DSHSની સેિા પર તે અસર કરી શકશે કે જે ને તમે મેળિી રહ્ા છો, જે મ કે, Medicaid, TANF અથિા food stamps.
કૃપા કરીને જે ટલો શક્ય બની શકે તેટલો જલિી જિાબ આપો, પરુંત તમારા બાળકનાું ચોથા જન્મદિનનાું ઓછામાું ઓછા 90 દિિસો પહેલાું. જો અમને
તમારા તરફથી કુંઈ પણ જાણિા નપ્હ મળે, તો અમે એિું િારી લેશું કે તમે DDA સાથે તમારા બાળકની પાત્રતાને ચાલ રાખિા માગતા નથી. ઉંમર (4) સિીમાું
પાત્ર બનતી હોય તેિી પ્થથપ્તમાું જો યોગ્ય િથતાિેજીકરણ નપ્હ કરાવયું હોય, તો તમારા બાળકની DDA બાબતેની પાત્રતા તેમજ DDAની સેિાઓ
તેનાું/તેણીનાું ચોથા (4) જન્મદિને સમાતત થઈ જશે.
જો તમારે કોઈ પ્રશ્નો હોય અથિા પૅકેટ માટેની પ્િનુંતી કરિા માગતા હો, તો કૃપા કરીને સુંપકષ કરો

નામ

ટેપ્લફોન નુંબર

ઈમેઈલનું સરનામું

આનાું પર ઑનલાઈન અથિા પ્િનુંતી કરિાથી પાત્રતાનું પ્નયમન કરતા રાજ્યનાું પ્નયમોની નકલ ઉપલબ્િ થઈ શકે છે
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
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જરૂરી િથતાિેજીકરણ કોષ્ટક
પ્િકલાુંગતા અુંગેની પ્થથપ્ત

ઉંમર

પ્નિાન

પ્િકાસલક્ષી પ્િલુંબ

ઉંમર 4 થી
9

પ્િકાસલક્ષી પ્િલુંબ

એિો વયિસાયી કે જે પ્િકાસશીલ મૂલ્ય-આુંકણી અથિા
મૂલ્યાુંકનો કરિા માટે લાયકાત િરાિે છે

ઉંમર (4)થી (9) સરેરાશથી નીચે 1.5 માનક પ્િચલનોમાું થયેલ ત્રણ કે તેથી િિ િાર પ્િલુંબ
અથિા પાછલા 12 મપ્હનાઓમાું કરેલા પ્રિતષમાન મૂલ્યાુંકન પર આિાદરત ઘટનાક્રમનાું 25 %.

બૌપ્ધિક અક્ષમતા

ઉંમર 4
અને તેથી
િિ

બૌપ્ધિક અક્ષમતા

પરિાનો િરાિનાર મનોપ્િજ્ઞાની, િૉશશગટન ધિારા
પ્રમાપ્ણત શાળાનો પરિાનો િરાિનાર મનોપ્િજ્ઞાની
અથિા અન્ય કોઈ શાળાનો મનોપ્િજ્ઞાની કે જે ને
National Assoc. of School Psychologists
ધિારા પ્રમાપ્ણત કરિામાું આવયો હોય

સુંપૂણષ મનોિૈજ્ઞાપ્નક અહેિાલ કે જે માું સરેરાશથી નીચે બે માનક પ્િચલનોથી િિ હોય તેિો
સુંપૂણષ પાયાનો આઈ.ક્યૂ.નો આુંક અને સરેરાશથી નીચે બેથી િિ માનક પ્િચલનોની
અનકૂલનશીલ કૌશલ્યોની કસોટી કે જે ને પાછલા 36 મપ્હનામાું પૂણષ કરિામાું આિી હોય.

મગજનાું ચાલક પ્નયુંત્રણ
કેન્રોનાું અસામાન્ય પ્િકાસને
કારણે હલનચલન અને
ઊઠિા-બેસિાની પ્થથપ્ત સાથે
સુંબુંપ્િત રોગ

ઉંમર 4
અને તેથી
િિ

મગજનાું ચાલક પ્નયુંત્રણ
કેન્રોનાું અસામાન્ય પ્િકાસને
કારણે હલનચલન અને
ઊઠિા-બેસિાની પ્થથપ્ત
સાથે સુંબુંપ્િત રોગ

પરિાનો િરાિનાર તબીબ

ઉંમર (3) પહેલાું હમલો આિિો તેમજ બે અથિા િિ ક્ષેત્રોમાું િરરોજની સીિી જ શારીદરક
સહાયની જરૂદરયાતનું સમથષન કરતી માપ્હતી (શૌચાલયમાું જિા બાબતેની સહાયતા કરિી,
થનાન કરાિિામાું સહાયતા કરિી, ખિડાિિામાું સહાયતા કરિી, તૈયાર કરિામાું સહાયતા
કરિી, ગપ્તશીલ રહ્ા કરિામાું સહાયતા કરિી, અથિા િાતચીત કરિામાું સહાયતા કરિી).

બોડષ ધિારા પ્રમાપ્ણત ચેતાતુંત્ર અને તેને અસર કરતા
રોગોનાું પ્નષ્ણાત તબીબ

તબીબી ઇપ્તહાસ અને ચેતાતુંત્ર અને તેને અસર કરતા રોગો સાથે સુંબુંપ્િત પરીક્ષણ પર
આિાદરત પ્નિાન, અપ્નયુંપ્ત્રત અને ચાલી રહેલ અથિા આિતષક આુંચકીનાું હમલા અુંગે
તબીબ અથિા ચેતાતુંત્ર અને તેને અસર કરતા રોગોનાું પ્નષ્ણાત તબીબ તરફથી પષ્ટીકરણ,
અને એિી અનકૂલનશીલ કૌશલ્યોની કસોટી કે જે માું સરેરાશથી નીચે બે કે તેથી િિ માનક
પ્િચલનોની અનકૂલનશીલ કામગીરીમાું િાથતપ્િકપણે મયાષિા િશાષિિામાું આિતી હોય.

પરિાનો િરાિનાર મનોપ્િજ્ઞાની, પરિાનો િરાિનાર
તબીબ અથિા થિલીનતાની માનપ્સક પ્િકૃપ્તનાું કેન્ર
સાથે સુંકળાયેલ ARNP, પ્િકાસલક્ષી કેન્ર, અથિા
શ્રેષ્ઠતાનું કેન્ર, અથિા બોડષ ધિારા પ્રમાપ્ણતઃ ચેતાતુંત્ર
અને તેને અસર કરતા રોગોનાું પ્નષ્ણાત તબીબ, માનપ્સક
અને ભાિનાત્મક રોગોના પ્નિાન, સારિાર, અટકાિમાું
પ્નષ્ણાત તબીબ, અથિા પ્િકાસલક્ષી અને આચરણિતષણૂક-સુંબુંિી પ્શશઓ અને બાળકોના પ્િકાસ અને
સુંભાળ તથા તેમના રોગોની સારિારનાું પ્નષ્ણાત તબીબ

DSM-IV-TR મજબ સુંપૂણષ મૂલ્યાુંકન કે જે તમામ નૈિાપ્નક માપિુંડને સુંતોષતું હોય,
સામાપ્જક, ભાષાકીય, િાતચીતનાું કૌશલ્યોમાું અથિા લાક્ષપ્ણક અથિા કલ્પનાશીલ
રમતગમતમાું ઉંમર ત્રણ (3) પહેલાું પ્િલુંબ થયાનો અથિા પ્િકૃત કામગીરી બાબતેનો કોઈ
પરાિો હોય, અને એિી અનકૂલનશીલ કૌશલ્યોની કસોટી કે જે માું સરેરાશથી નીચે બે કે તેથી
િિ માનક પ્િચલનોની અનકૂલનશીલ કામગીરીમાું િાથતપ્િકપણે મયાષિા િશાષિિામાું આિતી
હોય.

પ્નિાનકાર

અન્ય રેકૉર્ડસષ

ચારેચાર અુંગોનો પક્ષાઘાત
સામાન્ય રીતે મગજમાું થયેલ
ઈજા, ગાુંઠ કે આઘાતનાું
સહલક્ષણને કારણે શરીરની
એક બાજ થયેલો પક્ષાઘાત
શરીરની બન્ને બાજએ એક
જ અુંગનો લકિો
અપથમાર

ઉંમર 4
અને તેથી
િિ

અપથમાર અથિા આુંચકીનાું
હમલાનો પ્િકાર

થિલીનતાની માનપ્સક પ્િકૃપ્ત

ઉંમર 4
અને તેથી
િિ

થિલીનતાની માનપ્સક
પ્િકૃપ્ત અથિા શરૂઆતની
બાલ્યાિથથામાું થતા
મજ્જાતુંતના પ્િકાર સાથે
સુંબુંપ્િત

(DSM-IV-TR િીઠ)

DSM-IV-TRમાું
299.00 િીઠ
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જરૂરી િથતાિેજીકરણ કોષ્ટક
પ્િકલાુંગતા અુંગેની પ્થથપ્ત

ઉંમર

પ્નિાન

પ્નિાનકાર

અન્ય રેકૉર્ડસષ

શરૂઆતની બાલ્યાિથથામાું
થતો મજ્જાતુંતનો પ્િકાર

ઉંમર 4
અને તેથી
િિ

શરૂઆતની બાલ્યાિથથામાું
થતો મજ્જાતુંતનો પ્િકાર
299.00
DSM-5 િીઠ કે જે માું બન્ને
ખાનાુંમાું 2 અથિા 3ની
તીવ્રતાનાું થતરોનો સમાિેશ
થતો હોય

પરિાનો િરાિનાર મનોપ્િજ્ઞાની, પરિાનો િરાિનાર
તબીબ અથિા થિલીનતાની માનપ્સક પ્િકૃપ્તનાું કેન્ર
સાથે સુંકળાયેલ ARNP, પ્િકાસલક્ષી કેન્ર, અથિા
શ્રેષ્ઠતાનું કેન્ર, અથિા બોડષ ધિારા પ્રમાપ્ણતઃ ચેતાતુંત્ર
અને તેને અસર કરતા રોગોનાું પ્નષ્ણાત તબીબ, માનપ્સક
અને ભાિનાત્મક રોગોના પ્નિાન, સારિાર, અટકાિમાું
પ્નષ્ણાત તબીબ, અથિા પ્િકાસલક્ષી અને આચરણિતષણૂક-સુંબુંિી પ્શશઓ અને બાળકોના પ્િકાસ અને
સુંભાળ તથા તેમના રોગોની સારિારનાું પ્નષ્ણાત તબીબ

DSM-V બેઠક મજબ સુંપૂણષ મૂલ્યાુંકન કે જે તમામ નૈિાપ્નક માપિુંડને સુંતોષતું હોય, ઉંમર
ત્રણ (3) પહેલાું પ્િલુંબ થયાનો અથિા પ્િકૃત કામગીરી બાબતેનો કોઈ પરાિો હોય કે જે માું
તીવ્રતાનાું થતરનાું માપનાું બન્ને ખાનાું બે અથિા ત્રણની તીવ્રતાનું થતર િશાષિતા હોય, એિી
અનકૂલનશીલ કૌશલ્યોની કસોટી કે જે માું બે કે તેથી િિ માનક પ્િચલનોની અનકૂલનશીલ
કામગીરીમાું િાથતપ્િકપણે મયાષિા િશાષિિામાું આિતી હોય, તેમજ એક અથિા િિ માનક
પ્િચલનનું FSIQ અથિા સરેરાશથી નીચે — અથિા — DSM-IV મજબ થિલીનતાની
માનપ્સક પ્િકૃપ્ત માટેનાું તમામ માપિુંડને સુંતોષતું હોય.

ઉંમર 4
અને તેથી
િિ

થનાય-પ્િજ્ઞાન પ્િષયક પ્થથપ્ત
અથિા રુંગસૂત્રીય પ્િકાર કે
જે બૌપ્ધિક અને
અનકૂલનશીલ કૌશલોની
ખામીઓ સજષ િા માટે
જાણીતા છે

પરિાનો િરાિનાર તબીબ

સરેરાશથી નીચે 1.5 માનક પ્િચલનોથી િિ હોય તેિો સુંપૂણષ પાયાનો આઈ.ક્યૂ.નો આુંક,
અને એિી અનકૂલનશીલ કૌશલ્યોની કસોટી કે જે માું સરેરાશથી નીચે બે કે તેથી િિ માનક
પ્િચલનોની અનકૂલનશીલ કામગીરીમાું િાથતપ્િકપણે મયાષિા િશાષિિામાું આિતી હોય કે
જે ને પાછલા 36 મપ્હનામાું પૂણષ કરિામાું આિી હોય.

(DSM-5 િીઠ)

અન્ય કોઈ થનાય-પ્િજ્ઞાન
પ્િષયક પ્થથપ્ત અથિા અન્ય
પ્થથપ્ત કે જે બૌપ્ધિક
અક્ષમતા જે િી હોય

નોંિઃ

આ પત્રક એ માત્ર એક સામાન્ય માગષિર્શશકા છે અને કિાચ DDA અપ્તદરક્ત માપ્હતી અથિા મૂલ્યાુંકનો અુંગેની માગણી કરી શકે છે . પાત્રતા નક્કી કરિા બાબતે આ િથતાિેજીકરણ એ પ્રથમ પગલું છે . WACનાું પ્રકરણ
388-823 મજબ DDAની પાત્રતાને નક્કી કરિામાું આિે છે .
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