DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Értesítés a negyedik (4.) életév betöltésekor való
támogatási jogosultság elévüléséről
DÁTUM:
KÉPVISELŐ NEVE ÉS CÍME

ÜGYFÉL NEVE ÉS CÍME

VÁLASZ: ÉRTESÍTÉS A NEGYEDIK (4.) ÉLETÉV BETÖLTÉSEKOR VALÓ TÁMOGATÁSI
JOGOSULTSÁG ELÉVÜLÉSÉRŐL
Gyermeke jelenleg a Developmental Disabilities Administration (DDA) ügyfele. Gyermekének DDA jogosultsága elévül,
amint betölti negyedik életévét. Annak érdekében, hogy továbbra is DDA jogosultsággal rendelkezzen, gyermeke
negyedik életévének betöltése előtt önnek újra kell jelentkeznie. Az újbóli meghatározás feltétele, hogy gyermeke a
felsoroltak közül az egyik fogyatékossággal kell, hogy rendelkezzen: értelmi fogyatékosság, gyermekbénulás,
epilepszia, autizmus, egyéb neurológiai vagy más betegség, mely hasonló az értelmi fogyatékossághoz.
Csatoltuk a szükséges dokumentumok listáját, hogy tudja, mire van szükség az újbóli meghatározáshoz.
Hogyan jelentkezhet újból?
Vegye fel a kapcsolatot a DDA Intake & Eligibility személyzetével gyermeke negyedik életévének betöltése előtt
legalább 90 nappal, hogy az újrajelentkezési csomagot megkapja. Ezt írásban vagy az alábbiakban megadott
telefonszám felhívásával teheti meg. A jelentkezési csomagot kipostázzuk önnek. A jelentkezési
dokumentumokhoz online is hozzáférhet a https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
weboldalon.
Mi történik, ha nem jelentkezem újból?
Ha nem kérvényezi az újrajelentkezési csomagot, vagy ha nem küldi vissza a jelentkezést legalább 60 nappal
gyermeke születési dátuma előtt, a DDA jogosultság elévül gyermekének negyedik születésnapján. Ha gyermeke
fizetett szolgáltatásban részesül a DDA által, ez a szolgáltatás megszűnik gyermeke negyedik életévének
betöltésekor.
A DDA jogosultság elévülése nem befolyásolja a speciális oktatási programokban való részvételt vagy a
társadalombiztosításhoz - SSI - való jogot. Ezen kívül nem befolyásolja az egyéb, ön által igénybe vett
DSHS szolgáltatásokat, mint amilyenek a Medicaid, a TANF vagy az étkezési utalványok.
Kérjük, válaszoljon mielőbb, de legalább 90 nappal gyermeke negyedik életévének betöltése előtt. Ha nem
jelentkezik, feltételezzük, hogy nem szeretné, hogy gyermeke DDA jogosultsága folytatódjon. A feltételekhez
szükséges megfelelő dokumentáció nélkül gyermeke DDA jogosultsága és a DDA szolgáltatások megszűnnek
negyedik életévének (4.) betöltésekor.
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot:
NÉV

TELEFONSZÁM

E-MAIL-CÍM

Az állam által szabályozott fogyatékosságra vonatkozó szabályzat kérés útján elérhető, vagy online a
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility weboldalon.
cc: Ügyfél aktája
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Szükséges dokumentumok listája
FOGYATÉKOSSÁGI
ÁLLAPOT

ÉLETKOR

DIAGNÓZIS

DIAGNOSZTA

EGYÉB FELJEGYZÉSEK

Fejlődési
visszamaradottság

4-9 éves
korig

Fejlődési
visszamaradottság

Fejlődési értékeléseket és vizsgálatokat
végrehajtó képesített szakember

Értelmi
fogyatékosság

4 éves
vagy attól
idősebb

Értelmi fogyatékosság

Négytől (4) kilenc (9) éves korig – három vagy attól több 1,5 átlag
alatti normális vagy 25%-os kronológiai életkor szerinti eltérés az
elmúlt 12 hónapban végzett aktuális felmérés alapján.
Teljes körű pszichológiai jelentés, beleértve kettő vagy több, az
átlag alatti normális eltérésű teljes skálás IQ pontszámot és két
vagy több, az átlag alatti normális eltérésű készségvizsgálati
pontszámot, melyeket az elmúlt 36 hónapban végeztek.

Cerebrális parézis
(Gyermekbénulás)

4 éves
vagy attól
idősebb

Epilepszia

4 éves
vagy attól
idősebb

Cerebrális parézis
(Gyermekbénulás)
Kvadriplégia
(Végtagbénulás)
Hemiplégia (Féloldali
végtagbénulás)
Diplégia (Alsó
végtagok bénulása)
Epilepszia vagy
rohamokkal járó
rendellenesség

Autizmus
(per DSM-IV-TR)

4 éves
vagy attól
idősebb

Autizmus vagy
autisztikus zavar
Per 299.00 in
DSM-IV-TR

Autisztikus
spektrumzavar
(per DSM-5)

4 éves
vagy attól
idősebb

Autisztikus
spektrumzavar 299.00
Per DSM-5 beleértve
2-es vagy 3-as szintű
súlyosságot mindkét
oszlopban

Egyéb
idegrendszeri vagy
más betegség
hasonlóan az
értelmi
fogyatékossághoz

4 éves
vagy attól
idősebb

Megjegyzés:

Okleveles pszichológus, Washington
Certified School Psychologist címmel
vagy a National Assoc. of School
Psychologists hitelesítésével
rendelkező egyéb iskolai pszichológus
Okleves orvos

Okleveles ideggyógyász

Okleveles pszichológus, okleveles
orvos vagy az autista központtal,
fejlődési központtal vagy kiválósági
központtal összefüggésbe hozott
előterjesztett regisztrált betegápoló,
vagy okleveles ideggyógyász,
pszichiáter vagy fejlődés- és
viselkedéstudományi gyermekgyógyász
Okleveles pszichológus, okleveles
orvos vagy az autista központtal,
fejlődési központtal vagy kiválósági
központtal összefüggésbe hozott
előterjesztett regisztrált betegápoló,
vagy okleveles ideggyógyász,
pszichiáter vagy fejlődés- és
viselkedéstudományi gyermekgyógyász
Okleves orvos

Három (3) éves kor előtt kezdődött és a napi, két vagy több
területet érintő (toalett, fürdetés, etetés, öltözködés, mozgás vagy
kommunikáció), közvetlen fizikai segítség szükségességét
alátámasztó információk.

A diagnózis a kórtörténeten és neurológiai teszteken, orvosi vagy
ideggyógyászi megerősítéseken alapszik kontrollálatlan és
folyamatos vagy visszatérő rohamokról, és készségvizsgálatok
lényeges korlátozásokat mutatnak az adaptív funkciókban két
vagy több átlag alatti normális eltérés esetében.
Teljes körű per DSM-IV-TR kivizsgálás, mely minden
diagnosztikai követelménynek eleget tesz, bizonyíték a késői
vagy rendellenes szociális, nyelvi, kommunikációs készségeket
vagy szimbólumos vagy képzeletműködéses játékokat érintő
rendellenes működésre három (3) éves kor előtt, és adaptív
készségvizsgálatok, melyek lényeges korlátozásokat mutatnak az
adaptív működésben több mint két átlag alatti normális eltérés
esetében.
Teljes körű per DSM-V felmérés, mely minden diagnosztikai
követelménynek eleget tesz, bizonyíték a visszamaradott vagy
rendellenes működésre három (3) éves kor előtt kettes vagy hármas
súlyossági szinttel mindkét oszlopban, adaptív készségvizsgálatok,
melyek lényeges korlátozásokat mutatnak az adaptív működésben
több mint két átlag alatti normális eltérésben, és egy vagy több átlag
alatti normális eltérés FSIQ – vagy – eleget tesz minden, az
autisztikus zavar 299.00 per DSM-IV-re vonatkozó követelménynek.
Teljes körű IQ pontszám felmérés több mint 1,5 átlag alatti normális
eltérésben, és adaptív készségvizsgálat, mely lényeges
korlátozásokat mutat az adaptív működésben kettő vagy több átlag
alatti normális eltérés esetében, melyet az elmúlt 36 hónapban
végeztek.

Neurológiai vagy
kromoszómás
rendellenesség, mely
köztudottan értelmi
vagy adaptív
készségekre vonatkozó
rendellenességet okoz
Ez a formalap csupán általános tájékoztató, a DDA kérvényezhet további információkat vagy felméréseket. Ez a dokumentum az első lépés a
jogosultság meghatározásához. DDA jogosultságát a WAC 388-823 fejezetei alapján határozzák meg.
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