DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

चार वर्ाांपर्यांतच्र्या (4) पात्रतेची मद
ु त संपत असल्र्याची अधिसच
ू ना
तारीख:
ग्राहकाचे नाव व पत्ता

प्रतततनधीचे नाव व पत्ता

ववषय: चार वर्ाांपर्यांतच्र्या (4) पात्रतेची मद
ु त संपत असल्र्याची अधिसच
ू ना
तुमचे मूल सध्या Developmental Disabilities Administration (DDA) चे ग्राहक आहे . तुमच्या मुलाची DDA अंतर्गत पात्रता
त्याच्या/ततच्या चौथ्या वाढदिवशी संपते. तुमच्या मुलाची DDA साठीची पात्रता कायम राहावी, म्हणून तुमचे मूल चार वषाांचे

होण्यापूवी तुम्ही फेरअर्ग केला पादहर्े. तुमचे मूल पुढीलपैकी एका पररस्थितीत पात्र असल्याचे पुन्हा-तनस्चचत झाले पादहर्े: बौद्धधक
अपंर्त्व, प्रमस्थतष्क घात, अपथमार, थवमग्नता, बौद्धधक अक्षमतेसारखी चेतासंथिेची ककं वा इतर पररस्थिती.

आम्ही हे पुन्हा-तनस्चचत करण्यासाठी कशाची र्रर् आहे हे तुम्हाला समर्ावे यासाठी आवचयक असलेल्या िथतऐवर्ांचे कोष्टक
सोबत र्ोडले आहे .

मला फेर-अर्ज कसा करावा लागेल?
तुमच्या मुलाच्या चौथ्या वाढदिवसाआधी ककमान 90 दिवस DDA च्या तनवड व पात्रता कमगचाऱयांना फेर-अर्ग पॅकेटची ववनंती

करण्यासाठी संपकग करा. तम्
ु ही पत्र ललहून ककं वा खाली दिलेल्या िरू ध्वनी क्रमांकांवर संपकग करून हे करू शकता. तम्
ु हाला अर्ागचे
पॅकेट टपालाने पाठवले र्ाईल. तुम्ही पुढील संकेतथिळाला भेट िे ऊन अर्ागचे िथतऐवर् ऑनलाईन घेऊ शकता
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
मी फेरअर्ज केला नाही तर कार्य होईल?
तुम्ही फेर-अर्ग पॅकेटची ववनंती केली नाही ककं वा तुम्ही तुमच्या मुलाच्या वाढदिवसाआधी ककमान 60 दिवसात अर्ग परत केला
नाही, तर DDA साठीची पात्रता त्याच्या/ततच्या चौथ्या वाढदिवशी संपेल. तुमच्या मुलाला DDA सशुल्क सेवा लमळत असेल, तर
ही सेवा त्याच्या/ततच्या चौथ्या वाढदिवशी संपेल.

DDA च्र्या पात्रतेची मद
ु त संपल्र्यामळ
ु े ववशेर् शशक्षण कार्यजक्रम ककं वा SSI पात्रतेवर पररणाम होणार नाही. र्यामळ
ु े तम्
ु हाला शमळत
असलेल्र्या Medicaid, TANF ककं वा अन्नाचे स्टँ प र्यासारख्र्या कोणत्र्याही इतर DSHS सेवांवर पररणाम होणार नाही.
कृपया लवकरात लवकर प्रततसाि द्या, मात्र तो तुमच्या मुलाच्या चौथ्या वाढदिवसाच्या ककमान 90 दिवस आधी असावा.

आम्हाला तुमच्याकडून काही प्रततसाि लमळाला नाही, तर आम्ही असे र्दृ हत धरू की तुम्हाला तुमच्या मुलाची DDA साठीची
पात्रता सुरू ठे वण्याची इच्छा नाही. तुमचे मूल वयाच्या चौथ्या (4) वषी DDA साठी पात्र असल्याचे योग्य ते िथतऐवर्
असल्यालशवाय DDA सेवांसाठी पात्रतेची मुित त्याच्या/ततच्या चौथ्या (4थ्या) वाढदिवशी संपेल.
तम्
ु हाला काही प्रचन असतील ककं वा पॅकेट मार्ववण्याची इच्छा असेल, तर कृपया संपकग करा
नाव

िरू ध्वनी क्रमांक

ईमेल पत्ता

पात्रता तनयंत्रत्रत करणाऱया राज्याच्या तनयमांची एक प्रत ववनंती केल्यास ककं वा पुढील पत्त्यावर ऑनलाईन उपलब्ध होईल
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
काबगन प्रत: ग्राहकाची फाईल
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आवश्र्यक दस्तऐवर्ांचे कोष्टक
अपंगत्वाची स्स्िती

वर्य

ननदान

ववकासातील ववलंब

वय 4 ते
9

ववकासातील ववलंब

बौद्धधक अपंर्त्व

प्रमस्थतष्क घात

अपथमार

थवमग्नता
(प्रतत DSM-IV-TR)

थवमग्नतेशी संबंधधत
ववववध ववकार

(प्रतत DSM-5)

वय 4 व
त्याहून
मोठे

वय 4 व
त्याहून
मोठे

वय 4 व
त्याहून
मोठे

वय 4 व
त्याहून
मोठे

वय 4 व
त्याहून
मोठे

बौद्धधक अक्षमता

ननदान करणारे अधिकारी

ववकासाचे मूल्यांकन ककं वा मूल्यमापन
करण्यासाठी पात्र व्यावसातयक

एक परवानाधारक मानसोपचारतज्ञ, वॉलशंग्टन
प्रमाणणत शालेय मानसोपचारतज्ञ ककं वा
नॅशनल असोलसएशन ऑफ थकूल

सायकलॉस्र्थटद्वारे प्रमाणणत इतर शालेय
प्रमस्थतष्क घात
चतुरंर् घात

मानसोपचारतज्ञ

परवानाधारक डॉक्टर

पक्षाघात

उभयांर्घात

अपथमार ककं वा फेफरे
ववकार

वय चार (4) ते नऊ (9) – सरासरीपेक्षा कमी 1.5 चे प्रमाणणत ववचलन

असलेले तीन ककं वा चार ववलंब ककं वा घटनाक्रमानुसार वयाच्या 25 % र्े
र्ेल्या 12 मदहन्यातील सध्याच्या मूल्यमापनावर आधाररत असेल.

संपूणग मानलसक अहवाल ज्यामध्ये फूल थकेल IQ थकोअर सरासरीपेक्षा
कमी िोन प्रमाणभूत ववचलनांहून अधधक असला पादहर्े व अनुकूलन

कौशल्य चाचणीचे र्ुण सरासरीपेक्षा कमी िोन प्रमाणभूत ववचलनांपेक्षा
अधधक असले पादहर्ेत हा र्ेल्या 36 मदहन्यात पूणग केलेला असला
पादहर्े.

वयाच्या ततसऱया (3) वषागपूवीपासून सुरूवात व िोन ककं वा अधधक

र्ोष्टींसाठी िररोर् िेट शारीररक मितीची र्रर् लार्ते याचे समिगन

करणारी मादहती (शौचाला र्ाणे, अंघोळ, अंघोळ, कपडे घालणे, हालचाल
बोडागने प्रमाणणत केलेला चेतालभषक

ककं वा संवाि साधणे).

वैद्यकीय इततहास व चेतासंथिेच्या चाचणीवर आधाररत तनिान,

अतनयंत्रत्रत व सतत ककं वा वारं वार फेफरे भरत असल्याची डॉक्टरांकडून

ककं वा चेतालभषकाकडून पुष्टी व अनुकूलन कौशल्य चाचणीतून अनुकूलन

कायागमध्ये बरीच मयागिा असल्याचे र्ी सरासरीपेक्षा कमी िोनपेक्षा अधधक
थवमग्नता ककं वा

थवमग्नता ववकार प्रतत
299.00 DSM-IV-TR
मध्ये

थवमग्नतेशी संबंधधत

ववववध ववकार 299.00
प्रतत DSM-5

एक परवानाधारक मानसोपचारतज्ञ, एक
परवानाधारक डॉक्टर ककं वा थवमग्नता

केंद्राशी, ववकास केंद्राशी ककं वा नैपुण्य केंद्राशी
संबंधधत ARNP ककं वा बोडागने प्रमाणणत

केलेला: चेतालभषक, मानसोपचार तज्ञ ककं वा

प्रमाणभूत ववचलनांहून अधधक असल्याचे दिसून आले आहे .

तनिानाचे सवग तनकष पूणग करणारे प्रतत DSM-IV-TR चे संपूणग

मूल्यमापन, पाच (5) वषे वयापूवी सामास्र्क, भाषाववषयक, संवाि कौशल्य
ककं वा प्रततकात्मक ककं वा काल्पतनक खेळांमध्ये ववलंब ककं वा व्यवस्थित

कायगशील नसल्याचा पुरावा व अनुकूलन कौशल्य चाचणीमध्ये अनुकूलन

ववकास व वतगनववषयक बालरोर्तज्ञ

कायागत बरीच मयागिा म्हणर्े सरासरीपेक्षा िोनहून अधधक प्रमाण ववचलने
कमी असल्याचे दिसून येणे.

परवानाधारक डॉक्टर ककं वा थवमग्नता

(5) वषे वयापव
ू ी ववलंब ककं वा व्यवस्थित कायगशील नसल्याचा परु ावा,

एक परवानाधारक मानसोपचारतज्ञ, एक
केंद्राशी, ववकास केंद्राशी ककं वा नैपुण्य केंद्राशी
संबंधधत ARNP ककं वा बोडागने प्रमाणणत

केलेला: चेतालभषक, मानसोपचार तज्ञ ककं वा
ववकास व वतगनववषयक बालरोर्तज्ञ
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इतर नोंदी

तनिानाचे सवग तनकष पूणग करणारे प्रतत DSM-V चे संपूणग मूल्यमापन, पाच
अनक
ु ू लन कौशल्य चाचणीमध्ये अनक
ु ू लन कायागत बरीच मयागिा म्हणर्े

िोनहून अधधक प्रमाण ववचलन दिसून येणे आणण FSIQ सरासरीपेक्षा एक
ककं वा अधधक प्रमाण ववचलन कमी असणे.

आवश्र्यक दस्तऐवर्ांचे कोष्टक
अपंगत्वाची स्स्िती

वर्य

ननदान

बौद्धधक अपंर्त्वासारखी

वय 4 व

चेतासंथिाववषयक ककं वा

चेतासंथिाववषयक ककं वा
इतर स्थिती

त्याहून
मोठे

क्रोमोझोमशी संबंधधत

ननदान करणारे अधिकारी

परवानाधारक डॉक्टर

ववकार ज्यामुळे

बौद्धधक व अनुकूलन

कौशल्य कमी होते असे
मानले र्ाते

सूचना:

इतर नोंदी

फूल थकेल IQ थकोअर सरासरीपेक्षा कमी 1.5 प्रमाणभूत ववचलनांहून
अधधक असला पादहर्े व अनुकूलन कौशल्य चाचणीमध्ये अनुकूलन

कायागवर बरीच मयागिा असल्याचे दिसून आले पादहर्े र्ी सरासरीपेक्षा

कमी िोन प्रमाणभूत ववचलनांहून अधधक असली पादहर्े तसेच हे र्ेल्या
36 मदहन्यात पूणग केले असले पादहर्े.

हा अर्ज केवळ सवजसािारण मागजदशजक आहे व DDA ला कदाधचत अनतररक्त माहहती ककं वा मूल्र्यमापनाची आवश्र्यकता असू शकते. हे दस्तऐवर्ीकरण पात्रता ननस्श्चत करण्र्याची
पहहली पार्यरी आहे . DDA पात्रता प्रनत WAC प्रकरण 388-823 नुसार ननस्श्चत केली र्ाते.
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