DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

चार (4) वर्षका योग्यताको समयावधि सधकएको सूचना
मिमि:
ग्राहकको नाि र ठे गाना

प्रमिमनमिको नाि र ठे गाना

सन्दर्भ: चार (4) वर्ष योग्यता समयावधिको सूचना
िपाईंको बच्चाको DDA सँगको योग्यिा उनको चौथो जन्ममिनिा सिाप्त हुन्छ। िपाईंको बच्चाको DDA सँगको योग्यिा उनको चौथो
जन्ममिनिा सिाप्त हुन्छ। िपाईंको बच्चालाई DDA का लामग योग्य हुन िपाईंले आफ्नो बच्चा चार बर्भ हुनुर्न्दा अमि अमनवायभ रूपिा पुनः
आवेिन गनुभ पछभ । िपाईंको बच्चालाई मनम्न अवस्थाहरूिध्ये एकिा पुनःमनिाभ ररि हुनु पछभ : बौद्धिक अक्षििा, िद्धिष्कको पक्षािाि, मिगी,
अमिज्म, बौद्धिक अक्षििा जिैअको कुनै स्नायुसम्बद्धिि वा अन्य अवस्था।
यसलाई पुनः दृढ मनश्चय गनभका लामग के आवश्यक पछभ र्न्ने कुरा जान्न हािीले आवश्यक कागजािहरूको िामलका संलग्न गरे का छौ ँ।
मैले पुनः आवेदन कसरी गनुष पर्ष ?
पुनः आवेिनको प्याकेि प्राप्त गने अनुरोि गनभ िपाईंको बच्चाको चौथो जन्ममिनको कद्धििा 90 मिनअमि DDA ग्रहण र योग्यिासम्बिी
किभचारीलाई सम्पकभ गनुभहोस्। िपाईं पत्र लेखेर वा िल मिइएको िे मलफोन नम्बरिा कल गरे र मयनीहरूसँग सम्पकभ गनभ सक्नुहुन्छ।
िपाईंलाई एउिा आवेिन प्याकेि पठाइने छ। िपाईं https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility. िा गई
अनलाइन आवेिनका कागजािहरू पमन प्राप्त गनभ सक्नु हुने छ।
पुनः आवेदन नगरे मा मलाई के हुन्र्?
िपाईंले पुन: आवेिनको प्याकेिका लामग अनुरोि गनुभर्एन वा आफ्नो बच्चाको जन्ममिमिको कद्धििा 60 मिनअमि आवेिन मफिाभ गनुभ
नर्एिा, DDA सँगको उनको योग्यिा उनको चौथो जन्ममिनिा सिाप्त हुने छ। िपाईंको बच्चाले DDA बाि र्ुक्तानी सेवा पाउनुर्एिा यो
सेवा उनको चौथो जन्ममिनिा सिाप्त हुने छ।
DDA योग्यताको म्याद समाप्त हुनाले धवशेर् धशक्षा कायषक्रम वा SSI योग्यतामा भाग धलने कायषमा असर गदै न। यसले मे धिकेि,
TANF वा फूि स्ट्याम्पहरू जस्तो तपाईंले प्राप्त गरररहनुभएको अन्य कुनै DSHS सेवालाई पधन असर गदै न।
कृपया सकेसम्म चाँ डो र हुन सक्छ र्ने िपाईंको बच्चाको चौथो जन्ममिनर्न्दा कद्धििा 90 मिनअमि जवाफ मिनुहोस्। हािीले िपाईंबाि
केही जवाफ पाएनौ ँ र्ने हािी िपाईंले DDA सँग आफ्नो बच्चाको योग्यिा जारी राख्न चाहनुहुन्न र्न्ने िान्ने छौ ँ। िपाईंको बच्चाका DDA
योग्यिा र DDA सेवाहरू चार (4) वर्भको उिेरिा योग्य अवस्थाको उमचि ििावेज नर्एिा उनको चौथो (चौथो) जन्ममिनिा सिाप्त हुन्छन्।
िपाईंसँग प्रश्नहरू छन् वा प्याकेिका लामग अनुरोि गनभ चाहनुहुन्छ र्ने कृपया मनम्निा सम्पकभ गनुभ सक्नुहुन्छ

नाि

फोन नम्बर

इिेल ठे गाना

योग्यिाको िापिण्ड ियार गने मनयिहरूको प्रमिमलमप अनुरोि गरे र वा https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-famille/eligibility
िा गएर अनलाइन रूपिा उपलब्ध गनभ सक्नुहुन्छ।
बोिाथभ: ग्राहकको फाइल
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आवश्यक कागजातको ताधलका
असक्षमताको अवस्ट्था

उमेर

धनदान

धनदानकताष

अन्य रे किष हरू

मवकासिा मढलाइ

4 वर्भ िेद्धख 9
वर्भ सम्मको
उिेर

मवकासिा मढलाइ

मवकासको आकलन वा िूल्याङ्कनहरूलाई
व्यवस्थापन गनभका लामग योग्य पेशेवर

4 (चार) िे द्धख 9 (नौ) – 1.5 िानक मवचलनका िध्यस्थिुमनका िीन वा सोर्न्दा
बढी मढलाइहरू वा मवगि 12 िमहनामर्त्रिा हालको िुल्याङ्कनको आिारिा
कालक्रिअनुसार उिेरको 25%।

बौद्धिक अक्षििा

4 वर्भ र
सोर्न्दा बढी
उिेर

बौद्धिक अक्षििा

इजाजि पत्र प्राप्त िनोवै ज्ञामनक, वामशङ्गिन
प्रिामणि स्कूलको िनोवै ज्ञामनक वा राष्ट्रीय स्कुल
सङ्गठनका िनोवै ज्ञामनकहरूद्वारा प्रिामणि अन्य
स्कूलको िनोवै ज्ञामनक

इजाजि पत्र प्राप्त िनोवै ज्ञामनक, वामशङ्गिन प्रिामणि स्कूलको िनोवै ज्ञामनक वा
राष्ट्रीय स्कुल सं गठनका िनोवै ज्ञामनकहरूद्वारा प्रिामणि अन्य स्कूलको
िनोवै ज्ञामनक

िद्धिष्कको पक्षािाि

4 वर्भ र
सोर्न्दा बढी
उिेर

िद्धिष्कको पक्षािाि
क्वामडरप्लेमजया
हे मिप्लेमजया
मडप्लेमजया

इजाजि पत्र प्राप्त मचमकत्सक

िीन (3) वर्भ को उिेरर्न्दा पमहले शु रु र्एको र िु ई वा सोर्न्दा बढी क्षेत्रहरू
(शौच गने, नुहाउने, खाने, लु गा लगाउने, महँ ड्ने वा सञ्चार) जिा कायभिा िै मनक
प्रत्यक्ष शारीररक सहायिाको आवश्यकिालाई सिथभ न गने जानकारी।

मिगी

4 वर्भ र
सोर्न्दा बढी
उिेर

मिगी वा िौराको मवकार

बोडभ द्वारा प्रिामणि न्यूरोलोमजस्ट

मचमकत्सा इमिहास र न्यूरोलोमजकल परीक्षणिा आिाररि मनिान, मचमकत्सक वा
न्यूरोलोमजस्टबाि अमनयद्धिि र चमलरहे का वा पुनराविी िौराहरूको पुमष्ट्करण र
अनुकूल कौशल परीक्षणले िे खाएको औसिर्न्दा िल िु ईर्न्दा बढी िानक
मवचलनहरूको अनुकूलन कायभिा र्एका पयाभ प्त सीमिििाहरू।

अमिज्म
(प्रमि DSM-IV-TR)

4 वर्भ र
सोर्न्दा बढी
उिेर

अमिज्म वा अमिमष्ट्क
मवकार
DSM-IV-TR िा प्रमि
299.00

अमिज्म केन्द्र वा मवकासात्मक केन्द्र वा उत्कृष्ट्िा
केन्द्रसँ ग सद्धम्बद्धिि इजाजिपत्र प्राप्त
िनोवै ज्ञामनक, इजाजिपत्र प्राप्त मचमकत्सक वा
ARNP वा बोडभ द्वारा प्रिामणि गररएका
न्यूरोलोमजस्ट, िनोमचमकत्सक वा मवकासात्मक र
व्यवहाररक बाल रोग मवशे र्ज्ञ

सािामजक, र्ार्ा, सञ्चार कौशल वा प्रिीकात्मक वा काल्पमनक खे लिा िीन (3)
वर्भ को उिेरर्न्दा पमहले मढलाइ वा असािान्य कायभको प्रिाण र अनुकूलन
कायभिा पयाभ प्त सीमिििा िे खाउने अनुकूल कौशल परीक्षणको बैठक
िध्यस्थर्न्दा िु ई िानक बढी मवचलनहरूका लामग योग्य DSM-IV-TR
िूल्याङ्कनका सबै नैिामनक िापिण्डहरू।

अमिज्म स्पेक्ट्रि मवकार
(प्रमि DSM-5)

4 वर्भ र
सोर्न्दा बढी
उिेर

अमिज्म स्पेक्ट्रि मवकार
299.00
प्रमि DSM-5 िा िु बै
िम्भहरूिा गहनिाको
िर 2 वा 3 समहि

अमिज्म केन्द्र वा मवकासात्मक केन्द्र वा उत्कृष्ट्िा
केन्द्रसँ ग सद्धम्बद्धिि इजाजिपत्र प्राप्त
िनोवै ज्ञामनक, इजाजिपत्र प्राप्त मचमकत्सक वा
ARNP वा बोडभ द्वारा प्रिामणि गररएका
न्यूरोलोमजस्ट, िनोमचमकत्सक वा मवकासात्मक र
व्यवहाररक बाल रोग मवशे र्ज्ञ

सािामजक, र्ार्ा, सञ्चार कौशल वा प्रिीकात्मक वा काल्पमनक खे लिा िीन (3)
वर्भ को उिेरर्न्दा पमहले मढलाइ वा असािान्य कायभको प्रिाण र अनुकूलन
कायभिा पयाभ प्त सीमिििा पूरा गने अनुकूल कौशल परीक्षणका िध्यस्थर्न्दा िु ई
िानक बढी मवचलनहरू र िध्यस्थ िल एक वा सोर्न्दा बढी िानक मवचलनको
प्रमि DSM-IV अमिद्धस्टक मवकार 299.00 का लामग िूल्याङ्कनका सबै नैिामनक
िापिण्डहरू।

बौद्धिक अक्षििा जिै
अको न्यूरोलमजकल वा
अन्य अवस्था

4 वर्भ र
सोर्न्दा
बमढ उिेर

बौद्धिक र अनुकूमलि
कौशलहरूका हामनको
उत्पन्न गने कारणको
रूपिा पररमचि
न्युरोलोमजकल वा
क्रोिोसोिसम्बद्धिि
मवकार

इजाजिपत्र प्राप्त मचमकत्सक

औसिर्न्दा िुमनका 1.5 र्न्दा बढी िानक मवचलनको पूणभ स्केल IQ स्कोर र
पमछल्ला 36 िमहनामर्त्र पूरा र्एका औसििुमन िु ईर्न्दा बढी िानक
मवचलनहरूको अनुकूलन कायभिा पयाभ प्त सीमिििाहरू िे खाउने अनुकूलन
योग्यिा परीक्षण।

धिपोि: यो फारम मात्र सामान्य मागषदधशषका हो र DDA लाई थप जानकारी वा मूल्याङ्कन आवश्यक पनष सक्र्। यो कागजात योग्यता धनिाषरण गने क्रममा पधहलो चरण हो। DDA योग्यतालाई
WAC को अध्याय 388-823 अनुसार धनिाषररत गररन्र्।
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