)DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA

د څلور ( )4کلنۍ د وړتيا د ختمېدو خبرتيا
نیټه:
د پیرودونکي نوم او ادرس

د پیرودونکي نوم او ادرس

موضوع :د څلور ( )4کلنۍ د وړتيا د ختمېدو خبرتيا
ستاسو ماشوم اوس مهال  )DDA( Developmental Disabilities Administrationمشتری دی .د  DDAسره ستاسو د ماشوم وړتیا د هغه/هغې په څلورمه
زېږون نېټې پای ته رسېږي .د دې لپاره چې ستاسو ماشوم د  DDAلپاره مستحق پاتې شي ،تاسو باید مخکې له دې چې ستاسو ماشوم څلور کلن شي ،عریضه وکړئ.
ستاسو ماشوم باید د الندې شرایطو څخه له یو سره مستحق وټاکل شي :ذهنی معلولیت ،دماغي فلج ،رواني حملې ،آټزم ،بل عصبي یا بل ډول حالت چې د ذهني معلولیت
سره ورته وي.
د بیاځلې څرګندولو په اړه تاسې ته د خبر درکولو لپاره مونږ د اړینو اسنادو جدول ضمیمه کړی دی.
زه څنګه بيا ځلې غوښتنليک واستوم؟
د بیا ځلې غوښتنلیک لېږلو لپاره د خپل ماشوم د څلورمې کلیزې څخه لږ تر لږه  90ورځې مخکې د  DDAد ظرفیت او وړتیا له کارکوونکو سره اړیکه ونیسئ.
تاسې دا کار په لیکلي بڼه یا له الندې ذکر شوې ټلیفون شمېرې سره د اړیکې نیولو په مرسته ترسره کولی شئ .د غوښتنلیک پاکټ به تاسو ته واستول شي .تاسې
کولی شئ چې د  https:www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibilityڅخه د لیدنې کولو په مرسته هم د غوښتنلیک اسناد ترالسه
ک ړ ئ.
که چېرې زه بيا ځلې غوښتنليک وانه ستوم ،څه پېښېږي؟
که چیرې تاسو د بیا غوښتنلیک پاکټ غوښتنه نه کوئ یا که چیرې تاسو غوښتنلیک د خپل ماشوم زېږون نېټې څخه لږترلږه  60ورځې مخکې بیرته راستون نه
کړئ ،د  DDAسره وړتیا به د هغه/د هغې څلورمې زېږون نېټې په پای کې ختمه شي .که چیرې ستاسو ماشوم د  DDAسره تادیه شوي خدمت ترالسه کوي ،نو
دا خدمت به د هغه/هغې څلورمې زیږون نیټې کې ختمه شي.
د  DDAوړتيا ختميدل به د ځانګړي زده کړې پروګرامونو یا  SSIوړتيا کې برخه اخيستنې باندې اغيزه ونه لري .او نه به هم دا د  DSHSپه کوم بل خدمت
باندې چې تاسې یې ترالسه کوئ ،اغېز وکړي TANF ،یا د خواړو ټاپونه.
د مهربانۍ له مخې ژر تر ژره ځواب ورکړئ ،خو لږترلږه  90ورځې د خپل ماشوم څلورم زیږون نیټي څخه مخکې .که چېرې مونږ له تاسې څخه ځواب وانه
ورېد ،موږ به دا ګومان کوو چې تاسو نه غواړئ د  DDAسره د خپل ماشوم وړتیا ته دوام ورکړئ .په څلور ( )4کلنۍ کې په شرایطو برابر د یوه شرط د مناسبو
اسنادو په نه شتون کې ،د  DDAلپاره ستاسې د ماشوم په شرایطو برابروالی او د  DDAخدمتونه د هغه/هغې په څلورمې کلیزې سره پای مومي.
که چیرې تاسو پوښتنې لرئ یا غواړئ د پاکټ غوښتنه وکړئ ،د مهربانۍ له مخې اړیکه ونیسئ
ټلیفون شمیره

نوم

د برېښنالیک پته

د دولتي قواعدو کاپي چې د وړتیا اداره کوي د غوښتنې یا آنالین په https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
کې شتون لري.
:cc

د پیرودونکي فایل
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اړین اسنادو جدول
د معلوليت حالت

عمر

تشخيص

په وده یا نمو کې ځنډ

له  4کلنۍ
څخه تر 9
کلنۍ پورې
 4کلن او
له هغې
څخه لوی
 4کلن او
له هغې
څخه لوی

په وده یا نمو کې ځنډ

دماغي حمله

 4کلن او
له هغې
څخه لوی
 4کلن او
له هغې
څخه لوی

آټزم یا آټیزم ناروغۍ
هر in 299.00
DSM-IV-TR

د اوټزم سپکټرم ناروغۍ
(هر )DSM-5

 4کلن او
له هغې
څخه لوی

د اوټزم سپکټرم ناروغۍ
299.00
د  DSM-5مطابق

بله عصبي ناروغي یا ذهني
معلولیت ته ورته نورې
ناروغۍ

 4کلن او
له هغې
څخه لوی

عصبي نارغۍ یا کروموزوم
ناروغۍ د ذهني او تطبیقي
مهارتونو کسرونو المل کیدو
لپاره پیژندل شوي

ذهني معلولیت

دماغي فلج

آټزم
(هر )DSM-IV-TR

یادونه:

ذهني معلولیت

دماغي فلج
کوډریپلیژا
ګوځن
ډیپلیژا
دماغي حمله ناڅاپی نیونې
ناروغۍ

تشخيص کونکی

یو مسلکی کس د پرمختیایی ارزونو یا تشخیص اداره
کولو لپاره په شرایطو برابر دی
د ملي اتحادیې ښوونځي ارواپوهانو لخوا تصدیق شوی او
جواز لرونکی اروا پوهنې پوه ،د واشنګټن تصدیق شوی
ښوونځي اروا پوهنې پوه یا د نور ښوونځي اروا پوهنې پوه
جواز لرونکی معالج

د بورډ تصدیق شوی د اعصابو ماهر

یو جواز لرونکی اروا پوهنې پوه ،جواز لرونکی معالج یا
 ARNPچې د آټزم مرکز ،پراختیایی مرکز ،یا د عالي
مقام مرکز ،یا د بورډ تصدیق شوی سره تړاو لري :د
اعصابو ماهر ،د روحیاتو ډاکتر ،یا پراختیایی او رویې
ماشومانو ډاکټر
یو جواز لرونکی اروا پوهنې پوه ،جواز لرونکی معالج یا
 ARNPچې د آټزم مرکز ،پراختیایی مرکز ،یا د عالي
مقام مرکز ،یا د بورډ تصدیق شوی سره تړاو لري:
عصبي متخصص  ،رواني ډاکټر  ،یا پراختیایی او سلوکي
پیډیاټریشین
جواز لرونکی ډاکټر

نور ریکارډونه

له  4کلنۍ څخه تر  9کلنۍ پورې – په تیرو  12میاشتو کې د اوسنۍ ارزونې پراساس د
کرونولوژیک عمر د  1.5معیاري انحراف د اوسط څخه ټیټ یا  % 25سلنه درې ځلې یا ډېر
ځنډ.
بشپړ اروا پوهنې پوه راپور د بشپړ معیار  IQاسکور له دوه څخه ډیر معیاري انحرافاتو څخه
الندې اوسط او د تطبیق مهارتونو ازموینې اسکور له دوه څخه ډیر معیاري انحرافاتو څخه
الندې د اوسط چې په تیرو  36میاشتو کې بشپړ شوي لري.
د دری کلنۍ څخه مخکې پیل کول ( )3او معلومات چې په دوه یا ډیرو برخو کې د ورځني
مستقیم فزیکي مرستې اړتیا مالتړ کوي (تشناب ،المبل ،خواړه ،جامې ،خوځښت ،یا
مواصالت)
د طبي تاریخ او عصبي ناروغۍ ازموینې پراساس تشخیص ،د غیر منظم کنټرول شوي او
روان یا تکراري نیونو د ډاکټر یا اعصابو ماهر لخوا تایید ،له اوسط کچې څخه د دوه معیاري
انحرافاتو په تطبیقي فعالیتونو کې د پام وړ محدودیتونه ښایې.
د  DSM-IV-TRمطابق بشپړه ارزونه چې ټول تشخیصي معیارونه ،د تاخیر یا په ټولنه کې
تر  5کلنۍ پورې غیر عادي کارکر مدارک ،ژبه ،د ارتباطاتو مهارتونه یا سمبولیکه یا
تصویري ژبه ،او توافقي مهارتونه یې بشپړ کړي وي او هغه ازموینه چې د تطبیق وړ د
فعالیتونو د پام وړ محدودیتونو کې له اوسط څخه الندې له دوو څخه د ډېرو معیاري انحرافونو
ښودنه کوي.
د  DSM-Vمطابق بشپړه ارزونه چې ټول تشخیصي معیارونه ،د تاخیر یا په ټولنه کې تر 5
کلنۍ پورې غیر عادي کارکر مدارک ،ژبه ،د ارتباطاتو مهارتونه یا سمبولیکه یا تصویري
ژبه ،او توافقي مهارتونه یې بشپړ کړي وي او هغه ازموینه چې د تطبیق وړ د فعالیتونو د پام
وړ محدودیتونو کې له اوسط څخه الندې له دوو څخه د ډېرو معیاري انحرافونو ښودنه کوي،
او د  FSIQپه برخه کې له اوسط څخه الندې د دوو معیاري انحرافونو ښودنه کوي.
د بشپړ معیار  IQاسکور له  1.5څخه ډیر معیاري انحرافاتو څخه الندې اوسط او د تطبیق
مهارتونو ازموینې له دوه څخه ډیر معیاري انحرافاتو د اوسط څخه الندې چې په تیرو 36
میاشتو کې بشپړ شوي ښایي.

دا فورمه یوازې عمومي الرښود دی او  DDAممکن اضافي معلوماتو یا ارزونو ته اړتيا ولري .دا اسناد د وړتيا په ټاکلو کې لومړی ګام دی .د  DDAوړتيا هر  WACڅپرکي  388-823پورې ټاکل کيږي.
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