)DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA

د عمر څلورم خبرتیا ( )4د وړتیا وخت ختمیدنه
نیټه:
د پیرودونکي نوم او ادرس

د پیرودونکي نوم او ادرس

ځواب :د عمر څلور ( )4د وړتیا وخت ختمیدنه
ستاسو ماشوم اوس مهال د پرمختیايي معلولینو د ادارې ( )DDAسره مشتری دی .د  DDAسره ستاسو د ماشوم وړتیا د هغه/هغې په څلورمه زېږون نېټې به پای ته
رسي .د دې لپاره چې ستاسو ماشوم د  DDAلپاره مستحق پاتې شي ،تاسو بايد مخکې له دې چې ستاسو ماشوم څلور کلن شي ،عريضه وکړئ .ستاسو ماشوم بايد د
الندې شرايطو څخه له يو سره مستحق وټاکل شي :ذهنی معلولیت ،د دماغي فلج ،مرګي حملی ،آټزم ،بل عصبي يا بل ډول حالت چې د ذهني معلولیت سره ورته وي.
موږ د اړين اسنادو جدول ضمیمه کړی ترڅو تاسو ته خبر درکړو چې د دې بیا پريکړې کولو لپاره څه اړتیا لري.
زه څنګه بیا عریضه وکړم؟
لږترلږه  90ورځې مخکې د خپل ماشوم څلورم زېږون نېټې څخه د بیا غوښتنلیک پاکټ غوښتنه کولو لپاره د  DDAانٹیک او وړتیا کارمندانو سره اړيکه
ونیسئ .تاسو دا په لیکلي بنه يا په الندې لست شوي تلیفون شمیره زنګ کولو سره ترسره کولی شي .د غوښتنلیک پاکټ به تاسو ته واستول شي .تاسو کولی شئ په
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibilityلیدو لخوا آنالين غوښتنلیک اسناد هم ترالسه کړئ.
څه که زه بیا عریضه ونه کړم؟
که چیرې تاسو د بیا غوښتنلیک پاکټ غوښتنه نه کوئ يا 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 تاديه شوي خدمت ترالسه کوي ،نو
دا خدمت به د هغه/هغې څلورمې زيږون نیټې کې ختمه شي.
د  DDAوړتیا ختمیدل به د ځانګړي زده کړې برنامو یا  SSIوړتیا کې برخه اخیستنې باندې اغیزه ونه لري .نه دا به د  DSHSکوم بل خدمت باندې تاثیر
وکړي چې تاسو یې ترالسه کوئ ،لکه د طبی درمل TANF ،یا د خواړو ټاپونه.
لطفا ً ژر تر ژره ځواب ورکړئ ،خو لږترلږه  90ورځې د خپل ماشوم څلورم زيږون نیټي څخه مخکې .که چیرې موږ له تاسو څخه وا نه وريدو ،موږ به دا
ګومان کوو چې تاسو نه غواړئ د  DDAسره د خپل ماشوم وړتیا ته دوام ورکړئ .د څلور ( )4کلنۍ لخوا د وړتیا شرايطو مناسب اسناد پرته ستاسو د ماشوم
 DDAوړتیا او د  DDAخدمات به د هغه/هغې څلورمې ( )th4زيږون نیټې باندې پای ته ورسیږي.
که چیرې تاسو پوښتنې لرئ يا غواړئ د پاکټ غوښتنه وکړئ ،لطفا ً اړيکه ونیسئ
ټلیفون شمیره

نوم

اېمیل ادرس

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

د پیرودونکي فايل
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اړین اسنادو جدول
د معلولیت حالت

عمر

تشخیص

پرمختیايی ځنډ

د عمر 4
څخه تر 9
پورې
عمر 4
کلن او
لوی
عمر 4
کلن او
لوی

پرمختیايی ځنډ

يو مسلکی کس د پرمختیايی ارزونو يا تشخیص اداره
کولو لپاره وړ دی

د عمر څلور ( )4تر نهو ( )9پورې – په تیرو  12میاشتو کې د اوسنۍ ارزونې پراساس د
کرونولوژيک عمر د  1.5معیاري انحراف د اوسط څخه ټیټ يا  % 25سلنه درې يا ډير ځنډ.

دهني معلولیت

د ملي اتحاديې ښوونځي ارواپوهانو لخوا تصديق شوی او
جواز لرونکی اروا پوهنې پوه ،د واشنګټن تصديق شوی
ښوونځي اروا پوهنې پوه يا د نور ښوونځي اروا پوهنې پوه
جواز لرونکی معالج

بشپړ اروا پوهنې پوه راپور د بشپړ معیار  IQاسکور له دوه څخه ډير معیاري انحرافاتو څخه
الندې اوسط او د تطبیق مهارتونو ازموينې اسکور له دوه څخه ډير 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 يا ډيرو برخو کې د ورځني
مستقیم فزيکي مرستې اړتیا مالتړ کوي (تشناب ،المبل ،خواړه ،جامې ،خوځښت ،يا
مواصالت)

مرګي حمله

عمر 4
کلن او
لوی
عمر 4
کلن او
لوی

د بورډ تصديق شوی د اعصابو ماهر

د طبي تاريخ او عصبي ناروغۍ ازموينې پراساس تشخیص ،د غیر منظم کنټرول شوي او
روان يا تکراري نیونو د ډاکټر يا اعصابو ماهر لخوا تايید ،له اوسط کچې څخه د دوه معیاري
انحرافاتو په تطبیقي فعالیتونو کې د پام وړ محدوديتونه ښايې.
د هر  DSM-IV-TRبشپړ تشخیص د تشخیص ټول معیارونه پوره کوي ،په ټولنیز ،ژبې،
اړيکې مهارتونو يا سمبولیک يا تصوراتي لوبو کې د دری کلنۍ ( )3مخکې د ځنډ يا غیر
معمولي فعالیت شواهد ،او د تطبیق مهارتونو ازموينه د اوسط څخه الندې د دوه څخه ډير
معیاري انحرافونو په تطبیقي فعالیت کې کافي محدوديتونه ښايي.

دهني معلولیت

دماغي فلج

آټزم
(هر )DSM-IV-TR

دماغي فلج
کوډريپلیژا
ګوځن
ډيپلیژا
مرګي حمله يا ناڅاپی نیونې
ناروغۍ
آټزم يا آټیزم ناروغۍ
هر in 299.00
DSM-IV-TR

د اوټزم سپیکٹرم ناروغۍ
(هر )DSM-5

عمر 4
کلن او
لوی

د اوټزم سپیکٹرم ناروغۍ
299.00
هر  DSM-5کې په دواړو
کالمونو کې د شدت کچې 2
يا  3لري

بل عصبي ناروغۍ يا ذهني
معلولیت سره ورته نور شرايط

عمر 4
کلن او
لوی

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

یادونه:

تشخیص کونکی

يو جواز لرونکی اروا پوهنې پوه ،جواز لرونکی معالج يا
 ARNPچې د آټزم مرکز ،پراختیايی مرکز ،يا د عالي
مقام مرکز ،يا د بورډ تصديق شوی سره تړاو لري :د
اعصابو ماهر ،د روحیاتو ډاکتر ،يا پراختیايی او رويې
ماشومانو ډاکټر
يو جواز لرونکی اروا پوهنې پوه ،جواز لرونکی معالج يا
 ARNPچې د آټزم مرکز ،پراختیايی مرکز ،يا د عالي
مقام مرکز ،يا د بورډ تصديق شوی سره تړاو لري:
عصبي متخصص  ،رواني ډاکټر  ،يا پراختیايی او سلوکي
پیډياټريشین
جواز لرونکی ډاکټر

نور ریکارډونه

د هر  DSM-Vبشپړ تشخیص د تشخیص ټول معیارونه پوره کوي ،په ټولنیز ،ژبې ،اړيکې
مهارتونو يا سمبولیک يا تصوراتي لوبو کې د دری کلنۍ ( )3د شدت کچه درجې په دواړو
کالمونو کې د دوه يا دريو شدت سره ،د تطبیق مهارتونو ازموينه د دوه څخه ډير معیاري
انحرافونو په تطبیق فعالیت کې د پام وړ محدوديتونه ښايې ،او د يو معیاري انحراف  FSIQيا
له اوسط څخه ډير الندې  -يا  -د  299.00هر  DSM-IVآټیزم ناروغۍ لپاره ټول معیارونه
پوره کړئ.
د بشپړ معیار  IQاسکور له  1.5څخه ډير معیاري انحرافاتو څخه الندې اوسط او د تطبیق
مهارتونو ازموينې له دوه څخه ډير معیاري انحرافاتو د اوسط څخه الندې چې په تیرو 36
میاشتو کې بشپړ شوي ښايي.

دا فورمه یوازې عمومي الرښود دی او  DDAممکن اضافي معلوماتو یا ارزونو ته اړتیا ولري .دا اسناد د وړتیا په ټاکلو کې لومړی ګام دی .د  DDAوړتیا هر  WACڅپرکي  8238-388پورې ټاکل کیږي.
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