DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

ਚਾਰ (4) ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨੋਮਿਸ
ਮਿਤੀ:
ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਹਵਾ:

ਪਰਤੀਮਨਧੀ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਚਾਰ (4) ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨੋਮਿਸ

ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ Developmental Disabilities Administration (DDA) ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ DDA ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ
ਚੌਥੇ ਜਨਿਮਦਨ 'ਤੇ ਸਿਾਪਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ DDA ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਮਲਖੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਬੌਮਧਕ ਅਯੋਗਤਾ, ਮਦਿਾਗੀ ਲਕਵਾ,
ਮਿਰਗੀ, ਆਮਿਜ਼ਿ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੂੰਤ ਮਵਮਗਆਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਮਥਤੀ।
ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੇਬਲ ਨੂੰ ਜੋਮੜਆ ਹੈ ਮਕ ਇਸ ਪੁਨਰ-ਮਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਮਿਵੇਂ ਿਰਾਾਂ?
ਰੀ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਿ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਨਿ ਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਿੋ ਘੱਿ 90 ਮਦਨ ਪਮਹਲਾਾਂ DDA Intake & Eligibility
(ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਇੂੰਿੇਕ ਐਾਂਡ ਅਲੈ ਜੀਮਬਲਿੀ) ਸਿਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮਲਖਤੀ ਰਪ ਮਵੱਚ ਜਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਮਦੱਤੇ ਿੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੂੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਮਜਹਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਿ ਭੇਮਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਿਰਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰੀ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਿ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਿ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ 60 ਮਦਨ ਪਮਹਲਾਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ DDA ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਨਿਮਦਨ 'ਤੇ ਸਿਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ DDA ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪਰਾਪਤ
ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਸਦੇ/ਉਸਦੇ ਚੌਥੇ ਜਨਿਮਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਾਪਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
DDA ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ਼ੂ ਿੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਜਾਾਂ SSI ਯੋਗਤਾ ਮਵਿੱਚ ਸ਼ਮ਼ੂਲੀਅਤ ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ
ਹੀ ਇਹ ਮਿਸੇ ਹੋਰ DSHS ਸੇਵਾ ਨ਼ੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਿਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਮਜਵੇਂ ਮਿ ਮੈਡੀਿੇਡ, TANF ਜਾਾਂ ਫ਼ੂਡ ਸਿੈਂਪਜ।
ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਵਾਬ ਮਦਓ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਨਿਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ 90 ਮਦਨ ਪਮਹਲਾਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਪਰਤੀਮਕਮਰਆ ਨਹੀ ਾਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਿੂੰਨ ਲਵਾਾਂਗੇ ਮਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ DDA। ਚਾਰ (4th) ਸਾਲ
ਦੀ ਉਿਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ DDA ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ DDA ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੌਥੇ (4ਥੇ) ਜਨਿਮਦਨ 'ਤੇ
ਸਿਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਾਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਾਂ ਮਕਸੇ ਪੈਕੇਿ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਨਾਿ

ਿੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੂੰਬਰ

ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨਯਿਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਔਨਲਾਈਨ
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
cc: ਗਾਹਕ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ
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ਈਿੇਲ ਪਤਾ

ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿੇਬਲ
ਲੋ ੜੀਦੇ
ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸਮਿਤੀ

ਉਮਰ

ਡਾਇਗਨੌਮਸਸ

ਡਾਇਗਨੌਸਿੀਸ਼ੀਅਨ

ਮਵਕਾਸ ਮਵੱਚ ਦੇਰੀ

4 ਤੋਂ 9
ਸਾਲ ਦੀ
ਉਿਰ ਤੱਕ

ਮਵਕਾਸ ਮਵੱਚ ਦੇਰੀ

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਮਵਕਾਸਾਤਿਕ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਜਾਾਂ
ਿੁਲਾਾਂਕਣਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪਰੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਉਿਰ ਚਾਰ (4) ਤੋਂ (9) ਸਾਲ ਤੱਕ – ਮਪਛਲੇ 12 ਿਹੀਮਨਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿੌਜਦਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ
ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿੱਧਿ ਤੋਂ ਘੱਿ 1.5 ਮਿਆਰੀ ਭਿਕਣ ਦੇ ਮਤੂੰਨ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਰੀ।

ਬੌਮਧਕ ਅਪਾਹਜਤਾ

ਉਿਰ 4
ਸਾਲ ਜਾਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਬੌਮਧਕ ਅਪਾਹਜਤਾ

ਇੱਕ ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਿਨੋ ਮਵਮਗਆਨਕ, ਵਾਮਸ਼ੂੰਗਿਨ
ਸਰਿੀਫਾਈਡ ਸਕਲ ਿਨੋ ਮਵਮਗਆਨਕ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਕਲ
ਿਨੋ ਮਵਮਗਆਨਕ ਜੋ ਸਕਲ ਦੇ ਿਨੋ ਮਵਮਗਆਨੀਆਾਂ ਦੇ
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸ਼ੀਏਿ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਣਤ ਹਨ

ਪਰਨ ਿਨੋ ਮਵਮਗਆਨਕ ਮਰਪੋਰਿ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਿੱਧਿ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਭਿਕਣਾਾਂ
ਦਾ Full Scale IQ ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਪਛਲੇ 36 ਿਹੀਮਨਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਾ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਿੱਧਣ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਦੋ ਮਿਆਰੀ ਭਿਕਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁ ਕਲ ਹੁਨਰ ਿੈਸਿ ਸਕੋਰ।

ਮਦਿਾਗੀ ਲਕਵਾ

ਉਿਰ 4
ਸਾਲ ਜਾਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਮਦਿਾਗੀ ਲਕਵਾ

ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਡਾਕਿਰ

ਮਤੂੰਨ (3) ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆਤ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਾਂ (ਪਖਾਨੇ ,
ਨਹਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪਮਹਰਾਵਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਾਂ ਸੂੰਚਾਰ) ਮਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਸੱਧੀ ਸਰੀਰਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਬੋਰਡ ਸਰਿੀਫਾਈਡ ਮਨਊਰੋਲੋਮਜਸਿ

ਿੈਡੀਕਲ ਇਮਤਹਾਸ ਅਤੇ ਮਨਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਿੈਸਮਿੂੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਦਾਨ, ਬੇਕਾਬ ਅਤੇ
ਾਂ ੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਡਾਕਿਰ ਜਾਾਂ ਮਨਊਰੋਲੋਮਜਸਿ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਿੀਕਰਣ, ਅਤੇ
ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਾਂ ਆਉਦ
ਅਨੁ ਕਲ ਹੁਨਰਾਾਂ ਦਾ ਿੈਸਿ ਿਤਲਬ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਭਿਕਣਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਕਲ
ਾਂ ਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਾਾਂ ਮਵੱਚ ਿਹੱਤਵਪਰਣ ਕਿੀਆਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ

ਇੱਕ ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਿਨੋ ਮਵਮਗਆਨੀ, ਇੱਕ
ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਡਾਕਿਰ ਜਾਾਂ ARNP ਇੱਕ ਆਮਿਜ਼ਿ
ਸੈਂਿਰ, ਮਵਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਾਂ ਉੱਤਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਾਂ
ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸਰਿੀਫਾਈਡ: ਮਨਊਰੋਲੋਮਜਸਿ,
ਿਨੋ ਚਮਕਤਸਕ, ਜਾਾਂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮਵਵਹਾਰ ਸੂੰਬੂੰਧੀ
ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਵਮਗਆਨੀ

ਪਰਤੀ DSM-IV-TR ਦਾ ਪਰਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਸਾਰੇ ਮਨਦਾਨ ਿਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਸਿਾਮਜਕ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੂੰਚਾਰ ਹੁਨਕ ਜਾਾਂ ਸੂੰਕੇਤਕ ਜਾਾਂ ਕਲਪਨਾਤਿਕ ਖੇਡ ਮਵੱਚ ਮਤੂੰਨ (3)
ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਿਾਣ, ਅਤੇ
ਅਨੁ ਕਲ ਹੁਨਰਾਾਂ ਦਾ ਿੈਸਿ ਿੱਧਿ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਭਿਕਣਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਕਲ
ਾਂ ਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਮਵੱਚ ਿਹੱਤਵਪਰਣ ਸੀਿਾਵਾਾਂ ਦਰਸਾਉਦ

ਇੱਕ ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਿਨੋ ਮਵਮਗਆਨੀ, ਇੱਕ
ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਡਾਕਿਰ ਜਾਾਂ ARNP ਇੱਕ ਆਮਿਜ਼ਿ
ਸੈਂਿਰ, ਮਵਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਾਂ ਉੱਤਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਾਂ
ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸਰਿੀਫਾਈਡ: ਮਨਊਰੋਲੋਮਜਸਿ,
ਿਨੋ ਚਮਕਤਸਕ, ਜਾਾਂ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮਵਵਹਾਰ ਸੂੰਬੂੰਧੀ
ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਵਮਗਆਨੀ

DSM-V ਦਾ ਪਰਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਸਾਰੇ ਿਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤੂੰਨ (3) ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਦੀ ਉਿਰ ਜਾਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਰਿਾਣ ਜੋ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਸਕੇਲ ਦੇ ਦੋਵਾਾਂ ਕਾਲਿਾਾਂ ਮਵੱਚ ਦੋ ਜਾਾਂ ਮਤੂੰਨ ਦੇ ਗੂੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁ ਕਲ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਭਿਕਣਾਾਂ, ਅਤੇ
ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮਵੱਚ ਅਨੁ ਕਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਭਿਕਣ ਦਾ FSIQ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਿ ਭਾਵ - ਜਾਾਂ - ਪਰਤੀ DSM-IV ਪਰਤੀ
ਆਮਿਜ਼ਿ ਮਵਗਾੜ 299.00 ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰੋ।

ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਡਾਕਿਰ

ਿੱਧਿ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ 1.5 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਭਿਕਣਾ ਦਾ Full Scale IQ ਸਕੋਰ, ਅਤੇ
ਅਨੁ ਕਲ ਹੁਨਰਾਾਂ ਦਾ ਿੈਸਿ ਮਪਛਲੇ 36 ਿਹੀਮਨਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਾ ਕੀਤੇ ਿੱਧਿ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਭਿਕਣਾ ਦੇ ਅਨੁ ਕਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਮਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਿਾਵਾਾਂ
ਾਂ ਾ ਹੈ।
ਦਰਸਾਉਦ

ਕੁਆਡਰੀਪਲੇ ਜੀਆ
ਹੇਿੀਪਲੇ ਜੀਆ

ਹੋਰ ਮਰਿਾਰਡ

ਮਡਪਲੇ ਜੀਆ
ਮਿਰਗੀ

ਉਿਰ 4
ਸਾਲ ਜਾਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਮਿਰਗੀ ਜਾਾਂ ਦੌਰੇ ਸੂੰਬੂੰਧੀ
ਮਵਗਾੜ

ਆਮਿਜ਼ਿ

ਉਿਰ 4
ਸਾਲ ਜਾਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਆਮਿਜ਼ਿ ਜਾਾਂ
ਆਮਿਸਮਿਕ ਮਵਗਾੜ

ਆਮਿਜ਼ਿ ਸਪੈਕਿਰਿ
ਮਵਗਾੜ 299.00

(ਪਰਤੀ DSM-5)

ਉਿਰ 4
ਸਾਲ ਜਾਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਬੌਮਧਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਰਗੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ
ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਮਥਤੀ

ਉਿਰ 4
ਸਾਲ ਜਾਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

(ਪਰਤੀ DSM-IV-TR)

ਆਮਿਜ਼ਿ ਸਪੈਕਿਰਿ
ਮਵਗਾੜ

ਨੋ ਿ:

ਪਰਤੀ 299.00 in
DSM-IV-TR

ਦੋਨਾਾਂ ਕਾਲਿਾਾਂ ਮਵੱਚ
ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 2 ਜਾਾਂ
3 ਸਿੇਤ ਪਰਤੀ DSM-5
ਮਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ
ਕਰੋਿੋਸੋਿਲ ਮਵਗਾੜ
ਬੌਮਧਕ ਅਤੇ ਅਨੁ ਕਲ
ਹੁਨਰਾਾਂ ਦੇ ਘਾਿੇ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਫਾਰਮ ਮਸਰਫ਼ ਇਿੱਿ ਸਧਾਰਣ ਗਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ DDA ਨ਼ੂੰ ਵਾਧ਼ੂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਾਂ ਮੁਲਾਾਂਿਣ ਦੀ ਜਰ਼ੂਰਤ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਯੋਗਤਾ ਮਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਪਮਹਲਾ ਿਦਮ ਹੈ। DDA
ਯੋਗਤਾ WAC Chapter 388-823 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮਨਰਧਾਰ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
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