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ZAWIADOMIENIE O WYGAŚNIĘCIU UPRAWNIEŃ DZIECKA W WIEKU LAT (4)

Państwa dziecko jest obecnie klientem Developmental Disabilities Administration (DDA). Uprawnienia dziecka do
korzystania z programów DDA wygasają w dniu jego czwartych urodzin. W celu zachowania uprawnień do korzystania
z programów DDA, konieczne jest ponowne zgłoszenie dziecka przed ukończeniem przezeń czterech lat. Konieczne
będzie ponowne ustalenie uprawnień dziecka na podstawie jednego z następujących schorzeń: niepełnosprawność
intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, autyzm, inne schorzenie neurologiczne lub schorzenie innego
typu podobne do niepełnosprawności intelektualnej.
W celu poinformowania, jakie dokumenty potrzebne są do ponownego ustalenia uprawnień, dołączyliśmy tabelę
wymaganej dokumentacji.
W jaki sposób można ponownie zgłosić dziecko?
Należy skontaktować się z pracownikami DDA Intake & Eligibility (przyjmowanie zgłoszeń i ustalanie uprawnień)
nie później niż 90 dni przed czwartymi urodzinami dziecka, aby poprosić o pakiet ponownego zgłoszenia. Można to
uczynić pisemnie lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym poniżej. Pakiet zgłoszeniowy zostanie wysłany
na Państwa adres. Można też pobrać dokumentację potrzebną do zgłoszenia dziecka na stronie
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Co się stanie, jeśli nie zgłoszę dziecka ponownie?
Jeśli nie poproszą Państwo o przysłanie pakietu ponownego zgłoszenia lub jeśli nie odeślą Państwo zgłoszenia co
najmniej 60 dni przed czwartymi urodzinami dziecka, wygasną uprawnienia do korzystania z programów DDA w
dniu jego czwartych urodzin. Jeśli dziecko otrzymuje płatne świadczenia od DDA, zakończą się one z dniem
czwartych urodzin dziecka.
Wygaśnięcie uprawnień do korzystania z programów DDA nie będzie miało wpływu na udział
w programach nauczania specjalnego ani w ramach SSI. Nie będzie też miało wpływu na inne
świadczenia zapewniane przez DSHS, jak np. Medicaid, TANF czy bony żywnościowe.
Prosimy o jak najszybszą odpowiedź, nie później jednak niż 90 dni przed czwartymi urodzinami dziecka. Jeśli nie
skontaktują się Państwo się z nami, będziemy uważać, że nie życzą sobie Państwo kontynuacji uprawnień dziecka
do korzystania z programów DDA. Bez odpowiedniego udokumentowania kwalifikującego się schorzenia przed
osiągnięciem przez dziecko czwartego (4) roku życia, uprawnienia do korzystania z programów DDA i świadczenia
zapewniane przez DDA zakończą się w dniu jego czwartych (4) urodzin.
W razie pytań lub aby otrzymać pakiet, prosimy skontaktować się z
IMIĘ I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

ADRES MAILOWY

Egzemplarz przepisów stanowych regulujących kwestię uprawnień jest dostępny na prośbę lub na stronie
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Do wiadomości:

Dokumentacja klienta
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Tabela wymaganej dokumentacji
SCHORZENIE W RAMACH
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WIEK

ROZPOZNANIE

Opóźnienie rozwoju

Wiek od lat 4
do ukończenia
lat 9

Opóźnienie
rozwoju

Specjalista posiadający
kwalifikacje do przeprowadzania
ocen i testów rozwojowych

Niepełnosprawność
intelektualna

Wiek co
najmniej 4 lata

Niepełnosprawn
ość
intelektualna

Mózgowe porażenie
dziecięce

Wiek co
najmniej 4 lata

Padaczka

Wiek co
najmniej 4 lata

Mózgowe
porażenie
dziecięce
Porażenie
czterokończynowe
Hemiplegia
Diplegia
Padaczka lub
napady
drgawkowe

Psycholog licencjonowany,
psycholog szkolny certyfikowany
w stanie Washington lub inny
psycholog szkolny certyfikowany
przez National Assoc. of School
Psychologists (Krajowe
Stowarzyszenie Psychologów
Szkolnych)
Lekarz licencjonowany

Autyzm
(wg DSM-IV-TR)

Wiek co
najmniej 4 lata
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Autyzm lub
schorzenie
autystyczne
wg 299.00 in
DSM-IV-TR

DIAGNOSTYK

Neurolog dyplomowany

Psycholog licencjonowany, lekarz
licencjonowany lub ARNP
(pielęgniarka dyplomowana
wyższego stopnia) związana
z centrum leczenia autyzmu,
centrum leczenia wad
rozwojowych lub centrum
doskonałości lub dyplomowany:
neurolog, psychiatra, pediatra
rozwojowy lub behawioralny.

INNA DOKUMENTACJA

Wiek od lat czterech (4) do ukończenia lat dziewięciu (9) –
minimum trzy opóźnienia na poziomie 1,5 odchylenia
standardowego poniżej średniej lub 25% wieku metrykalnego na
podstawie aktualnej oceny przeprowadzonej w ciągu ostatnich
12 miesięcy.
Pełny raport psychologiczny zawierający wynik IQ w pełnej skali
na poziomie ponad dwóch odchyleń standardowych poniżej
średniej oraz wynik testu zdolności adaptacyjnych na poziomie
ponad dwóch odchyleń standardowych poniżej średniej
przeprowadzony w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

Początek w wieku poniżej lat trzech (3) oraz dodatkowe informacje
wskazujące na potrzebę codziennej bezpośredniej pomocy
fizycznej w co najmniej dwóch obszarach (korzystanie z toalety,
kąpanie, jedzenie, ubieranie się, poruszanie się lub komunikacja).

Rozpoznanie oparte o wywiad medyczny i testy neurologiczne,
potwierdzenie przez lekarza lub neurologa istnienia
niekontrolowanych i trwałych lub nawracających napadów
padaczkowych oraz wyniki testu zdolności adaptacyjnych
wskazujące na znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu
adaptacyjnym na poziomie ponad dwóch odchyleń standardowych
poniżej średniej.
Pełna ocena wg DSM-IV-TR spełniająca wszystkie kryteria
diagnostyczne, udowodnione opóźnienie lub nieprawidłowe
funkcjonowanie przed osiągnięciem piątego roku życia (5)
w zakresie zdolności społecznych, językowych, komunikacyjnych
lub zabawy symbolicznej lub opartej na wyobraźni oraz wyniki
testu zdolności adaptacyjnych wskazujące na znaczne
ograniczenia w funkcjonowaniu adaptacyjnym na poziomie ponad
dwóch odchyleń standardowych poniżej średniej.

Tabela wymaganej dokumentacji
SCHORZENIE W RAMACH
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zaburzenie ze spektrum
autystycznego
(wg DSM-5)

ROZPOZNANIE

Wiek co
najmniej 4 lata

Zaburzenie ze
spektrum
autystycznego
299.00
każdy DSM-5

DIAGNOSTYK

Psycholog licencjonowany, lekarz
licencjonowany lub ARNP
(pielęgniarka dyplomowana
wyższego stopnia) związana
z centrum leczenia autyzmu,
centrum leczenia wad
rozwojowych lub centrum
doskonałości lub dyplomowany:
neurolog, psychiatra, pediatra
rozwojowy lub behawioralny.
Lekarz licencjonowany

INNA DOKUMENTACJA

Pełna ocena wg DSM-V spełniająca wszystkie kryteria
diagnostyczne, udowodnione opóźnienie lub nieprawidłowe
funkcjonowanie przed osiągnięciem piątego roku życia (5), wyniki
testu zdolności adaptacyjnych na poziomie ponad dwóch odchyleń
standardowych, oraz FSIQ na poziomie jednego odchylenia
standardowego lub więcej poniżej średniej.

Schorzenie
Wynik IQ w pełnej skali na poziomie ponad 1,5 odchylenia
neurologiczne
standardowego poniżej średniej oraz wyniki testu zdolności
lub
adaptacyjnych wskazujące na znaczne ograniczenia
chromosomowe,
w funkcjonowaniu adaptacyjnym na poziomie ponad dwóch
o którym
odchyleń standardowych poniżej średniej, przeprowadzony
wiadomo, że
w ciągu ostatnich 36 miesięcy.
powoduje braki
w zakresie
zdolności
intelektualnych
lub
adaptacyjnych
Niniejszy formularz jest tylko ogólnym przewodnikiem, a DDA może wymagać podania dodatkowych informacji lub przeprowadzenia dodatkowych
ocen. Ta dokumentacja jest pierwszym krokiem do ustalenia uprawnień. Podstawą do ustalenia uprawnień do korzystania z programów DDA jest
WAC (kodeks administracyjny stanu Washington) rozdział 388-823.

Inne schorzenie
neurologiczne lub inne
schorzenie podobne do
niepełnosprawności
intelektualnej

Uwaga:

WIEK

Wiek co
najmniej 4 lata
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