DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

నాలుగు సంవత్సరాల వయస్సు (4) గలవారి అర్హత య ుక్క
గడువుకు సంబంధించిన ప్రకటన
తేది:
క్లయిింట్ పేరు మరియు చిరునామా

ప్రతినిధి పేరు మరియు చిరునామా

నాలుగు సంవత్సరాల వయస్సు (4) గలవారి అర్హత య ుక్క గడువుకు సంబంధించిన ప్రకటన
ప్రస్తుతానికి మీ శిశువు డెవలప్మెింటల్ డిసేబిలిటీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (డిడిఎ) లో ఒక క్లయిింట్.
డిడిఎ తో ఉన్న మీ శిశువు యెుక్క అర్హత అతని/ఆమె నాలుగవ పుట్టినరోజన ముగుస్తుింది. డిడిఎ కోసిం మీ
శిశువు యెుక్క అర్హతను అలాగే కొనసాింగిచడానికి, మీ శిశువు నాలుగవ సింవత్సరింలో అడుగు పెట్టక ముిందే మీరు
తిరిగి-అప్లై చేయవలసి ఉింటుింది. ఈ క్రిింద ఉన్న స్థితులలో ఏదో ఒకదాన్ని అనుసరిించి మీ శిశువు యెుక్క
అర్హతను తిరిగి-నిర్ణయిించబడుతుింది: మేధో వైకల్యిం, మస్తిష్క పక్షవాతిం, మూర్చ, ఆటిజిం, వేరే నరాలకు
సింబింధిించిన లేదా వేరే సామాన స్థితి గల మానసిక వైకల్యిం.
ఈ తిరిగి-నిర్ణయిించబడటిం అనేదానికి ఏదైతే అవసరమౌతుిందో దానిని మీకు తెలియజేయడానికి మెము
అవసరమైన పట్టికను డాక్యుమెింట్ రూపింలో జతచేశాము.
నేను తిరిగి ఎలా అప్లై చేయాలి?
రీ-అప్లికేషన్ ప్యాకెట్ కు విన్నవిించడానికి మీ శిశువు యెుక్క నాలుగవ పుట్టనరోజుకు 90 రోజుల ముిందు
డిడిఎ ఇన్టేక్ & ఎలిజిబిలిటి సిబ్బిందిని సింప్రదిించిండి. మీరు వ్రాత పూర్వకింగా లేదా క్రిింద సూచిించిన
టెలీఫోన్ నింబర్లకు కాల్ చేసి సింప్రదిించవచ్చు. మీకు ఒక అప్లికేషన్ ప్యాకెట్ను మెయిల్ కు
పింపబడతుింది. ఈ క్రిింద చూపబడిన వెబ్సైట్ ను సిందర్శిించడిం ద్వారా మీరు అప్లికేషన్ కు సింబింధిించి
డాక్యుమెింట్లను పొిందవచ్చు https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
నేను తిరిగి అప్లై చేయకుంటే ఏమౌతుంది?
మీరు మీ శిశువు యెుక్క నాలుగవ పుట్టినరోజుకు 60 రోజుల ముిందు రీ-అప్లికేషన్ ప్యాకెట్ ను
విన్నవిించకున్నా లేదా మీరు అప్లికేషన్ ను తిరిగి సమర్పిించలేకున్నా, డిడిఎ తో ఉన్న శిశువు అర్హత
అతని/ఆమె యెుక్క నాలుగవ పుట్టినరోజున ముగుస్తుింది. మీ శిశువు డిడిఎ ద్వారా రుసుమిచ్చి సేవను
పొిందినట్లైతే, ఈ సేవ అతని/ఆమె నాలుగవ పుట్టినరోజున ముగుస్తుింది.
ప్రత్యేక విద్యా కార్యక్రమాలలో లేదా ఏస్ఏస్ఐ అర్హతలో పాల్గొనటాన్ని డిడఎ అర్హత గడువు
ఎలాంటి ప్రభావమును చూపించదు. మీరు మ డికైడ్ ద్వారా, టిఎఎన్ఎఫ్ ద్వారా లేదా ఫుడ్ స్టాంప్స్
ద్వారా పొందబడే, ఏవిధమైన ఇతర డిఎస్హ చ్ఎస్ సేవను కూడా ప్రభావితం చేయదు.
దయచేసి వీలైనింత త్వరగా స్పిందిించిండి, అదికూడా మీ శిశువు యెుక్క పుట్టినరోజుకు 90 రోజులు ముిందుగా.
మీ నుిండి మేము ప్రత్యుత్తరాన్ని పొిందనట్లైతే, మీరు మీ శిశువు యెుక్క అర్హతను ఢిడిఎ తో
కొనసాింగిచడానికి సుముఖింగా లేరు అని మేము భావిించవలసి వస్తుింది. నాలుగు (4) సింవత్సరాల మీ శిశువు
యెుక్క డిడిఎ అర్హత మరియు డిడిఎ సేవలు అతని/ఆమె నాలుగవ (4వ) పుట్టినరోజున అర్హత స్థితిని
ఏటువింటి సరైన డాక్యుమెింటేషన్ లేకుిండా ముగుస్తుింది.
ప్యాకెట్ను విన్నవిించడానికి మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు లేదా అలోచన ఉన్నట్లైతే, దయచేసి సింప్రదిించిండి
పేరు

టెలిఫోన్ నింబర్

ఈ మెయిల్ అడ్రస్

విన్నవిించడిం చేత లేదా ఆన్లైన్లో స్టేట్ రూల్స్ గవర్నిింగ్ ఏలిజిబిలిటీ యెుక్క నకిలీ ప్రతి
లభ్యమౌతుింది https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
సిసి: క్లయిింట్ ఫైల్
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డాక్యుమ ంటేషన్ కు అవసరమైన పట్టిక
అంగవైకల్య స్థితి

వయస్సు

రోగ నిర్ధారణ

వికాసిం
దృష్ట్యా
ఆలస్యిం

వయస్సు 4
నుిండి 9 వరకు

వికాసిం
దృష్ట్యా
ఆలస్యిం

మేధో వైకల్యిం

వయస్సు 4
మరియు
అింతకింటే
పెద్దవారు

మేధో వైకల్యిం

మస్తిష్క
పక్షవాతిం

వయస్సు 4
మరియు
అింతకింటే
పెద్దవారు

మస్తిష్క
పక్షవాతిం

రోగ నిర్ధారకుడు

ఇతర రికార్డులు

వికాసానికి సింబింధిించిన అించనాలను
లేదా మూల్యాింకనాలను
నిర్వహిించడానికి వృత్తిరిత్యా
అర్హత కలిగి ఉిండటిం

వయస్సు నాలుగు (4) నుిండి తొమ్మిది (9) వరకు –ఇటీవలి 12
నెలల వ్యవధిలోని అించనా ఆధారింగా సగటు కింటే 1.5
ప్రామాణిక విచలనాలు లేదా కాలక్రమానుసారిం వయస్సు 25%
యెుక్క మూడు లేదా అింతకింటే ఏక్కువ ఆలస్యాలు.

ఒక ధృవీకరిించబడిన సైకాలజిస్ట్,
ధృవీకరిించబడిన వాషిింగ్టన్ స్కూల్
సైకాలజిస్ట్ లేదా ఇతర నేషనల్
అసోసియేషన్ ఆఫ్ స్కూల్
సైకాలజిస్ట్స్ చే ధృవీకరిించబడిన
స్కూల్ సైకాలజిస్ట్

36 నెలల వ్యవధిలో పూర్తిచేయబడిన సగటున రెిండు కింటే
ఎక్కువ ప్రామాణిక విచలనాల యెుక్క పూర్తి స్థాయి
ఐక్యూ స్కోర్ మరియు సగటున రెిండు కింటే ఎక్కువ
ప్రామాణిక విచలనాల యెుక్క అడాప్టివ్ స్కిల్ టెస్ట్
స్కోరు తో సహా సింపూర్ణ సైకలాజికల్ రిపోర్ట్.

ధృవీకరిించబడిన వైద్యుడు

మూడు (3) సింవత్సరాల వయస్సు లోపు మరియు రెిండు లేదా
అింతకింటే ఎక్కువ ప్రాింతాలలో (టాయిలెట్, స్నానిం,
తినడిం, డ్రెస్సిింగ్, మొబిలిటీ, లేదా కమ్యూనికేషన్)
రోజువారీ ప్రత్యక్ష భౌతిక సహాయానికి అవసరమయ్యే
సమాచారిం.

బోర్డ్ ధృవీకరిించిన
న్యూరాలజిస్ట్

మెడికల్ హిస్టరీ మరియు న్యూరాలాజికల్ టెస్టిింగ్
ఆధారింగా రోగ నిర్ధారణ, తట్టుకోలేని లేదా వస్తున్న
లేదా మళ్ళి మళ్ళి వస్తున్న మూర్చలకు వైద్యుడి లేదా
న్యూరాలజిస్ట్ నుిండి నిర్ధారణ, మరియు అనుకూల
పనితీరులో గణనీయమైన పరిమితులను అడాప్టివ్ స్కిల్స్
టెస్ట్ సగటుకు రెిండు కింటే ఎక్కువ ప్రామాణిక విచలనాలను
చూపిస్తుింది.

ధృవీకరిించబడిన ఒక సైకాలజిస్ట్,
దృవీకరిించబడిన ఒక వైద్యుడు లేదా
ఒక ఆటిజిం సెింటర్తో సింబింధిం ఉన్న
ఎఎన్ఆర్పి, డెవలప్మెింటల్
సెింటర్, లేదా సెింటర్ ఆఫ్
ఎక్సలెన్స్, లేదా ఒక బోర్డ్ చేత
దృవీకరిించబడిన: న్యూరాలజిస్ట్,
సైక్రియార్టిస్ట్, లేదా
డెవలప్మెింటల్ అిండ్
బిహేవియరల్ పిడియాట్రిషియన్

DSM-IV-TR కి అనుకూలింగా ఉన్న అన్ని నిర్ధారణ
ప్రమాణాలకు సింపూర్ణ మూల్యాింకనిం, సామాజిక, భాష,
కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేదా సింకేతాత్మక లేదా
ఊహాత్మక ఆటలలో మూడు (3) సింవత్సరాల కింటే వెనుకబాటు
లేదా అసాధారణమైన పనితీరుకు సాక్ష్యిం, మరియు అనుకూల
పనితీరులో గణనీయమైన పరిమితులను అడాప్టివ్ స్కిల్స్
టెస్ట్ సగటుకు రెిండు కింటే ఎక్కువ ప్రామాణిక విచలనాలను
చూపిస్తుింది.

కాళ్ళు చేతులకు
వచ్చే పక్షవాతిం
అర్ధాింగ
పక్షవాతిం
కాళ్ళకు వచ్చే
పక్షవాతిం

మూర్చ

వయస్సు 4
మరియు
అింతకింటే
పెద్దవారు

మూర్చ లేదా
బిగుసుకుపోయేటు
వింటి వ్యాధి

ఆటిజిం

వయస్సు 4
మరియు
అింతకింటే
పెద్దవారు

ఆటిజిం లేదా
ఆటిస్టిక్
డిజార్డర్

(ప్రతి
DSM-IV-TR కి)
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DSM-IV-TR లో
ప్రతి 299.00 కు

డాక్యుమ ంటేషన్ కు అవసరమైన పట్టిక
అంగవైకల్య స్థితి

వయస్సు

రోగ నిర్ధారణ

రోగ నిర్ధారకుడు

ఇతర రికార్డులు

ఆటిజిం
స్పెక్ట్రమ్
డిజార్డర్

వయస్సు 4
మరియు
అింతకింటే
పెద్దవారు

ఆటిజిం
స్పెక్ట్రమ్
డిజార్డర్
299.00

ధృవీకరిించబడిన ఒక సైకాలజిస్ట్,
దృవీకరిించబడిన ఒక వైద్యుడు లేదా
ఒక ఆటిజిం సెింటర్తో సింబింధిం ఉన్న
ఎఎన్ఆర్పి, డెవలప్మెింటల్
సెింటర్, లేదా సెింటర్ ఆఫ్
ఎక్సలెన్స్, లేదా ఒక బోర్డ్ చేత
దృవీకరిించబడిన: న్యూరాలజిస్ట్,
సైక్రియార్టిస్ట్, లేదా
డెవలప్మెింటల్ అిండ్
బిహేవియరల్ పిడియాట్రిషియన్

DSM-IV-TR కి అనుకూలింగా ఉన్న అన్ని నిర్ధారణ
ప్రమాణాలకు సింపూర్ణ మూల్యాింకనిం, సివియారిటీ లెవల్
స్కేల్ యెుక్క రెిండు కాలమ్లలో తీవ్రత స్థాయి రెిండు
లేదా మూడు తో మూడు (3) సింవత్సరాల లోపువారి అసాధారణ
పనితీరు లేదా వెనుకబాటుతనానికి సాక్ష్యిం, అనుకూల
పనితీరులో గణనీయమైన పరిమితులను అడాప్టివ్ స్కిల్స్
టెస్ట్ సగటున రెిండు కింటే ఎక్కువ ప్రామాణిక విచలనాలను
చూపిస్తుింది, మరియు సగటుకు కిింటే ఒక విచలనిం యెుక్క
ఎఫ్ఎస్ఐక్యూ – లేదా – ప్రతి DSM-IV ఆటిస్టిక్
డిజార్డర్ 299.00 కోసిం అన్ని ప్రమాణాలు ఆనుకూలిం.

దృవీకరిించబడిన వైద్యుడు

36 నెలల వ్యవధిలో పూర్తిచేయబడిన పూర్తి స్థాయి
ఐక్యూ స్కోరు మరియు సగటున 1.5 కింటే ఎక్కువ ప్రామాణిక
విచలనాలను, మరియు అనుకూల పనితీరులో గణనీయమైన
పరిమితులను అడాప్టివ్ స్కిల్స్ టెస్ట్ సగటున రెిండు
కింటే ఎక్కువ ప్రామాణిక విచలనాలను చూపిస్తుింది.

(ప్రతి DSM-5 కు)

మేధో
వైకల్యానికి
సమానమైన ఇతర
న్యూరాలాజికల్
లేదా వేరే
స్థితి

రెిండు కాలమ్లలో
తీవ్రతను
స్థాయిలు 2
లేదా 3 సహా
ప్రతి DSM-5 కు
జతచేయబడిింది.
వయస్సు 4
మరియు
అింతకింటే
పెద్దవారు

న్యూరాలాజికల్
లేదా
క్రోమోజోమల్
డిజార్డర్ అనేది
మేధో మరియు
అడాప్టివ్
స్కిల్స్
లోపాలకు
దారితీస్తుింది

గమనిక: ఈ ఫాం కేవలం సాధారణ గైడ్ మాత్రమే మరియు డిడిఎ కు అదనపు సమాాచారం లేదా అంచనాలు అవసరమవ్వచ్చు. అర్హతను నిర్ణయించడానికి ఈ
డాక్యుమ ంట్ అనేది ప్రధమ సోపానం. డబ్ల్యూఎసి అధ్యాయం 388-823 అధారంగా డిడిఎ అర్ఙత నిర్ణయించబడింది.
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