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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

จดหมายแจงเตือนการหมดอายุสิทธิไดรับสวัสดิการ
เนื่องจากอายุครบสี่ (4) ป
วันที่:

CLIENT NAME AND ADDRESS

REPRESENTATIVE NAME AND ADDRESS

เรื่อง: จดหมายแจงเตือนการหมดอายุสิทธิไดรับสวัสดิการ เนื่องจากอายุครบสี่ (4) ป
ปจจุบันนี้ บุตรของคุณเปนลูกคาของ Developmental Disabilities Administration (DDA). สิทธิไดรับสวัสดิการของบุตรของคุณ
กับDDA จะหมดอายุในวันเกิดอายุครบสี่ปของเขา/เธอ เพื่อใหบุตรของคุณยังคงมีสิทธิไดรับสวัสดิการจาก DDA ตอไป คุณตองสมัครใหม
อีกครั้ง กอนที่บุตรของคุณจะมีอายุครบสี่ป บุตรของคุณตองไดรับการพิจารณาสิทธิการไดรับสวัสดิการใหมอีกครั้ง ภายใตเงื่อนไข
ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้: ความพิการทางสติปญญา, ภาวะสมองพิการ, โรคลมชัก, ภาวะออทิสติก, เงื่อนไขทางระบบประสาทหรืออื่น ๆ
ที่คลายคลึงกับความพิการทางปญญา
เราไดแนบตารางเอกสารที่จําเปนมากับจดหมายฉบับนี้ เพื่อแจงใหคุณทราบวาเราตองใชเอกสารใดบางในการพิจารณาตัดสินนี้
จะสมัครใหมไดอยางไร?
ติดตอเจาหนาที่ DDA Intake & Eligibility อยางนอย 90 วันกอนวันเกิดอาบุครบสี่ปของบุตรของคุณ เพื่อขอชุดเอกสารใบสมัคร
ใหม คุณสามารถขอไดโดยเขียนจดหมายติดตอ หรือโทรไปยังหมายเลขโทรศัพทที่แสดงดานลาง ชุดเอกสารใบสมัครจะสงหา
คุณทางไปรษณีย คุณยังสามารถรับเอกสารใบสมัครไดทางออนไลน โดยไปที่
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
ถาไมสมัครใหมจะเปนอยางไร?
หากคุณไมขอรับชุดเอกสารใบสมัครใหมหรือถาคุณไมสงเอกสารใบสมัครใหมภายในอยางนอย 60 วัน กอนวันเกิดของบุตรของคุณ
สิทธิการไดรับสวัสดิการของ DDA จะหมดลงในวันครบรอบวันเกิดปที่สี่ของเขา/เธอ ถาบุตรของคุณไดรับบริการประเภทที่ตองชําระ
เงินจาก DDA บริการนี้จะสิ้นสุดในวันครบรอบวันเกิดปที่สี่ของเขา/เธอ
การหมดอายุสิทธิรับสวัสดิการของ DDA จะไมสงผลตอการเขารวมในโปรแกรม Special Education หรือการมีสิทธิไดรับ
สวัสดิการ SSI และจะไมสงผลกระทบตอบริการ DSHS อื่น ๆ ที่คุณอาจไดรับ เชน Medicaid, TANF หรือสแตมปอาหาร
กรุณาตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด, อยางนอย 90 วัน กอนวันครบรอบวันเกิดปที่สี่ของบุตรของคุณ. หากเราไมรับการติดตอจากคุณ
เราจะถือวาคุณไมตองการใหบุตรของคุณรับสวัสดิการของ DDA อีกตอไป หากไมมีเอกสารที่ถูกตองเหมาะสมแสดงสิทธิการไดรับ
สวัสดิการตามเงื่อนไขภายในวันครบรอบอายุสี่ (4) ปของบุตรของคุณ สิทธิการไดรับสวัสดิการ DDA และบริการ DDA ของบุตร
ของคุณจะหมดอายุลงในวันครบรอบวันเกิดอายุสี่ (4ป) ของเขา/เธอ
หากคุณมีคําถามหรือตองการขอรับชุดเอกสารใบสมัคร กรุณาติดตอ
NAME

TELEPHONE NUMBER

EMAIL ADDRESS

สําเนากฎระเบียบของรัฐเกี่ยวกับสิทธิการไดรับสวัสดิการมีใหเมื่อคุณขอรับ หรือทางออนไลนที่
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
สําเนา: แฟมลูกคา

DSHS 10-377 TH (REV. 10/2019) Thai

ตารางเอกสารที่จําเปนมา
สภาวะความพิการ

อายุ

การวินิจฉัย

พัฒนาการลาชา

อายุ 4 ป
ถึง 9 ป

พัฒนาการลาชา

ความพิการทางปญญา

อายุ 4 ป
และ
มากกวา

ความพิการทางปญญา

นักจิตวิทยาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นักจิตวิทยาของโรงเรียนที่ผานการรับรองจาก
วอชิงตัน หรือนักจิตวิทยาของโรงเรียนอื่น
ที่ไดรับการรับรองจาก National Assoc. of
School Psychologists

โรคสมองพิการ

อายุ 4 ป
และ
มากกวา

โรคสมองพิการ
ภาวะแขนและขา
อัมพาต
โรคอัมพาตครึ่งซีก
ภาวะสมองพิการ
ที่สงผลตอความผิดปกติ
ที่เกี่ยวของกับขา
2 ขางเปนหลัก

แพทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เริ่มมีอาการกอนอายุสาม (3) ป และขอมูลที่สนับสนุนวาตองการความ
ชวยเหลือทางดานรางกายโดยตรงทุกวัน อยางนอยในกิจกรรมสองประเภท
ขึ้นไป (การเขาหองน้ํา, การอาบน้ํา, การกิน, การแตงตัว, การเคลื่อนไหว
หรือการสื่อสาร)

โรคลมบาหมู

อายุ 4 ป
และ
มากกวา

โรคลมชักหรือโรคชัก

นักประสาทวิทยาที่ไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการแพทย

โรคออทิสติก
(per DSM-IV-TR)

อายุ 4 ป
และ
มากกวา

โรคออทิสติกหรือความ
ผิดปกติดานออทิสติก
Per 299.00 in
DSM-IV-TR

นักจิตวิทยาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แพทยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ
ARNP ที่เปนสมาชิกของศูนยออทิซึม ศูนย
การพัฒนา หรือศูนยความเปนเลิศ หรือ
นักประสาทวิทยา จิตแพทย หรือกุมารแพทย
ดานการพัฒนาการและพฤติกรรมซึ่งไดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการแพทย

การวินิจฉัยจากประวัติทางการแพทยและการทดสอบทางระบบประสาท
การยืนยันจากแพทยหรือนักประสาทวิทยาวาเปนอาการชักที่ไมสามารถ
ควบคุมไดและเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง หรือเกิดขึ้นซ้ําซอน และการทดสอบ
ทักษะการปรับตัว แสดงถึงขอจํากัดที่สําคัญในการปรับตัวมากกวาสองคา
มาตรฐานการเบีย
่ งเบนซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย
การประเมินเต็มรูปแบบที่ไดจากการประชุม DSM-IV-TR ดานเกณฑ
วินิจฉัย หลักฐานแสดงความลาชา หรือการทํางานที่ผิดปกติกอนอายุสาม
(3) ป ในดานสังคม ภาษา ทักษะการสื่อสาร หรือการเลนในเชิงสัญลักษณ
หรือจินตนาการ และการทดสอบทักษะการปรับตัวทั้งหมด ซึ่งแสดงถึง
คามาตรฐานการเบี่ยงเบนที่มากกวาสองคามาตรฐานการเบี่ยงเบนซึ่งต่ํา
กวาคาเฉลี่ย
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ผูวินิจฉัย

ผูเปนมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ดําเนินการประเมินการพัฒนาหรือการ
ประเมินผลการพัฒนา

บันทึกอื่น ๆ

อายุสี่ (4) ปถึงเกา (9) ป– ความลาชาสามประเภทหรือมากกวานั้นในระดับ
1.5 ตามมาตรฐานการเบี่ยงเบนซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยหรือ 25% ของอายุ
ตามลําดับเหตุการณ จากการประเมินในปจจุบันภายในระยะเวลา 12 เดือน
ที่ผานมา
รายงานจิตวิทยาแบบครบถวนซึ่งรวมถึงคะแนน IQ เต็มมาตราสวน ในระดับ
มากกวาสองสวนของมาตรฐานการเบี่ยงเบนซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย และคะแนน
ทักษะการปรับตัวที่มากกวาสองสวนมาตรฐานการเบี่ยงเบนซึ่งต่ํากวา
คาเฉลี่ยที่ไดตรวจสอบอยางสมบูรณภายในระยะเวลา 36 เดือนที่ผานมา

ตารางเอกสารที่จําเปนมา
สภาวะความพิการ

อายุ

การวินิจฉัย

ผูวินิจฉัย

บันทึกอื่น ๆ

โรคสเปกตรัมออทิสติก
ผิดปกติ
(per DSM-5)

อายุ 4 ป
และ
มากกวา

โรคสเปกตรัมออทิสติก
ผิดปกติ 299.00
ตาม DSM-5 รวมทั้ง
ระดับความรุนแรง
ในระดับที่ 2 หรือ 3 ทั้ง
สองคอลัมน

นักจิตวิทยาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แพทยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ
ARNP ที่เปนสมาชิกของศูนยออทิซึม ศูนย
การพัฒนา หรือศูนยความเปนเลิศ หรือ
นักประสาทวิทยา จิตแพทย หรือกุมารแพทย
ดานการพัฒนาการและพฤติกรรมซึ่งไดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการแพทย

เงื่อนไขทางระบบ
ประสาทหรือสภาวะอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกับ
ความพิการทาง
สติปญญา

อายุ 4 ป
และ
มากกวา

การประเมินเต็มรูปแบบจากการประชุม DSM-V ทั้งหมดดานเกณฑการ
วินิจฉัย หลักฐานแสดงความลาชา หรือการทํางานที่ผิดปกติกอนอายุสาม
(3) ปที่มีระดับความรุนแรงระดับสองหรือสาม ในชองแสดงระดับความ
รุนแรง การทดสอบทักษะการปรับตัวที่แสดงถึงขอจํากัดสําคัญในการ
ทํางานที่ตองใชการปรับตัวมากกวาสองสวนมาตรฐานการเบี่ยงเบน และ
FSIQ หนึ่งสวนในมาตรฐานการเบี่ยงเบน หรือที่ต่ํากวาคาเฉลี่ย - หรือ ตรงตามเกณฑทั้งหมดสําหรับความผิดปกติดานออทิสติก 299.00 ตามขอ
DSM-IV
คะแนน IQ เต็มมาตราสวน คะแนนเต็มมาตราสวน IQ มากกวา 1.5 สวน
มาตรฐานการเบี่ยงเบนซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย และการทดสอบทักษะการปรับตัว
ที่แสดงถึงขอจํากัดอยางมีนัยสําคัญในการทํางานที่ตองปรับตัวตาม
มาตรฐานการเบี่ยงเบนซึ่งมากกวาสองคามาตรฐานการเบี่ยงเบนที่ต่ํากวา
คาเฉลี่ยที่ไดตรวจสอบอยางสมบูรณภายในระยะเวลา 36 เดือนที่ผานมา

ความผิดปกติของ
แพทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ระบบประสาทหรือ
โครโมโซม ที่รูจักกัน
ทั่วไปวาทําใหเกิด
ความบกพรองทาง
สติปญญาและการ
ปรับตัว
หมายเหตุ: แบบฟอรมนี้ใหไวเพื่อเปนแนวทางโดยทั่วไปเทานั้น และ DDA สามารถขอขอมูลหรือการประเมินผลเพิ่มเติมได เอกสารนี้เปนขั้นตอนแรกในการพิจารณาสิทธิไดรับ
สวัสดิการ การพิจารณาตัดสินสิทธิไดรับสวัสดิจาก DDA ภายใต WAC บทที่ 388-823
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