DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

ሓበሬታ ብቑዕነት ናይ ኣርባዕተ ዓመት (4) ዝወድቀሉ
ዕለት፤
ስምን ኣድራሻን ዓሚል

ስምን ኣድራሻን ወኪል

ጉዳዩ፤ ሓበሬታ ብቑዕነት ናይ ኣርባዕተ ዓመት (4) ዝወድቀሉ
ኣብዚ ሕጂ እዋን፤ ውላድካ ዓሚል ናይ Developmental Disabilities Administration (DDA) እዩ። ናይ ውላድካ ብቑዕነት ምስ DDA ይወድቕ
ኣብ መበል ኣርባዕተ ዓመቱ/ታ። መታን ውላድካ ብቑዕ ኮይኑ ክቕጽል ኣብ DDA፤ ግድን ዳግማይ ከተመልክት ኣለካ ቅድሚ ውላድካ መበል ኣርባዕተ
ዓመት ምምልኡ/ኣ። ውላድካ ግድን ዳግማይ ክውሰን ኣለዎ ብቑዕ ተባሂሉ ብምኽንያት ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ሕማማት፥ ኣእምሮኣዊ ስንክልና፤ ሓንጎላዊ
ልምሰት፤ ሕማም ምንፍርፋር፤ ኦውቲዝም፤ ካልእ ሓንጎላዊ ወይ ካልእ ሕማም ዝመሳሰል ንኣእምሮኣዊ ስንክልና።
ኣተሓሒዝናዮ ኣለና እቲ ሰንጠረጅ ዝጥለብ ሰነዳት ንክነፍልጠካ እንታይ ከምዘድሊ ነዚ ዳግመ ውሳኔ ንምግባር።
ብኸመይ ዳግማይ የመልክት፧
ርኸቦም ንናይ DDA Intake & Eligibility (ምእታውን ብቕዓትን) ሰራሐተኛታት ብውሑዱ 90 መዓልታት ቅድሚ ናይ ውላድካ መበል ኣርባዕተ
ዓመቱ/ታ፤ ንክትሓትት ዳግማይ መመልከቲ ፓኬት። ነዚ ድማ ብጽሑፍ ወይ ካብዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ቁጽርታት ቴሌፎን ብምድዋል
ክትገብሮ ትኽእል። ናይ መመልከቲ ፓኬት ብቦስጣ ክስደደልካ ኢዩ። ብተወሳኺ'ውን መመልከቲ ሰነዳት ክትረክብ ትኽእል ኣብ መስመር ኢንተርነት
ብምብጻሕ ናብ https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility።
ዳግማይ እንተ ዘይኣመልከትኩኸ፧
እንተዘይሓቲትካ ዳግማይ መመልከቲ ፓኬት ወይ ነቲ መመልከቲ እንተዘይመሊስካዮ እንተወሓደ 60 መዓልታት ቅድሚ ናይ ውላድካ ዕለተ-ልደት፤
ብቑዕነት ምስ DDA ይወድቕ ኣብ መበል ራብዓይ ዓመቱ/ታ። ውላድካ ዝተኸፍለሉ ኣገልግሎት እንተረኺቡ ካብ DDA፤ እቲ ኣገልግሎት ክውዳእ
ኢዩ ኣብ መበል ራብዓይ ዓመቱ/ታ።
ምውዳቕ ብቕዓት ኣብ DDA ኣይክጸሉን ኢዩ ተሳትፎ ኣብ ፕሮግራማት Special Education (ፍሉይ ትምህርቲ) ወይ ብቕዓት ኣብ SSI።
ከምኡ'ውን ኣይክጸሉን ኢዩ ንዝኾነ ካልእ ናይ DSHS ኣገልግሎት ትረኽቦ ዘለኻ፤ ከም Medicaid (መዲከይድ)፤ TANF ወይ ናይ
መግቢ ስታምፕ።
ብኽብረትካ መልስ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ፤ ግን ብውሑዱ 90 መዓልታት ቅድሚ ናይ ውላድካ ራብዓይ ዓመቱ/ታ። መልሲ እንተዘይረኺብና ካባኻ፤
ክንቆጽሮ ኢና ክትቅጽል ከምዘይደለኻ ናይ ውላድካ ብቁዕነት ኣብ DDA። ብዘይ እቲ ግቡእ ሰነዳት ናይ ሕማማት ብቑዕነት ክሳብ ኣርባዕተ (4)
ዓመት ናይ ውላድካ፤ ብቑዕነት ውላድካ ኣብ DDA ከምኡ'ውን ኣገልግሎታት DDA ክወድቁ ኢዮም ኣብ መበል ራብዓይ (4) ዓመቱ/ታ።
ሕቶ እንተሃልዩካ ወይ ፓኬት ክትሓትት እንተደሊኻ፤ ብኽብረትካ ተወከስ
ስም

ቁጽሪ ቴሌፎን

ኣድራሻ ኢመይል

ቅዳሕ ናይ ክፍለ-ሃገር ሕግታት ዘመሓድሩ ንብቑዕነት ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ እንተሓቲትካ ወይ ኣብ መስመር ኢንተርነት ኣብ
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
ቅዳሕ ናብ፤ ፋይል ዓሚል
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ሰንጠረጅ ዝጥለብ ሰነዳት
ሕማም ስንክልና

ዕድመ

ሕማም ምልላይ

ምዕባለኣዊ ምድንጓይ

ካብ 4
ክሳብ 9
ዓመት
4 ዓመትን
ልዕሊኡን

ምዕባለኣዊ ምድንጓይ

ሓደ በዓል ሞያ ብቕዓት ዘለዎ ከመሓድር ምዕባለኣዊ
ገምጋማት ወይ ምመያታት

ኣእምሮኣዊ ስንክልና

ሓንጎላዊ ልምሰት

4 ዓመትን
ልዕሊኡን

ሕማም ምንፍርፋር

4 ዓመትን
ልዕሊኡን

ሓንጎላዊ ልምሰት
Quadriplegia
(ኩዋድራፕሊጅያ)
Hemiplegia
(ሀሚፕሊጅያ)
Diplegia (ዳይፕሊጅያ)
ሕማም ምንፍርፋር ወይ
ሕማም ወቕዒ

ሓደ ወረቐት ፍቓድ ዘለዎ ሓኪም ስነ-ኣእምሮ፤ ናይ
ዋሽንግቶን ወረቐት ምስክር ዘለዎ ናይ ቤት-ምህርቲ
ሓኪም ስነ-ኣእምሮ ወይ ካልእ ናይ ቤት-ምህርቲ
ሓኪም ስነ-ኣእምሮ ወረቐት ምስክር ዘለዎ ካብ
National Assoc. of School Psychologists
(ሃገራዊ ማሕበር ናይ ቤት-ምህርቲ ሓካይም ስነኣእምሮ)
ወረቐት ፍቓድ ዘለዎ ሓኪም

ኦውቲዝም
(ብመሰረት DSM-IV-TR)

4 ዓመትን
ልዕሊኡን

ኦውቲዝም ወይ ሕማም
ኦውቲስተኛ
ብመሰረት 299.00 ኣብ
DSM-IV-TR

ሕማም ኦውቲዝም
ስፐክትሩም
(ብመሰረት DSM-5)

4 ዓመትን
ልዕሊኡን

ሕማም ኦውቲዝም
ስፐክትሩም 299.00
ብመሰረት DSM-5
ከምኡ'ውን ዘጠቓልል
ከበድቲ ደረጃታት 2 ወይ
3 ኣብ ክልቲኡ ተርታ

ካልእ ስነ-መትናዊ ሕማም
ወይ ካልእ ሕማም
ዝመሳሰል ንኣእምሮኣዊ
ስንክልና

4 ዓመትን
ልዕሊኡን

ኣእምሮኣዊ ስንክልና

መዘኻኸሪ፤

ኣለላዪ ሕማማት

ብቦርድ ወረቐት ምስክር ዝተውሃቦ ኪኢላ ስነ-መትኒ

ሓደ ወረቐት ፍቓድ ዘለዎ ሓኪም ስነ-ኣእምሮ፤ ሓደ
ወረቐት ፍቓድ ዘለዎ ሓኪም ወይ ARNP ዝተታሓሓዘ
ምስ ማእከል ኦውቲዝም፤ ማእክል ምዕባለ ወይ
ማእከል ብሉጽነት ወይ ብቦርድ ወረቐት ምስክር
ዝተዋህቦ ኪኢላ ስነ-መትኒ፤ ስነ-ኣእምሮ ወይ
ምዕባለኣውን ጠባያት ናይ ቆልዑ ዝዓውዱ ሓኪም።
ሓደ ወረቐት ፍቓድ ዘለዎ ሓኪም ስነ-ኣእምሮ፤ ሓደ
ወረቐት ፍቓድ ዘለዎ ሓኪም ወይ ARNP ዝተታሓሓዘ
ምስ ማእከል ኦውቲዝም፤ ማእክል ምዕባለ ወይ
ማእከል ብሉጽነት ወይ ብቦርድ ወረቐት ምስክር
ዝተዋህቦ ኪኢላ ስነ-መትኒ፤ ስነ-ኣእምሮ ወይ
ምዕባለኣውን ጠባያት ናይ ቆልዑ ዝዓውዱ ሓኪም።

ካልኦት መዛግብቲ

ካብ ኣርባዕተ (4) ክሳብ ትሽዓተ (9) ዓመት – ሰለስተ ወይ ልዕሊኡ ምድንጓያት ናይ
1.5 ምዱብ ግልሰት ትሕቲ ማእከላይ ገምጋም ወይ 25 % ናይ ስነ-እዋናዊ ዕድመ
ዝተመርኮሰ ኣብ እዋናዊ ገምጋም ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ።
ምሉእ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸብጻብ ዘጠቓለለ ምሉእ ዓቐን ውጺኢት IQ ናይ ልዕሊ ክልተ
ምዱብ ግልሰት ትሕቲ ማእከላይ ገምጋም፤ ከምኡ'ውን ውጽኢት ፈተና ክእለታት
ምልምማድ ናይ ልዕሊ ክልተ ምዱብ ግልሰት ትሕቲ ማእከላይ ገምጋም ዝተገበሩ ኣብ
ዝሓለፉ 36 ኣዋርሕ።

ኣብ መባእታ ቅድሚ ሰለስተ (3) ዓመት ከምኡ'ውን ሓበሬታ ዝድግፍ ንኣድላይነት ናይ
መዓልታዊ ቀጥታዊ ኣካላዊ ሓገዝ ኣብ ክልተ ወይ ልዕሊኡ ቦታታት (ምጥቃም ሽቓቕ፤
ምሕጻብ ነብሲ፤ ምብላዕ፤ ምኽዳን፤ ምንቅስቓስ ወይ ምርድዳእ)።

ምልላይ ሕማም ዝተመርኮሰ ኣብ ሕክምናዊ ታሪኽ ከምኡ'ውን ስነ-መትናዊ
መርመራ፤ መረጋገጺ ካብ ሓኪም ወይ ኪኢላ ስነ-መትኒ ናይ ካብ ቁጽጽር ወጻእን
ቀጸልትን ወይ ዝደጋገሙ ወቕዕታት፤ ከምኡ ድማ ፈተና ክእለታት ምልምማድ
ዘርኢ ቡዙሕ ድረታታት ኣብ ልምምዳዊ ዕማማት ካብ ክልተ ንላዕሊ ምዱብ ልግሰት
ትሕቲ ማእከላይ ገምጋም።
ሙሉእ ገምጋም ብመሰረት DSM-IV-TR ዘማልአ ንኩሎም ጠለባት ነቶም ሕማም
ዘለልዩ ምልክታት፤ መረጋገጺ ናይ ምድንጓይ ወይ ዘይልሙድ ዕማም ቅድሚ ሰለስተ
(3) ዓመት ምግባር ኣብ ማሕበራዊ፤ ቋንቋዊ፤ ክእለት ምርድዳእ ወይ ምልክታዊ ወይ
ፈጠራዊ ጸወታታት ከምኡ ድማ ፈተና ክእለታት ምልምማድ ዘርኢ ቡዙሕ ድረታታት
ኣብ ልምምዳዊ ዕማማት ናይ ልዕሊ ክልተ ምዱብ ግልሰት ትሕቲ ማእከላይ
ገምጋም።
ምሉእ ገምጋም ብመሰረት DSM-V ዘማልእ ኩሉ ሕማም ንምልላይ ዘድሊ፤ መርትዖ
ናይ ምድንጓይ ወይ ዘይልሙድ ዕማም ቅድሚ ሰለስተ (3) ዓመት ምስ ከቢድ ደረጃ
ናይ ክልተ ወይ ሰለስተ ኣብ ክልቲኡ ተርታታት ናይ ክብደት ደረጃ መዐቀኒ፤ ፈተና
ክእለታት ምልምማድ ዘርኢ ቡዙሕ ድረታታት ኣብ ልምምዳዊ ዕማማት ናይ ልዕሊ
ክልተ ምዱብ ግልሰት ትሕቲ ማእከላይ ገምጋም፤ ከምኡ ድማ FSIQ ናይ ሓደ
ምዱብ ልግሰት ወይ ልዕሊኡ ትሕቲ ማእከላይ ገምጋም – ወይ – ዘማልእ ኩሎም
ጠለባት ናይ ሕማም ኦውቲዝም 299.00 per DSM-IV።
ምሉእ ዓቐን ውጺኢት IQ ናይ ልዕሊ 1.5 ምዱብ ግልሰት ትሕቲ ማእከላይ ገምጋም፤
ከምኡ'ውን ፈተና ክእለታት ምልምማድ ዘርኢ ቡዙሕ ድረታታት ኣብ ልምምዳዊ
ዕማማት ናይ ልዕሊ ክልተ ምዱብ ግልሰት ትሕቲ ማእከላይ ገምጋም ዝተገበሩ ኣብ
ዝሓለፉ 36 ኣዋርሕ።

ስነ-መትናዊ ወይ ሕማም ወረቐት ፍቓድ ዘለዎ ሓኪም
ክሮምዞም ዘኸትል ስነኣእምሮኣዊ ከምኡ'ውን
ጉድለት ናይ ምልምማድ
ክእለታት
እዚ ቕጥዒ ሓፈሻዊ መመርሒ ጥራይ ኢዩ፤ ከምኡ ድማ DDA ክሓትት ይኽእል ኢዩ ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ገምጋማት። ስነዳ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ኢዩ ኣብ ምውሳን ብቕዓት። ናይ DDA
ብቑዕነት ይውሰን ብመሰረት WAC Chapter 388-823።
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