GELİŞİMSEL ENGELLİLER İDARESİ (DDA)

Dördüncü (4.) Yaş Uygunluk Sona Erme Bildirimi
TARİH:
DANIŞAN ADI VE ADRESİ

TEMSİLCİ ADI VE ADRESİ

İLGİ: DÖRDÜNCÜ (4.) YAŞ UYGUNLUK SONA ERME BİLDİRİMİ
Çocuğunuz Gelişimsel Engelliler İdaresi (DDA) danışanıdır. Çocuğunuzun DDA’dan faydalanma hakkı için uygunluğu
dördüncü yaşına girmesiyle sona erecektir. Çocuğunuzun DDA’dan faydalanmaya devam edebilmesi için çocuğunuz
dört yaşına girmeden önce tekrar başvurmanız gerekmektedir. Çocuğunuzun aşağıdaki koşullardan biri kapsamında
tekrar uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir: Zihinsel Engellilik, Serebral Palsi, Epilepsi, Otizm, Zihinsel
Engellilik benzeri Diğer Nörolojik veya Başka Rahatsızlık.
Bu tekrar değerlendirmenin yapılabilmesi için bilmeniz gerekenlere ilişkin olarak Gerekli Dokümantasyon Tablosunu
ekte bulabilirsiniz.
Nasıl tekrar başvururum?
Tekrar başvuru paketi talep etmek için çocuğunuz dördüncü yaş gününden en az 90 gün önce DDA Kabul ve
Uygunluk personeli ile iletişime geçin. Bunu yazılı olarak veya aşağıda belirtilen telefon numarasını arayarak
yapabilirsiniz. Size bir başvuru paketi postalanacaktır. Başvuru belgelerini
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility adresini ziyaret ederek çevrimiçi de edinebilirsiniz.
Tekrar başvurmazsam ne olur?
Tekrar başvuru paketi talep etmezseniz veya başvuruyu çocuğunuzun doğum tarihinden en az 60 gün önce
göndermezseniz DDA’dan faydalanmak için uygunluk süresi çocuğunuzun dördüncü yaş gününde sona erecektir.
Çocuğunuz DDA kapsamında ücretli hizmet alıyorsa bu hizmet çocuğunuzun dördüncü yaş gününde sona erecektir.
DDA uygunluğunun sona ermesi, Özel Eğitim programlarına katılımı veya SSI (Ek Güvenlik Geliri)
yeterliliğini etkilemeyecektir. Ayrıca Medicaid, TANF (İhtiyaç Halindeki Aileler için Geçici Yardım) veya gıda
pulu gibi almakta olduğunuz diğer DSHS (Sosyal ve Sağlık Hizmetleri Bölümü) hizmetleri de
etkilenmeyecektir.
Lütfen en kısa zamanda özellikle çocuğunuzun dördüncü yaş gününden en az 90 gün önce yanıtlayın. Sizden geri
dönüş almazsak çocuğunuzun DDA’dan faydalanma hakkını sürdürmek istemediğinizi varsayacağız. Uygunluk
durumunu gösterir dokümantasyonun dördüncü (4.) yaşa kadar temin edilmemesi durumunda çocuğunuzun
DDA’dan faydalanmak için uygunluk süresi ve aldığı DDA hizmetleri dördüncü (4.) yaş gününde sona erecektir.
Herhangi bir sorunuz varsa veya bir paket talep etmek isterseniz lütfen iletişime geçin
AD

TELEFON NUMARASI

E-POSTA ADRESİ

Uygunluk durumuna ilişkin eyalet kurallarının bir nüshasına talep üzerine veya çevrimiçi olarak
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility adresinden erişilebilir.
bilgi: Danışan dosyası
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Gerekli Dokümantasyon Dosyası
ENGELLİLİK DURUMU

YAŞ

TANI

Gelişimsel Gecikme

4 ila 9
yaş

Gelişimsel Gecikme

Zihinsel Engellilik

4 yaş
ve üstü

Zihinsel Engellilik

Serebral Palsi

4 yaş
ve üstü

Epilepsi

4 yaş
ve üstü

Serebral Palsi
Kuadripleji
Hemipleji
Dipleji
Epilepsi veya Nöbet
bozukluğu

Otizm
(DSM-IV-TR
uyarınca)

4 yaş
ve üstü

Otizm veya Otistik
Bozukluk
DSM-IV-TR, 299.00
uyarınca

Otizm Spektrum
Bozukluğu
(DSM-5 uyarınca)

4 yaş
ve üstü

Otizm Spektrum
Bozukluğu 299.00
Her iki sütunda 2.
veya 3. şiddet
seviyeleri dahil
DSM-5 uyarınca

Not:

Lisanlı Psikolog, Washington Sertifikalı
Okul Psikoloğu veya Ulusal Okul
Psikologları Derneği onaylı diğer okul
psikoloğu
Lisanslı Hekim

Kurul Sertifikalı Nörolog

Lisanslı Psikolog, Lisanslı Hekim veya bir
otizm merkezi, gelişim merkezi ya da
mükemmellik merkeziyle ilişkili bir ARNP
(İleri Lisanslı Pratisyen Hemşire) veya
Kurul Sertifikalı: Nörolog, Psikiyatrist ya
da Gelişimsel ve Davranışsal Pediatrist
Lisanslı Psikolog, Lisanslı Hekim veya bir
otizm merkezi, gelişim merkezi ya da
mükemmellik merkeziyle ilişkili bir ARNP
(İleri Lisanslı Pratisyen Hemşire) veya
Kurul Sertifikalı: Nörolog, Psikiyatrist ya
da Gelişimsel ve Davranışsal Pediatrist

DİĞER KAYITLAR

Dört (4) ila dokuz (9) yaş – son 12 ayda geçerli olan bir
değerlendirmeye dayalı, kronolojik yaşın %25’i ya da ortalama
altında 1,5 standart sapmaya sahip üç veya daha fazla gecikme.
Son 36 ay içinde tamamlanmış, ortalama altında ikiden fazla
standart sapmaya sahip Tam Ölçek IQ puanını ve ortalama altında
ikiden fazla standart sapmaya sahip adaptif beceriler test puanını
içeren Ayrıntılı Psikolojik rapor.
Başlangıcın üçüncü (3.) yaştan önce olması ve iki veya daha fazla
alanda (tuvaletini yapma, banyo yapma, yemek yeme, giyinme,
hareketlilik veya iletişim) doğrudan günlük fiziksel yardım ihtiyacını
destekleyen bilgiler.
Tıbbi öyküye ve nörolojik testlere dayalı tanı; kontrol edilemeyen
ve devam eden veya tekrarlayan nöbetler için hekim veya nörolog
teyidi; adaptif fonksiyonlarda ortalama altında ikiden fazla standart
sapmaya sahip önemli kısıtlamaları gösteren adaptif beceriler testi.
DSM-IV-TR uyarınca tüm tanı kriterlerini karşılayan ayrıntılı
değerlendirme; sosyal, dil, iletişim becerilerinde veya sembolik ya
da hayali oyun açısından üçüncü (3.) yaştan önce gecikme veya
anormal fonksiyon kanıtı; adaptif fonksiyonlarda ortalama altında
ikiden fazla standart sapmaya sahip önemli kısıtlamaları gösteren
adaptif beceriler testi.
DSM-V uyarınca tüm tanı kriterlerini karşılayan ayrıntılı
değerlendirme; şiddet seviyesi ölçeğinin her iki sütununda ikinci
veya üçüncü şiddet seviyesi ile üçüncü (3.) yaştan önce gecikme
veya anormal fonksiyon kanıtı; adaptif fonksiyonlarda ikiden fazla
standart sapmaya sahip önemli kısıtlamaları gösteren adaptif
beceriler testi ve ortalama altında bir veya daha fazla standart
sapmaya sahip Tam Ölçek IQ – veya – DSM-IV uyarınca tüm
Otistik Bozukluk 299.00 kriterlerinin karşılanması.
Son 36 ay içinde tamamlanmış, ortalama altında 1,5 standart
sapmadan fazlasına sahip Tam Ölçek IQ puanı ve adaptif
fonksiyonlarda ortalama altında ikiden fazla standart sapmaya
sahip önemli kısıtlamaları gösteren adaptif beceriler testi.

Zihinsel ve adaptif
Lisanslı Hekim
beceri eksikliğine
neden olduğu bilinen
nörolojik bozukluk
veya kromozom
bozukluğu
Bu form yalnızca genel kılavuz işlevi görmekte olup, DDA ilave bilgi veya değerlendirme gerekli görebilir. Bu dokümantasyon, uygunluk
değerlendirmesinin ilk adımıdır. DDA için uygunluk, WAC Bölüm 388-823 uyarınca belirlenir.

Zihinsel Engellilik
Benzeri Diğer
Nörolojik veya Başka
Rahatsızlık

4 yaş
ve üstü

TANI KOYAN

Gelişimsel değerlendirmeleri yapma
yeterliğine sahip bir uzman
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