DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

நான்கு (4) வயது உள் ளவருக்கான
தகுதி கால அறிவிக்கக
தேதி:
வாடிக்ககயாளரின் பெயர் மற் றும் முகவரி

ெதில் :

பிரதிநிதியின் பெயர் மற் றும் முகவரி

நான்கு (4) வயது உள் ளவருக்கான தகுதி கால அறிவிக்கக

உங் களது குழந்கே ேற் தொது DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION‑இன் (DDA) ஒரு
வாடிக்ககயாளராக உள் ளார். உங் களது குழந்கேயின் DDA உடனான ேகுதி அவள் /அவனது
4வது பிறந்ேநாளுடன் முடிவகடகிறது. உங் களது குழந்கே DDA ேகுதியுடன் நீ டிக்க தவண்டுபமனில்
, உங் களின் குழந்கேக்கு 4 வயோகும் முன் ொக நீ ங் கள் விண்ணெ் பிக்க தவண்டியது அவசியம் .
கீழ் க்கண்ட நிெந்ேகனகளின் அடிெ் ெகடயில் உங் களது குழந்கேயின் ேகுதிகய மறு-உறுதி
பெய் ய முடியும் : புே்தி சுவாதீனம் , பெருமூகள வாேம் , ஆட்டிெம் , ஏதேனும் நரம் புொர்ந்ே அல் லது
புே்தி சுவாதீனம் போடர்ொன ஏதேனும் குகறொடு.
மறு-தீர்மானிே்ேல் போடர்ொக என்பனன்ன ஆவணங் கள் தேகவ என்ெது ெற் றிய அட்டவகணகய
நாங் கள் இகணே்துள் தளாம் .
நான் எப் படி மறு விண்ணப் பம் செய் வது?
உங் களது குழந்கேக்கு 4வது பிறந்ே நாள் வருவேற் கு 90 நாட்கள் முன் ொக DDA உள் ளடு
ீ மற் றும்
ேகுதி கண்டறியும் ஊழியகர போடர்புபகாண்டு மறு-விண்ணெ் ெம் பெய் வேற் கு தவண்டுதகாள்
கவே்திடுங் கள் . இேகன நீ ங் கள் எங் களுக்கு எழுதுவேன் மூலமாக அல் லது கீதழ ேரெ் ெட்டுள் ள
போகலதெசி எண்ணிற் கு போடர்பு பகாள் வேன் மூலமாகெ் பெய் ய முடியும் . விண்ணெ் ெ
ககதயடு உங் களுக்கு பமயிலில் அனுெ் பி கவக்கெ் ெடும் . விண்ணெ் ெ ெடிவங் ககள நீ ங் கள்
கீழ் க்கண்ட முகவரிக்குெ் பென்று ஆன்கலன் மூலமாகவும் பெற் றிட முடியும்
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
நான் மறு விண்ணப் பம் செய் யவில் கல எனில் என்னாகும் ?
ஒருதவகள நீ ங் கள் மறு விண்ணெ் ெ ககதயடு தகட்கவில் கல எனில் அல் லது உங் கள்
குழந்கேயின் பிறந்ே தேதிக்கு 60 நாட்கள் முன் ொக விண்ணெ் ெே்கே ெமர்ெ்பிக்கவில் கல
எனில் , DDA உடனான ேகுதி அவன்/அவளது 4வது பிறந்ே தேதியுடன் காலாவதி ஆகிவிடும் .
உங் கள் குழந்கே DDA-இன் கட்டண தெகவகயெ் பெற் றிருந்ோல் , இந்ே தெகவ
அவனது/அவளது நான்காவது பிறந்ேநாளில் முடிவகடயும் .
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DDA தகுதிகய நீ ட்டிப் பதன் மூலமாக சிறப் புக் கல் வித் திட்டங் கள் அல் லது SSI தகுதி
பபான்றவற் றில் பங் பகற் பது பாதிக்கப் படாது. Medicaid, TANF அல் லது உணவுமுத்திகைகள்
பபான்ற நீ ங் கள் சபறும் பவறு எந் த DSHS பெகவகயயும் இது பாதிக்காது
முடிந்ேவகர விகரவில் ெதிலளிக்கவும் , குகறந்ேது உங் கள் குழந்கேயின் நான்காவது
பிறந்ேநாளுக்கு 90 நாட்களுக்கு முன் பு. உங் களிடமிருந்து ெதில் வராவிட்டால் , DDA உடன்
உங் கள் குழந்கேயின் ேகுதிகய போடர விரும் ெவில் கல என்று நாங் கள் கருதுதவாம் . நான்கு (4)
வயதிற் குள் ஒரு ேகுதியான நிெந்ேகனக்கான ெரியான ஆவணங் கள் இல் லாமல் உங் கள்
குழந்கேயின் DDA ேகுதி மற் றும் DDA தெகவகள் அவன்/அவளது நான்காவது (4வது) பிறந்ே
நாளில் காலாவதியாகி விடும் .
உங் களுக்கு தகள் விகள் இருந்ோல் அல் லது ஒரு ககதயகட தகார விரும் பினால் , போடர்பு
பகாள் ளவும்

பெயர்

போகலதெசி எண்

மின்னஞ் ெல் முகவரி

ேகுதிகய நிர்வகிக்கும் மாநில விதிகளின் நகல் தகாரிக்கக மூலம் அல் லது
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.-இல் ஆன்கலனில் கிகடக்கிறது.
cc: வாடிக்ககயாளர் தகாெ் பு
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பதகவயான ஆவணங் களின் அட்டவகண
குகறபாடு
நிபந் தகன

வளர்ெ்சி ோமேம்

வயது

பநாயறிதல்

வயது

வளர்ெ்சியில்

4 முேல்

ோமேம்

9 வகர

பநாயறிதல் நிபுணை்

மற் ற பதிவுகள்

மதிெ் பீடுகள் அல் லது

வயது நான் கு (4) முேல் ஒன் ெது (9) வகர – கடந்ே

கணிெ் ொய் வு

12 மாேங் களுக்குள் நடந்ே ஒரு மதிெ் பீட்டு

ெரிதொேகனககள பெய் யும்

அடிெ் ெகடயில் அல் லது காலவரிகெ வயது 25%-இன் ெடி,

ேகுதியுள் ள போழில் வல் லுநர்

ெராெரிக்குக் கீதழ 1.5 நிகலயான விலகல் களின் மூன் று
அல் லது அேற் கு தமற் ெட்ட ோமேங் கள் இருெ் ெது.

புே்தி சுவாதீன

வயது 4

புே்தி சுவாதீன

குகறொடு

மற் றும்

குகறொடு

அேற் கு
தமல்

உரிமம் பெற் ற உளவியலாளர்,

கடந்ே 36 மாேங் களுக்குள் நிகறவு பெய் யெ் ெட்ட முழு

வாஷிங் டன் ொன் று பெற் ற

உளவியல் அறிக்ககயில் , Full Scale IQ மதிெ் பெண்களில்

ெள் ளி உளவியலாளர்

ெராெரிக்குக் கீதழ இரண்டிற் கு தமல் நிகலயான

வாஷிங் டன் ொன் று பெற் ற

விலகல் கள் இருெ் ெது மற் றும் ேகவகமெ் பு திறன் கள்

ெள் ளி உளவியலாளர் அல் லது

தொேகன மதிெ் பெண்களில் ெராெரிக்குக் கீதழ

தநஷனல் அதொசிதயஷன்

இரண்டிற் கு தமல் நிகலயான விலகல் கள் இருெ் ெது.

ஆஃெ் ஸ்கூல் கெகாலஜிஸ்ட்ஸ்
மூலம் ொன் று பெற் ற பிற
ெள் ளி உளவியலாளர்.
பெருமூகள

வயது 4

பெருமூகள

வாேம்

மற் றும்

வாேம்

அேற் கு

நாலங் க வாேம்

(கழிெ் ெகற, குளியல் , உணவு, உகட, உகட, இயக்கம்

தமல்

ஒருெக்கவாேம்

அல் லது ேகவல் போடர்பு) தினமும் தநரடி உடல் உேவி

இருெக்க வாேம்

தேகவெ் ெடுவகே ஆேரிக்கும் ேகவல் கள் .

கால் -ககவலிெ் பு

வயது 4

கால் -ககவலிெ் பு

மற் றும்

அல் லது

அேற் கு

வலிெ் புே்ோக்கக்

தமல்

தகாளாறு

உரிமம் பெற் ற மருே்துவர்

மூன் று வயதுக்கு முந்கேய (3) வயதில் போடக்கம்
மற் றும் இரண்டு அல் லது அேற் கு தமற் ெட்ட ெகுதிகளில்

வாரியே்தின் ொன் று பெற் ற

மருே்துவ வரலாறு மற் றும் நரம் பியல் ெரிதொேகனயின்

நரம் பியல் நிபுணர்

அடிெ் ெகடயில் தநாயறிேல் , கட்டுெ் ொடற் ற மற் றும்
ேற் தொதுள் ள அல் லது போடர்ெ்சியான
வலிெ் புே்ோக்கங் ககள ெற் றி மருே்துவர் அல் லது
நரம் பியல் நிபுணரிடம் உறுதிெ் ெடுே்துேல் , மற் றும்
ேகவகமெ் பு பெயல் ொட்டில் ெராெரிக்குக் கீதழ
இரண்டிற் கு தமல் நிகலயான விலகல் களின்
கணிெமான குகறககளக் காட்டும் ேகவகமெ் பு
திறன் கள் தொேகன.
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பதகவயான ஆவணங் களின் அட்டவகண
குகறபாடு

வயது

பநாயறிதல்

பநாயறிதல் நிபுணை்

ஆட்டிெம்

வயது 4

ஆட்டிெம் அல் லது

உரிமம் பெற் ற உளவியலாளர்,

DSM-IV-TR இன் ெடி அகனே்து கண்டறிேல்

(DSM-IV-TR-இன்

மற் றும்

ஆட்டிெ தகாளாறு

உரிமம் பெற் ற மருே்துவர்

அளவுதகால் ககளயும் ெரிதொதிக்கின் ற முழு

ெடி)

அேற் கு

DSM-IV-TR-இல்

அல் லது ஆட்டிெ கமயம் ,

மதிெ் பீடில் , ஐந்து (5) வயதிற் கு முன் னர் ெமூக, பமாழி,

தமல்

299.00-இன் ெடி

வளர்ெ்சி கமயம் அல் லது

ேகவல் போடர்பு திறன் கள் அல் லது குறியீட்டு அல் லது

உன் னே கமயே்துடன் போடர்

கற் ெகன விகளயாட்டில் உள் ள ோமேம் அல் லது

புள் ள. ARNP அல் லது

அொோரண பெயல் ொட்டின் ொன் றுகள் மற் றும்

வாரியே்தின் ொன் று பெற் ற:

ேகவகமெ் பு திறன் களின் தொேகனயில் ெராெரிக்குக்

நரம் பியல் நிபுணர், மனநல

கீதழ இரண்டிற் கு தமல் நிகலயான விலகல் களுக்கான

மருே்துவர் அல் லது வளர்ெ்சி

ொன் றுகள் இருெ் ெது, ேகவகமெ் பு பெயல் ொட்டில்

மற் றும் நடே்கே ொர்ந்ே

கணிெமான குகறககளக் காட்டுகிறது.

நிபந் தகன

மற் ற பதிவுகள்

குழந்கே மருே்துவர்

ஆட்டிெம்

வயது 4

ஆட்டிெம்

ஸ்பெக்டர
் ம்

மற் றும்

ஸ்பெக்டர
் ம்

தகாளாறு

அேற் கு

தகாளாறு 299.00

(DSM-5-இன் ெடி)

தமல்

DSM-5 இன் ெடி

உரிமம் பெற் ற உளவியலாளர்,

DSM-I இன் ெடி அகனே்து கண்டறிேல்

உரிமம் பெற் ற மருே்துவர்

அளவுதகால் ககளயும் ெரிதொதிக்கின் ற முழு

அல் லது ஆட்டிெ கமயம் ,

மதிெ் பீடில் , ஐந்து (5) வயதிற் கு முன் னர் ோமேம் அல் லது

வளர்ெ்சி கமயம் அல் லது

அொோரண பெயல் ொட்டின் ொன் றுகள் , ேகவகமெ் பு

உன் னே கமயே்துடன் போடர்

திறன் களின் தொேகனயில் இரண்டிற் கு தமல்

புள் ள. ARNP அல் லது

நிகலயான விலகல் களுடன் ேகவகமெ் பு

வாரியே்தின் ொன் று பெற் ற:

பெயல் ொட்டில் கணிெமான குகறககளக் காட்டுகிறது

நரம் பியல் நிபுணர், மனநல

மற் றும் FSIQ ஒரு நிகலயான விலகலுடன் அல் லது

மருே்துவர் அல் லது வளர்ெ்சி

ெராெரிக்கு கீதழ உள் ளது.

மற் றும் நடே்கே ொர்ந்ே
குழந்கே மருே்துவர்
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பதகவயான ஆவணங் களின் அட்டவகண
குகறபாடு

வயது

பநாயறிதல்

புே்தி சுவாதீன

வயது 4

புே்தி சுவாதீன

குகறொடுடன்

மற் றும்

மற் றும்

ஒே்ே மற் பறாரு

அேற் கு

ேகவகமெ் பு

தமல் நிகலயான விலகல் கள் இருெ் ெது, மற் றும்

நரம் பியல்

தமல்

திறன்

ேகவகமெ் பு திறன் தொேகனயில் ேகவகமெ் பு

நிபந் தகன

பநாயறிதல் நிபுணை்

உரிமம் பெற் ற மருே்துவர்

மற் ற பதிவுகள்

கடந்ே 36 மாேங் களுக்குள் நிகறவு பெய் யெ் ெட்ட
Full Scale IQ மதிெ் பெண்களில் ெராெரிக்குக் கீதழ 1.5 க்கு

அல் லது

ெற் றாக்குகறகய

பெயல் ொட்டில் கணிெமான கறககள காண்பிக்கிற

பிறநிகல

ஏற் ெடுே்துவோக

மாதிரி ெராெரிக்குக் கீதழ இரண்டிற் கு தமல் நிகலயான

அறியெ் ெட்ட

விலகல் கள் இருெ் ெது.

நரம் பியல்
அல் லது
குதராதமா
தொமல் தகாளாறு
குறிப் பு:

இந் த படிவம் ஒரு சபாதுவான வழிகாட்டிபய, மற் றும் DDA-க் கு கூடுதல் தகவல் அல் லது மதிப் பீடுகள் பதகவப் படலாம் .
இந் த ஆவணங் கள் தகுதிகய தீை்மானிப் பதற் கான முதல் படியாகும் . WAC அத்தியாயம் 388-823-இன் படி DDA தகுதி
தீை்மானிக் கப் படுகிறது.
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