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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 اطالع کی ہونے ختم میعاد کی اہلیت کی )4( چار عمر

        تاریخ:
  

 پتہ اور نام کا �ائندہ پتہ اور نام کا کالئنٹ
            

RE: اطالع کی ہونے ختم میعاد کی اہلیت کی )4( چار عمر 

 سالگرہ چوتھی کی اس ساتھ کےDDA  اہلیت کی بچے کے آپ. ہے کالئنٹ کاDevelopment Disabilities Administration (DDA)  الحال فی بچہ کا آپ
 ذیل مندرجہ کو بچے کے آپ ہوگی۔ دینا درخواست دوبارہ کو آپ ، پہلے سے ہوجانے کا سال چار کے اس کو آپ لئے، کے اس رہیں اہل کاDDA  بچہ کا آپ ہوگی۔ پرختم
 جیسی کے معذوری ذہنی جو حالت دورسی یا اعصابی دورسی ، بی�ری ،نفسیاتی مرگی فالج، دماغی معزوری، ذہنی ہوگا: دینا قرار اہل دوبارہ تحت کے ایک سے میں رشائط

 ہے۔

 ہے۔ رضوری کیا لئے کے بنانے دوبارہ کو تعین اس کہ کریں مطلع کو آپ تاکہ ہے جوڑا جدول کا دستاویزات مطلوبہ نے ہم

 دوں؟ درخواست کیسے دوبارہ میں

 سے عملے کے اہلیت اور انٹیک DDA پہلے دن 90 کم سے کم پہلے سے سالگرہ چوتھی کی بچے کے آپ لئے کے کرنے درخواست کی پیکٹ کیشن اپلی دوبارہ
سائٹ پر  لیدرج ذ گا۔ جائے دیا کر میل پیکٹ کیشن اپلی کو آپ ہیں۔ کرسکتے کرکے کال پر �رب ٹیلیفون گئے دیئے نیچے یا پر طور تحریری کام یہ آپ کریں رابطہ

 ہیں کرسکتے حاصل بھی الئن آن دستاویزات کی درخواست آپ کرکے مالحظہ
families/eligibility-and-gov/dda/consumers.wa.dshs.https://www. 

 ہوگا؟ کیا تو دوں نہیں درخواست دوبارہ میں اگر

 نہیں واپس درخواست قبل دن 60 کم از کم سے تاریخ کی پیدائش کی بچے اپنے آپ اگر پھر یا ہیں کرتے نہیں درخواست کی پیکٹ کیشن اپلی دوبارہ آپ اگر
 ملتی خدمات معاوضہ ساتھ کے DDA کو بچے کے آپ اگر گی۔ ہوجائے ختم دن کے سالگرہ چوتھی کی اس اہلیت ساتھ کے DDA کی بچے اس ، تو ہیں کرتے
 گی۔ ہوجائے پرختم سالگرہ چوتھی کی اس کے؍ اس رسوس یہ تو ، ہیں

 کسی والی ہونے موصول شاید کو آپ یہ ہی نہ گی۔ کرے نہیں متاثر اختتام میعاد کی اہلیت DDA پر رشکت میں اہلیت کی SSI یا پروگراموں کے تعلیم خصوصی
 اسٹامپس فوڈ یا Medicaid ، TANF گاجیسے کرے متاثر کو رسوس DSHS دورسی بھی

 فرض ہم ، تو ہیں ملتا نہیں جواب کا آپ ہمیں اگر. پہلے دن 90 کم از کم سے سالگرہ چوتھی کی بچے کے آپ لیکن دیں, جوابسکے ہو جلدی جتنی مہربانی برائے
 بچے کے آپ بغیر کے دستاویزات مناسب کی حالت اہل تک عمر کی سال چار ہیں چاہتے نہیں رکھنا جاری کو اہلیت کی بچے اپنے ساتھ کے DDA آپ کہ گے کریں

 گی۔ ہوجائیں ختم دن کے سالگرہ )th4( چوتھی کے اس / کی اس خدمات  DDA اور اہلیت DDA کی

 کریں رابطہ کرم براہ ، تو ہیں چاہتے کرنا درخواست کی پیکٹ یا ہیں سواالت کے آپ اگر

                     
 ایڈریس میل ای  �رب فون ٹیلی  نام

  ہوگی۔ دستیاب الئن آن یا پر دینے درخواست کو آپ کاپی کی قوانین ریاستی منتظمین اہلیت
families/eligibility-and-gov/dda/consumers.wa.dshs.https://www. 

cc: فائل کالئنٹ 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
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 ٹیبل دستاویزات مطلوبہ
 ریکارڈز دورسے کار تشخیص تشخیص عمر رشط معذوری
 ور پیشہ ایک کرنے انتظام کا جائزے یا تشخیص ترقیاتی تاخیر ترقیاتی 9سے  4عمر  تاخیر ترقیاتی

 اہل
 مبنی پر تشخیص موجودہ اندر اندر کے مہینوں 12 گزشتہ -تک )9( نو سے )4( چار عمر

 زیادہ یا تین میں انحراف معیاری 1.5 نیچے، کے سےکم اوسط یا فیصد 25 کے عمر تاریخی
 تاخیر

اور  4عمر  معزوری ذہنی
 ادہیاس سے ز

  معزوری ذہنی
 

 کے سائیکالوجسٹ اسکول آف ایشن ایسوسی یشنل
 ، نفسیات ماہر یافتہ الئسنس ایک شدہ تصدیق ذریعہ

 کے اسکول یا نفسیات ماہر اسکول مصدقہ واشنگٹن
 نفسیات ماہر دورسے

 دو کم۔ سے اوسط شدہ مکمل اندر کے ماہ 36  پچھلے میں جس رپورٹ نفسیاتی نيشنل
 معیاری زیادہ سے دو سے اسکور ٹیسٹ کے مہارت تطبیقی اور اوسط کے انحراف معیاری
 ہے۔ شامل اسکور IQ اسکیل مکمل کی انحراف

اور  4عمر  فالج دماغی
 ادہیاس سے ز

 فالج دماغی
 فالج کا جوڑوں چاروں

 ہیمپلیگیا
 فالَج کا ٹانگوں

 راست براہ روزانہ میں عالقوں زیادہ سے دو یا دو اور آغاز قبل سے عمر کی سال )3( تین فزیشن یافتہ الئسنس
 ، ڈریسنگ ، کھانا ، نہانا ، الخال (بیت معلومات والی کرنے تائید کی رضورت کی مدد جس�نی

 )مواصالت یا حرکت و نقل

اور  4عمر  مرگی
 ادہیاس سے ز

 دوروں والے آنے بار بار یا جاری اور قابو ،بے تشخیص مبنی پر جانچ اعصابی اور تاریخ طبی نیورولوجسٹ شدہ تصدیق سے بورڈ ترتیب بے قرتی ضبط یا مرگی
 سے وسط ٹیسٹ کے صالحیتوں تطبیقی اور ، تصدیق سے طرف کی ماہر اعصابی یا معالج کے

 ہے رہا دکھا حدبندی حقیقی میں کام تطبیقی کے انحراف معیاری زیادہ سے دو نیچے
  تَسکينی ُخود

(per DSM-IV-TR) 
اور  4عمر 

 ادہیاس سے ز
 سے کان اور تَسکينی ُخود

 ترتیبی بے ُمتَعلِق
Per 299.00 in  
DSM-IV-TR 

 

 یافتہ الئسنس ،ایک نفسیات ماہر یافتہ الئسنس ایک
 ایکسی یا ، مرکز ترقیاتی ، سینٹر آٹزم جو ARNP معالج،
 عصبی مصدقہ: بورڈ یا ہے، وابستہ سے مرکز کے لینس
 امراِض  ماہرِ  کرداری اور ترقیاتی یا ، نفسیات ماہر ، ماہر

 اطفال

کا  ریہو، تاخ یاتر رہ یپر پور  اریمع یصیجو متام تشخ صیمکمل تشخ DSM-IV-TR یف
 ی)، سال ک5( ںیم لیکھ یالیخ ای یاشارات ای توںیصالح یک تیزبان، بات چ ،یس�ج ایثبوت 

اوسط سے کم دو  ںیجانچ م یک توںیصالح یحرکات، اور توافق یمعمول ریعمر سے قبل غ
 بندش دکھائے۔ ادہیز ںیم تیفعال یتوافق یانحراف سے زائد ک یار یمع

 بے اسپیکٹرم تَسکينی ُخود
 ترتیبی

(per DSM-5) 

اور  4عمر 
 ادہیاس سے ز

عارضہ  کٹرمیآٹزم اسپ
299.00 

 DSM-5 یف

 یافتہ الئسنس ،ایک نفسیات ماہر یافتہ الئسنس ایک
 ایکسی یا ، مرکز ترقیاتی ، سینٹر آٹزم جو ARNP معالج،
 عصبی مصدقہ: بورڈ یا ہے، وابستہ سے مرکز کے لینس
 امراِض  ماہرِ  کرداری اور ترقیاتی یا ، نفسیات ماہر ، ماہر

 اطفال

عمر  ی)، سال ک5ہو( یاتر رہ یپر پور  اریمع یصیجو متام تشخ صیمکمل تشخ DSM-V یف
اوسط  ںیجانچ م یک توںیصالح یحرکات, اور توافق یمعمول ریغ ایکا ثبوت  ریسے قبل تاخ

بندش دکھائے اور اوسط  ادہیز ںیم تیفعال یتوافق یانحراف سے زائد ک یار یسے کم دو مع
 .FSIQکا  ادہیاس سے ز ای افانحر  یار یمع کیا چےیسے ن

 دورسی یا اعصابی اور ایک
 معذوری ذہنی جو حالت

 ہے طرح کی

اور  4عمر 
 ادہیاس سے ز

 صالحیتوں تطبیقی یا عصبی
 بننے سبب کا خسارے کے
 اجسام لوئی یا اعصابی والے

 ترتیبی بے

 تطبیقی اور ، اسکور کا IQ اسکیل مکمل کا انحراف معیاری زیادہ سے 1.5 نیچے سے اوسط فزیشن یافتہ الئسنس
 سے دو نیچے سے وسط والے ہونے مکمل اندر کے ماہ 36 گذشتہ ٹیسٹ کے صالحیتوں

 ہے رہا دکھا حدبندی حقیقی میں کام تطبیقی کے انحراف معیاری زیادہ

 کیا مطابق کے 823-388 باب WAC تعین کا اہلیت کی DDA ہے۔ قدم پہال لئے کے تعین کے اہلیت کاری دستاویز یہ. ہے۔ ہوسکتی رضورت کی تشخیص یا معلومات اضافی کو DDA اور ہے رہن� عام ایک رصف فارم یہ نوٹ:
 ہے۔ جاتا
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