DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Thông báo hết hạn đủ điều kiện khi đủ bốn (4) tuổi
NGÀY:
TÊN VÀ ĐỊA CHỈ KHÁCH HÀNG

VỀ VIỆC:

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

THÔNG BÁO HẾT HẠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHI ĐỦ BỐN (4) TUỔI

Con quý vị hiện là khách hàng của Developmental Disabilities Administration (DDA). Hạn đủ điều kiện của con quý vị
với DDA kết thúc vào sinh nhật lần thứ tư của cháu. Để con quý vị vẫn đủ điều kiện là khách hàng của DDA, quý vị
phải nộp đơn xin lại trước khi con quý vị bước sang tuổi thứ tư. Con quý vị phải được xác định lại tình trạng đủ điều
kiện theo một trong các bệnh trạng sau: khuyết tật trí tuệ, bại não, động kinh, tự kỷ, một bệnh về thần kinh hoặc bệnh
trạng khác tương tự như khuyết tật trí tuệ.
Chúng tôi đã đính kèm Bảng Tài liệu Yêu cầu để quý vị biết những gì cần thiết cho việc xác định lại này.
Tôi nộp đơn xin lại bằng cách nào?
Hãy liên lạc với nhân viên bộ phận Intake & Eligibility (Nhận hồ sơ & Xác định điều kiện) của DDA ít nhất 90 ngày
trước ngày sinh nhật lần thứ tư của con quý vị để yêu cầu một gói tài liệu cho việc nộp đơn xin lại. Quý vị có thể
gửi thư hoặc gọi đến số điện thoại được liệt kê dưới đây. Một gói tài liệu cho việc nộp đơn xin sẽ được gửi qua
bưu điện đến cho quý vị. Quý vị cũng có thể lấy các tài liệu cho việc nộp đơn xin trên mạng bằng cách vào trang
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Nếu tôi không nộp đơn xin lại thì sao?
Nếu quý vị không yêu cầu gói tài liệu cho việc nộp đơn xin lại hoặc nếu quý vị không gửi lại đơn xin ít nhất 60 ngày
trước ngày sinh nhật của con mình thì con quý vị sẽ hết hạn đủ điều kiện là khách hàng của DDA vào sinh nhật lần
thứ tư của cháu. Nếu con quý vị nhận được một dịch vụ được DDA trả phí thì dịch vụ này sẽ kết thúc vào sinh nhật
lần thứ tư của cháu.
Việc hết hạn hội đủ điều kiện của DDA sẽ không ảnh hưởng đến việc tham gia các chương trình Special
Education (Giáo dục Đặc biệt) hoặc hội đủ điều kiện tham gia SSI. Điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến
bất kỳ dịch vụ DSHS nào khác mà quý vị có thể đang nhận được, chẳng hạn như Medicaid, TANF hoặc
phiếu thực phẩm.
Vui lòng trả lời sớm nhất có thể, nhưng phải ít nhất là 90 ngày trước sinh nhật lần thứ tư của con quý vị. Nếu
chúng tôi không nhận được phản hồi từ quý vị thì chúng tôi sẽ cho rằng quý vị không muốn con mình tiếp tục hội
đủ điều kiện của DDA. Nếu không nộp tài liệu phù hợp về bệnh trạng đủ điều kiện trước khi đủ bốn (4) tuổi thì việc
hội đủ điều kiện của DDA và các dịch vụ DDA dành cho con quý vị sẽ hết hạn vào ngày sinh nhật lần thứ tư (4) của
cháu.
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn yêu cầu một gói tài liệu thì xin liên lạc
TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

Một bản sao các quy định của tiểu bang về việc đủ điều kiện là có sẵn theo yêu cầu hoặc trên mạng tại
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
cc: Hồ sơ khách hàng
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Bảng Tài liệu Yêu cầu
TÌNH TRẠNG KHUYẾT TẬT

TUỔI

CHẨN ĐOÁN

Chậm phát triển

Tuổi từ
4 đến 9

Chậm phát triển

Một chuyên gia đủ điều kiện để thực hiện
việc kiểm tra hoặc đánh giá sự phát triển

CHUYÊN GIA CHẨN ĐOÁN

Khuyết tật trí tuệ

Tuổi từ
4 trở
lên

Khuyết tật trí tuệ

Bại não

Tuổi từ
4 trở
lên

Động kinh

Tuổi từ
4 trở
lên

Bại não
Liệt tứ chi
Liệt nửa người
Liệt hai bên
Động kinh hoặc rối
loạn co giật

Một nhà tâm lý học được cấp phép, nhà tâm
lý trường học được chứng nhận của tiểu
bang Washington hoặc nhà tâm lý học
trường học khác được chứng nhận bởi
National Assoc. of School Psychologists
Bác sĩ có giấy phép

Tự kỷ
(theo DSM-IV-TR)

Tuổi từ
4 trở
lên

Bệnh tự kỷ hoặc
rối loạn tự kỷ
Theo 299.00 trong
DSM-IV-TR

Rối loạn phổ tự kỷ
(theo DSM-5)

Tuổi từ
4 trở
lên

Rối loạn phổ tự kỷ
299.00
Mỗi DSM-5

Một bệnh về thần kinh
hoặc bệnh trạng khác
tương tự như khuyết tật
trí tuệ

Tuổi từ
4 trở
lên

Chuyên gia thần kinh học được hội đồng
chứng nhận

Một nhà tâm lý học được cấp phép, bác sĩ
được cấp phép hoặc y tá hành nghề cao cấp
được cấp phép (ARNP) liên kết với một trung
tâm tự kỷ, trung tâm phát triển hay trung tâm
chất lượng (center of excellence), hoặc một
chuyên gia thần kinh học, bác sĩ tâm thần
hoặc bác sĩ nhi khoa về phát triển và hành vi
được hội đồng được chứng nhận
Một nhà tâm lý học được cấp phép, bác sĩ
được cấp phép hoặc y tá hành nghề cao cấp
được cấp phép (ARNP) liên kết với một trung
tâm tự kỷ, trung tâm phát triển hay trung tâm
chất lượng (center of excellence), hoặc một
chuyên gia thần kinh học, bác sĩ tâm thần
hoặc bác sĩ nhi khoa về phát triển và hành vi
được hội đồng được chứng nhận
Bác sĩ có giấy phép

HỒ SƠ KHÁC

Tuổi từ bốn (4) đến chín (9) – chậm phát triển từ ba bậc trở
lên với độ lệch chuẩn dưới mức trung bình là 1,5 hoặc 25%
độ tuổi tính theo thời gian dựa trên một đánh giá hiện hành
trong vòng 12 tháng qua.
Báo cáo tâm lý đầy đủ bao gồm chỉ số Full Scale IQ với độ
lệch chuẩn dưới mức trung bình lớn hơn hai và điểm kiểm tra
kỹ năng thích ứng với độ lệch chuẩn dưới mức trung bình lớn
hơn hai được thực hiện trong vòng 36 tháng qua.
Khởi phát trước ba (3) tuổi và thông tin hỗ trợ về nhu cầu trợ
giúp thể chất trực tiếp hàng ngày ở hai hoặc nhiều lĩnh vực (đi
vệ sinh, tắm rửa, ăn uống, mặc quần áo, di chuyển hoặc giao
tiếp).
Chẩn đoán dựa trên lịch sử y tế và xét nghiệm thần kinh, xác
nhận từ bác sĩ hoặc chuyên gia thần kinh học về các cơn co
giật không kiểm soát và liên tục hay tái phát, và kiểm tra kỹ
năng thích ứng cho thấy những hạn chế đáng kể trong hoạt
động thích ứng với độ lệch chuẩn dưới trung bình lớn hơn hai.
Đánh giá đầy đủ theo DSM-IV-TR đáp ứng tất cả các tiêu chí
chẩn đoán, bằng chứng về sự chậm trễ hoặc hoạt động chức
năng bất thường trước năm (5) tuổi về mặt xã hội, ngôn ngữ,
kỹ năng giao tiếp hoặc trò chơi tượng trưng hay giàu trí tưởng
tượng, và kiểm tra kỹ năng thích ứng cho thấy những hạn chế
đáng kể trong hoạt động thích ứng với độ lệch chuẩn dưới
mức trung bình lớn hơn hai.
Đánh giá đầy đủ theo DSM-V đáp ứng tất cả các tiêu chí chẩn
đoán, bằng chứng về sự chậm trễ hoặc hoạt động chức năng
bất thường trước năm (5) kiểm tra kỹ năng thích ứng cho thấy
những hạn chế đáng kể trong chức năng thích ứng với độ lệch
chuẩn lớn hơn hai, và FSIQ có độ lệch chuẩn dưới mức trung
bình là từ một trở lên

Rối loạn thần kinh
Chỉ số Full Scale IQ với độ lệch chuẩn dưới trung bình lớn
hoặc nhiễm sắc
hơn 1,5 và kiểm tra kỹ năng thích ứng cho thấy những hạn
thể được biết là
chế đáng kể trong chức năng thích ứng với độ lệch chuẩn
gây ra sự khiếm
dưới mức trung bình lớn hơn hai được thực hiện trong vòng
khuyết về trí tuệ
36 tháng qua.
và kỹ năng thích
ứng
Lưu ý: Mẫu này chỉ là hướng dẫn chung và DDA có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc đánh giá. Tài liệu này là bước đầu tiên trong việc xác định khả năng hội
đủ điều kiện. Việc hội đủ điều kiện của DDA được xác định theo WAC Chương 388-823.
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