�រ្រគប់្រ គងពិ�រ�ពអភិវឌ្ឈន៍

េសចក� ីជូនដំណង
ឹ អំពី�យុដប់ (10) ��ំៃន�រផុតកំណត់សិទ�ទ
ិ ទួ ល
�លបរ �េច� ទ ៖
េ��ះ និង�ស័យ��នអតិថ ិជ ន៖

េ��ះ និង�ស័យ��នអ�កតំ�ងអតិថ ិជ ន

ស�ីរអំពី៖ េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�យុដប់ (10) ��ំៃន�រផុតកំណត់សិទ� ិទ ទួ ល
បច��ប្បន� កូនរបស់អ�ក�អតិ ថិ ជន�មួ យរ ដ��លអភិវ ឌ្ឍ ន៍ជ នពិ�រ (DDA)។ សិទ�ិទទួ លរបស់កូនអ� ក�មួ យ DDA ផុតកំណត់ចំៃថ�ខួបកំេ ណើត
ទីដប់រ បស់អ�ក។ េដើម្បីឱ្យកូ នរបស់អ�កេ�ែត� នសិទ�ិ ទទួ ល� ន DDA អ� ក្រត�វ ែត�ក់�ក្យសុំេឡើង វ �ញមុ នេពលកូ ន អ� ក�នដល់�យុ ដប់��ំ ។
កូ នរបស់អ�ក្រត�វ ែត�នសេ្រមចនូ វ សិ ទ�ិទទួ ល�រ �ថ�ី េ�េ្រ�មលក� ខណ� មួ យ ៃនលក� ខណ� �ងេ្រ�ម។
ពិ�រ�ពប��, ជំងឺសរៃស្រប�ទ, ជំងឺឆ�ត្រជ�
�
ក, �ពវេង�ង��រតី ឬ ជំងឺសរៃស្រប�ទឬ��ន�ពេផ្សងេទៀត្រសេដៀងនឹ ងពិ�រ�ពប�� ។
េយើង�ន��ប់��ងឯក�រ�ំ�ច់េដើ ម្បីឱ្យ អ� ក ដឹង នូ វ អ� �ែ ដល្រត�វ �រេដើម្បីេ ធ���រកំណ ត់េឡើ ង វ �ញេនះ។
េតើខ��ំ� ក់�ក្យសុំម�ងេទៀតដូចេម�ច?
�ក់ទងបុគ�លិក DDA ទទួ លនិងទទួ ល�នសិទ�ិ�៉ងតិច 90 ៃថ�មុនៃថ� កំេណើតទីដប់ៃនកូ នរបស់អ� ក េដើម្បីេស� ើសុំក�� ប់ឯក�រ�ក់� ក្យសុំម� ង
េទៀត។ អ� ក�ចេធ��ដូចេនះ��យលក� ណ៍ អក្សរឬេ�េលខទូ រ ស័ព�ែ ដល�នេ� �ងេ្រ� ម។ ក�� ប់�ក្យសុំនឹង្រត�វ �នេផ�ើេ� អ� ក ។ អ� កក៏�ច
ទទួ ល�នឯក�រ�ក្យសុំ�មអុិន ធរេណតេ�យ�រទស្ស� https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
ចុះ្របសិនេបើខ��ំមិន�ក់�ក្យសុំម�ងេទៀតេ� ះ?
្របសិនេបើអ�កមិនេស� ើសុំក�� ប់� ក្យសុំម� ងេទៀតឬ្របសិនេបើអ� កមិ ន្របគល់ �ក្យសុំ វ �ញ�៉ងេ�ច�ស់ 60 ៃថ�មុនៃថ�ខួបកំេណើតទីដ ប់ៃនកូ នរ បស់
អ� ក េ�ះសិទ�ិកូនរបស់ អ� ក�មួ យ DDA នឹងផុតកំណត់េ�ៃថ�កំេណើ តទីដ ប់រ បស់ េគ។

្របសិនេបើកូនរបស់អ�កទទួ ល�នេស�បង់្រ�ក់ �មួ យ

DDA េស�កម�េនះ នឹងប�� ប់េ�ៃថ�កំេណើតទីដ ប់រ បស់េ គ។
�រផុតកំណត់ៃនសិទ� ិទ ទួ ល�ន DDA នឹងមិនប៉ះ�ល់ដល់� រចូ លរម
ួ ក��ងកម� វ �ធីអប់រ�ពិេសសឬសិទ� ិទ ទួ ល�ន SSI េហើយក៏មិនប៉ះ�ល់ដល់ េស�
DSHS េផ្សងេទៀតែដលអ� ក�ចនឹងទទួ ល�នដូច � Medicaid, TANF, ឬែតម��រ។
សូ មេឆ�ើយតបឱ្យ�ន�ប់�មែដល� ចេធ��េ� �ន ប៉ុែន� �៉ងេ�ច�ស់ 90 ៃថ�មុនៃថ�កំេណើតទីដប់រ បស់ កុ�រ។ ្របសិនេបើេយើងមិន�នទទួ ល
ដំណឹងពីអ�កេទ េយើងនឹងសន� ត�អ� កមិន ចង់ បន� សិ ទ�ិកូ នរបស់អ� ក�មួ យ DDA។ េបើ��នឯក�រ្រតឹម្រត�វ ៃនលក� ខណ� ែដល�ន� យុ្រតឹម 10
��ំេទ�ព �នសិទ�ិ DDA និងេស� DDA របស់កូនអ� កនឹងផុតកំ ណត់េ� (ទី10) ។
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរឬ្រ���ចង់េ ស� ើសុំក �� ប់ មួយ សូ ម�ក់ទង៖

េ��ះ

េលខទូ រ ស័ព�

�ស័យ��នអុីែមល

ច�ប់ថតចំលងៃនច�ប់រ បស់រ ដ�ែ ដល្រគប់្រគងសិទ�ិទ ទួ ល� ន (WAC 388-823) �ចរក�ន�ម�រេស� ើសុំឬ�មអុីនធឺ ណិត
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility។
ឯក�រប���ល៖ ត�ងេ��ះឯក�រត្រម�វ
Cc:

សំណុំេរឿងអតិថិជន
អ� កតំ�ង�ងច�ប់
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ត�ងេ��ះឯក�រត្រម�វ
��ន�ពពិ� រ

�យុ

�រ វ �និច�័យេ�គ

ពិ�រ�ព�ង្រ���ៃវ

�យុ
4 ��ំ
និង
�ស់
�ង

ពិ�រ�ព�ង្រ���ៃវ

ពិ�រខួ រ ក�ល

�យុ
4 ��ំ
និង
�ស់
�ង

េ�គ្រប�ច់

េ�គកង�ះកំេណើន្របព័ន�
ខួ រ
(per DSM-IV-TR)

វ �ប��សស� �យ�ព
(per DSM-5)

��ន�ព្របព័ន�្រប�ទ
ឬ��ន�ពេផ្សងេទៀត
្រសេដៀងនឹងពិ�រ
�ពប��

ពិ�រខួ រ ក�ល

អ� ក វ �និច�័យេ�គ

កំណត់្រ�ឯេទៀត

អ� កចិត���ស� ែដល�ន�រអនុ��តចិត� វ �ទូ �
� វ ���បនប័្រត��សុីនេ�នឬចិត� វ �ទូ ��េផ្សង
េទៀតែដល្រត�វ �នប��ក់េ�យ ស�គម�តិ
ៃនចិត� វ �ទូ �� (National Assoc. of School
Psychologist) ។

រ�យ�រណ៍ចិត���ស� េពញេលញ�ប់ប���លពិន��េព ញេលញកូ ��� តៃវ (IQ)
ៃនេ្រចើន�ងគំ�តស� ង់�រពីរ េ្រ�មពិន�� មធ្យមនិង េតស� ជំ�ញ��ប់ ធ័រ ែដល
េលើសពីគំ�តស� ង់�រ ពីរ េ្រ�មកំ រ �តមធ្យមែដល�នបំេពញក�� ងរយៈេពល 36
ែខចុងេ្រ�យ។

េវជ�បណ� ិត�ន���បនប្រត

មិនកំណត់មុន�យុបី��ំ (3) ��ំនិងព័ត៌�នែដល�ំ្រទត្រម�វ �រស្រ�ប់ ជំនួយ
ែផ�ក�ង�យេ�យ��ល់�េរៀង�ល់ ៃថ� េ�ក��ងពីរ ឬេ្រចើន�ង េនះ (បង�ន់,
ងូ តទឹក, បរ �េ�គ, េស� �ក�ក់, ចល័ត, ឬទំ�ក់ទំនង) ។

្រក �ម្របឹក�ភិ�លសរៃស្រប�ទែដល� ន
វ ���បនប្រត

�រេធ��េ�គវ �និច�័យែផ�កេលើ្របវត�ិេវជ���ស� និ ង�រេធ�� េតស� ិ៍្រ បព័ន�្រ ប�ទ
�រប��ក់ពី្រគ�េពទ្យឬអ� កជំ�ញែផ�កសរៃស្រ ប�ទៃន�រ្រប�ច់ ែដលមិ ន
�ន�រ្រត� តពិនិត្យនិងកំពុងបន� ឬេកើតេឡើង ម�ងេហើយម� ងេទៀតនិ ងេតស�
ជំ�ញស្រមបខ� �នប��ញពី ែដនកំណ ត់គួរ ឱ្យកត់ ស��ល់ ក��ង
មុខ�របន�ំៃនគ��តគំរ េូ ្រចើន �ងពីរ ។

អ� កចិត���ស� ែដល�ន���ប័ណ� �្រគ�េពទ្យ
�ន���ប័ណ�ឬ ARNP ែដល�នទំ�ក់ទំនង
�មួ យមជ្ឈមណ� លស� �យ�ព មជ្ឈមណ� ល
អភិវ ឌ្ឍន៍ ឬមជ្ឈមណ� លឧត�ម�ពឬ្រក �ម្របឹ ក�
ែដល�នវ ���បនប្រត៖ អ� កឯកេទស�ងេ�គ
សរៃស្រប�ទអ� ក វ �កលចរ �កឬ្រគ�េពទ្យកុ�រ
ឯកេទស�ង�រលូ ត�ស់និង�កប្ប កិ រ ��

�រ�យតៃម�េពញេលញក��ង�រ្របជុំ DSM-IV-TR �ល់លក� ណៈ វ �និច�័យ
វ �និច�័យភស���ងៃន�រពន�រេពលឬដំេណើរ �រមិ ន្រប្រកតីមុ ន�យុ 3 ��ំែផ�ក
សង�ម��ទំ�ក់ទំនង ឬ�រេលង�និមិត�រ ប
ូ ឬ�រ្រសេមើល ្រសៃមនិង
�រ�កល្បងជំ�ញស្រមបខ� �នប��ញពី ែដនកំណ ត់ �៉ង េ្រចើនក��ងមុខ�រ
បន��េំ ្រចើន�ងពីរ ។

អ� កចិត���ស� ែដល�ន���ប័ណ� �្រគ�េពទ្យ
�ន���ប័ណ�ឬ ARNP ែដល�នទំ�ក់ទំនង
�មួ យមជ្ឈមណ� លស� �យ�ព មជ្ឈមណ� ល
អភិវ ឌ្ឍន៍
ឬមជ្ឈមណ� លឧត�ម�ពឬ្រក �ម្របឹ ក�ែដល�ន
វ ���បនប្រត៖ អ� កឯកេទស�ងេ�គសរៃស
្រប�ទអ� ក វ �កលចរ �កឬ្រគ�េពទ្យកុ�រឯកេទស
�ង�រលូ ត�ស់និង�កប្បកិ រ ��

�រ�យតៃម�េពញេលញក��ង�រ្របជុំ DSM-V ្រគប់លក� ណៈ វ �និច�័យេ�គ វ �និច�័យ
ភស���ងៃន�រពន�េពល ឬដំេណើរ �រមិនធម��មុន�យុ 3 ��ំ (3 ��ំ) �មួ យ
នឹងកំ រ �ត�ពធ�ន់ធ�រ 2 េ� 3 ក��ងជួរ ឈរ�ង
ំ ពីរ ៃនកំ រ �ត �ពធ�នធ
់ �រ
�រ�កល្បងជំ�ញបន�ំប��ញពី ែដនកំ ណត់ �៉ ងេ្រចើន ក��ង មុខ �របន�ំ
គ��តេ្រចើន�ងពីរ ស� ង់�រនិង FSIQ ៃនគ��តគំរ ូ មួ យឬ�ប�ងមធ្យម - ឬ បំេពញ�មលក� ណៈ វ �និច�័យ�ង
ំ អស់ ស្រ�ប់ជំងឺ វ �កលចរ �កលក� ណៈ 299.០០
ក��ងមួ យ DSM-IV ។

េវជ�បណ� ិត�ន���បនប្រត

ពិន���្រត��នកូ ���តៃវ (IQ) េពញេលញ�ងគំ�តស� ង់�រ�ង 1.5
េ្រ�មកំ រ �តេតស� ជំ�ញនិង��ប់ ធ័រ ែដលប��ញពី ែដនកំណត់ គួរ េ�យកត់
សំ�ល់ក��ងដំេណើរ �រ��ប់ធ័រ េលើសពីពីរ គំ�តស� ង់�រេ្រ� មកំ រ �តមធ្យម
ែដល�នបំេពញក��ងរយៈេពល ៣៦ ែខចុងេ្រ�យ។

េ�គខ� �ន�ង
ំ ្រស �ង
េ�គខ� �នមួ យជំេហៀងខ� �ន
េ�គខ� �ន�ក់ខ� �ន

�យុ
4 ��ំ
និង
�ស់
�ង

េ�គ្រប�ច់ ឬ

�យុ
4 ��ំ
និង
�ស់
�ង

េ�គកង�ះកំេណើន្របព័ន�ខួ
រ
ជំងឺកង�ះកំេណើន្របព័ន�ខួរ

�យុ
4 ��ំ
និង
�ស់
�ង

វ �ប��សស� �យ�ព
Per DSM-5
រម
ួ �ង
ំ ក្រមិតធ�ន់ធ�រ 2 ឬ
3 ក��ងជួរ ឈរ�ង
ំ ពីរ

�យុ
4 ��ំ
និង
�ស់
�ង

ជំងឺសរៃស្រប�ទឬ្រក�មូ ៉
សូ មែដល្រត�វ �នេគ��ល់
�ប�
� លឱ្យ�ន
កង�ះជំ�ញប��និង�
�ប់ធ័រ

ជម�ឺ្រប�ច់

Per 299.00 in DSM-IVTR

កំណត់�រ ៖ សំណុំែបបបទេនះគឺ�មគ��េទសក៍ទូ េ�ែតប៉ុេ�
� ះេហើយ DDA �ច ្រត�វ�រព័ត៌�នឬ�រ�យតៃម�បែន� ម។ ឯក�រេនះគឺ�ជំ� នដំបូងក��ង�រកំណត់ សិទ� ិ។
សិទ� ិទ ទួ ល�នឌីឌី្រត�វ�នកំណត់ក��ងជំ ពូក ៣៨៨-៨២៣ ។
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