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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION 

Повідомлення про втрату права на обслуговування особами, яким виповняється десять (10) років 
 Notification of Age Ten (10) Eligibility Expiration 

ДАТА:        

ІМ'Я, ПРІЗВИЩЕ ТА АДРЕСА КЛІЄНТА 

 

      

ІМ'Я, ПРІЗВИЩЕ ТА АДРЕСА ПРЕДСТАВНИКА КЛІЄНТА 

 

      

СТОСОВНО:  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ПРАВА НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСОБАМИ, ЯКИМ 
ВИПОВНЯЄТЬСЯ ДЕСЯТЬ (10) РОКІВ 

На даний момент ваша дитина є клієнтом Адміністрації у справах осіб з інвалідністю внаслідок вад розвитку 
(Developmental Disabilities Administration, DDA).  Термін дії права вашої дитини на послуги DDA закінчиться коли їй 
виповниться десять років.  Якщо ви хочете щоб ваша дитина й надалі мала право на послуги DDA, вам потрібно 
подати повторну заявку до того, як їй виповниться десять років.  Право вашої дитини на послуги має бути 
повторно встановлене за умови, що вона маєте один з таких станів:   

Розумове порушення, церебральний параліч, епілепсія, аутизм, інший неврологічний або інший діагноз, схожий на 
розумове порушення.   

Додаємо таблицю «Необхідні документи», у якій наведений перелік необхідних матеріалів для підтвердження 
права на послуги. 

Як подати повторну заявку на участь? 

Зв’яжіться з представником DDA з прийому та оцінки пацієнтів за 90 днів до того, як вашій дитині виповниться 
десять років, щоб замовити пакет документів для подання повторної заявки.  Це можна зробити письмово або 
зателефонувавши на номер телефону, вказаний нижче.  Пакет документів для подання заявки буде відправлено 
вам поштою.  Також ви можете отримати документи для подання заявки он-лайн за адресою 
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility. 

Що буде, якщо я не подам повторну заявку? 

Якщо ви не замовите пакет документів для подання повторної заявки, або якщо ви не повернете заявку за 60 днів 
до того, як вашій дитині виповниться десять років, строк дії права вашої дитини на послуги DDA закінчиться, коли 
їй виповниться десять років.  Якщо ваша дитина отримує від DDA оплачувані послуги, ці послуги буде припинено, 
коли їй виповниться десять років. 

Закінчення строку дії послуг DDA не вплине на участь у спеціальних навчальних програмах або на право 
на послуги SSI; також це не вплине на будь-які інші послуги DSHS, які ви можете отримувати, такі як 
Medicaid, TANF або продуктові талони. 

Надайте свою відповідь якнайшвидше, але не пізніше, ніж за 90 днів до того, як вашій дитині виповниться десять 
років.  Якщо ми не отримаємо від вас відповіді, ми вважатимемо, що ви не хочете, щоб ваша дитина й надалі мала 
право на послуги DDA.  За відсутності відповідної документації щодо стану, що дає право на послуги, яка має бути 
надана до того, як вашій дитині виповниться десять (10) років, право вашої дитини на послуги DDA та 
безпосередньо послуги DDA будуть припинені у день десятиріччя (10 день народження) вашої дитини. 

Якщо у вас є запитання, або ви хочете замовити пакет документів, зверніться до: 

 

                     

 ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ 

 

Копію правил штату, що визначають права на послуги (WAC 388-823) можна отримати за запитом або онлайн за 
адресою https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.  
 

Додатки: Таблиця необхідної документації 
 

Копія: Справа клієнта 
  Офіційний представник 
 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
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Таблиця необхідної документації 

СТАН РОЗЛАДУ ВІК ДІАГНОЗ ОСОБА, ЩО ПОСТАВИЛА ДІАГНОЗ ІНША ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Розумове 
порушення 

Вік від 
4 років 

та 
старше 

Розумове порушення  Ліцензований психолог, 
шкільний психолог з ліцензією 
штату Вашингтон або інший 
шкільний психолог з ліцензією 
Національної асоціації 
шкільних психологів 

Повний психологічний звіт, включаючи оцінку комбінованого 
повного коефіцієнту інтелекту з відхиленням нижче 
середнього значення більше ніж на дві одиниці та бал тесту на 
адаптивні навички з відхиленням нижче середнього значення 
більше ніж на дві одиниці, проведеного впродовж останніх 36 
місяців. 

Церебральний 
параліч 

Вік від 
4 років 

та 
старше 

Церебральний параліч 
Квадриплегія 

Геміплегія 
Диплегія 

Ліцензований терапевт Прояв захворювання до трьох (3) років та інформація щодо 
потреби у щоденній безпосередній фізичній допомозі у двох 
сферах діяльності чи більше (користування туалетом, купання, 
прийняття їжі, одягання, рухливість або спілкування). 

Епілепсія Вік від 
4 років 

та 
старше 

Епілепсія або 
Епілептичні розлади 

Професійний невропатолог Діагноз, заснований на історії хвороби та неврологічних 
тестах, підтвердження від терапевта або невропатолога 
неконтрольованих та постійних або періодичних припадків та 
тест на адаптивні навички, що демонструє суттєві обмеження 
адаптивних функцій з відхиленням нижче середнього значення 
більше ніж на дві одиниці. 

Аутизм  
(згідно DSM-IV-TR) 

Вік від 
4 років 

та 
старше 

Аутизм або аутичний 
розлад 

Згідно з 299.00 у  
DSM-IV-TR 

Ліцензований психолог, 
ліцензований лікар або старша 
зареєстрована практикуюча 
медсестра (ARNP), пов’язані з 
центром лікування аутизму, 
центром лікування розладів 
розвитку, або ті, що мають 
професійну ліцензію:  
Невропатолог, психіатр або 
педіатр за розвитку та 
поведінки 

Повна оцінка згідно з DSM-IV-TR, що відповідає всім критеріям 
діагностики, докази затримки або ненормального розвитку до 
п’яти (5) років соціальних, мовних, комунікаційних навичок або 
умовної чи уявної діяльності та тест на адаптивні навички, що 
демонструє суттєві обмеження в адаптивних функціях з 
відхиленням нижче середнього значення більше ніж на дві 
одиниці. 

Розлад аутичного 
спектру 

(згідно DSM-5) 

Вік від 
4 років 

та 
старше 

Розлад аутичного 
спектру 299.00 
Згідно DSM-5 

Ліцензований психолог, 
ліцензований лікар або старша 
зареєстрована практикуюча 
медсестра (ARNP), пов’язані з 
центром лікування аутизму, 
центром лікування розладів 
розвитку, або ті, що мають 
професійну ліцензію:  
Невропатолог, психіатр або 
педіатр за розвитку та 
поведінки 

Повна оцінка згідно з DSM-V, що відповідає всім критеріям 
діагностики, докази затримки або ненормального розвитку до 
п’яти 5 років та тест на адаптивні навички, що демонструє 
суттєві обмеження в адаптивних функціях з відхиленнями 
більше ніж на дві одиниці та FSIQ одного з відхилень або 
більше нижче середнього значення. 

Інший 
неврологічний або 

інший діагноз, 
схожий на розумове 

порушення. 
 

Вік від 
4 років 

та 
старше 

Неврологічний або 
хромосомний розлад, 
який, як відомо, може 

призвести до 
порушення розумових 

або адаптивних навичок 

Ліцензований терапевт Оцінка комбінованого повного коефіцієнту інтелекту з 
відхиленням від середнього значення більше ніж на 1,5 та тест 
на адаптивні навички, що демонструє суттєві обмеження в 
адаптивних функціях з відхиленням нижче середнього 
значення більше ніж на дві одиниці, проведеного впродовж 
останніх 36 місяців. 

Примітка: ця форма є тільки загальною інструкцією, та Адміністрації DDA може попросити про додаткову інформацію або оцінку. Ці документи – 
це перший етап визначення права на послуги. Право на послуги управління DDA визначається згідно з WAC Глава 388-823. 

 


