УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ

Повідомлення про припинення права участі у зв'язку з
досягненням 10-річного віку
ДАТА:
ІМ'Я ТА АДРЕСА КЛІЄНТА

ІМ'Я ТА АДРЕСА ПРЕДСТАВНИКА КЛІЄНТА

ТЕМА: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА УЧАСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ДОСЯГНЕННЯМ 10-РІЧНОГО ВІКУ
Ваша дитина наразі є клієнтом Управ ління програм допомоги людям з в адами розв итку (Developmental Disabilities Administration
(DDA)). Прав о в ашої дитини користув атися послугами DDA припиняється в день, коли їй в иконається 10 років . Щоб в аша
дитина могла і надалі користув атися послугами DDA, в ам слід подати в ідпов ідну заяв ку до того, як в ашій дитині в иконається 10
років . Для продов ження участі в аша дитина пов инна мати одне з перерахов аних нижче захв орюв ань:
розумов а в ідсталість, дитячий церебральний параліч, епілепсія, аутизм, інше нев рологічне захв орюв ання або захв орюв ання
подібне на розумов у в ідсталість.
У «Таблиці необхідних документів », яка додається до цього листа, в и знайдете в се, що потрібно для продов ження участі в
наших програмах.
Як продовж ити участь у програмах?
Зв ерніться до спів робітників DDA, які в ідпов ідають за в ідбір кандидатів і стежать за їх в ідпов ідність в имогам, принаймні за 90
днів до досягнення в ашою дитиною 10-річного в іку, і попросіть їх надіслати в ам пакет документів на понов лення участі. Це
можна зробити письмов о або по телефону за в казаним нижче номером. Пакет документів на понов лення участі в ам
в ідправ лять поштою. Ці документи можна також зав антажити на в еб-сторінці https://w ww.dshs.wa.gov/dda/consumers-andfamilies/eligibility.
Що буде, якщо не подати документи на поновлення участі?
Якщо в и не зробили запит на отримання пакету документів для понов лення участі або не пов ернули його принаймні за 60 днів
до досягнення в ашою дитиною 10-річного в іку, членств о в ашої дитини в програмах DDA буде припинено в день її десятої
річниці. Якщо в аша дитина отримує платну послугу через DDA, надання цієї послуги припиниться в день її десятої річниці.
Припинення членства в програмах DDA не вплине на участь у програмах спеціальної освіти або допомоги
малозабезпеченим сім'ям (SSI), це також не вплине на інші послуги Департаменту охорони здоров'я та соціального
забезпечення (DSHS), які ви мож ете отримувати, наприклад, Medicaid, Програма тимчасової допомоги
малозабезпеченим сім'ям (TANF) та продуктові талони.
Просимо в ас якнайшв идше надати в ідпов ідь, але не пізніше ніж за 90 днів до десятого дня народження в ашої дитини. Якщо ми
не отримаємо в ід в ас пов ідомлення, ми в в ажатимемо, що в и не хочете продов жув ати участь в ашої дитини в програмах DDA.
Якщо в и не надасте в ідпов ідних документів про захв орюв ання в ашої дитини, яке в ідпов ідає критеріям DDA, до досягнення нею
10 років , її участь в програмах DDA та послуги, що надаються в рамках цих програм, будуть припинені в день її 10-ї (десятої)
річниці.
Якщо у в ас є питання або в и хочете отримати пакет документів , зв ертайтеся:

ІМ'Я

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Екземпляр прав ил штату, де сформульов ані в имоги щодо участі (WAC 388-823), надається на в имогу або його можна
переглянути на в еб-сторінці
https://w ww.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Вкладення:

Таблиця необхідних документів

Копія: Справ а клієнта
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Таблиця необхідних документів
ЗАХВОРЮВАННЯ

ВІК

ДІАГНОЗ

ЛІКАР-ДІАГНОСТ

Розумов а в ідсталість

4 роки
і
старше

Розумов а в ідсталість

Дипломов аний психолог,
дипломов аний шкільний психолог
штату Вашингтон або інший
шкільний психолог, акредитов аний
Національною асоціацією шкільних
психологів

Пов ний зв іт про психічний стан, в тому числі результати тестув ання
на комбінов аний пов ний коефіцієнт інтелекту з більш ніж дв ома
негатив ними стандартними в ідхиленнями в ід середнього рів ня та
результати тестування здатності до адаптації з більш ніж дв ома
негатив ними стандартними в ідхиленнями в ід середнього рів ня.
Тестув ання пов инні бути пров едені в продов ж останніх 36 місяців .

Дитячий
церебральний параліч

4 роки
і
старше

Дипломов аний терапев т

Ознаки захв орюв ання до 3-х років та дані на підтв ердження потреби в
щоденній сторонній допомозі в дв ох або більше в идах діяльності
(користув ання туалетом, купання, приймання їжі, в дягання,
пересув ання, спілкув ання).

Епілепсія

4 роки
і
старше

Дитячий церебральний
параліч
Кв адриплегія
Геміплегія
Диплегія
Епілепсія або
нев рологічні розлади, що
супров оджуються
в иникненням судомних
нападів

Лікар, сертифіков аний МОЗ

Діагноз, в станов лений на основ і історії хв ороби та нев рологічної
експертизи, підтв ердження наяв ності неконтрольов аних і постійних
або періодичних нападів в ід терапев та або нев ролога, перев ірка
нав ичок адаптації, яка в ияв ила значні обмеження в адаптації з
результатом у більш ніж дв а негатив них стандартних в ідхилення в ід
середнього значення.

Аутизм
(згідно з 4-м в иданням
діагностичного і
статистичного
порадника по
психічним розладам
(DSM-IV-TR))

4 роки
і
старше

Аутизм або аутичний
розлад
згідно з пунктом 299.00 4го в идання діагностичного
і статистичного порадника
по психічним розладам
(DSM-IV-TR))

Дипломов аний психолог,
дипломов аний терапев т або
дипломов ана медсестра в ищої
категорії з практичним досв ідом,
яка працює в центрах аутизму,
розв итку або підв ищення
кв аліфікації, або нев ролог,
психіатр чи педіатр, що займається
проблемами розв итку та
розладами пов едінки,
сертифіков ані МОЗ

Пов не обстеження згідно з 4-м в иданням діагностичного і
статистичного порадника по психічним розладам (DSM-IV-TR), яке
в ідпов ідає в сім критеріям діагностики, підтв ердження затримок у
розв итку до 3-х річного в іку або аномального функціонув ання в
аспекті соціальних, мов них, комунікатив них нав ичок або ігор, що
в имагають в икористання симв олів або уяв и, а також результати
тестув ання адаптив них нав ичок, які св ідчать про значні обмеження
здатності до адаптації з більш ніж дв ома негатив ними стандартними
в ідхиленнями в ід середнього рів ня.

Розлади аутичного
спектру
(згідно з в иданням
діагностичного і
статистичного
порадника по
психічним розладам
(DSM-5))

4 роки
і
старше

Розлади аутичного спектру
за пунктом 299.00
Згідно з в иданням
діагностичного і
статистичного порадника
по психічним розладам
(DSM-5), в тому числі
розлади 2-го і 3-го ступеню
в ажкості в обох колонках
шкали в изначення
ступеню в ажкості

Дипломов аний психолог,
дипломов аний терапев т або
дипломов ана медсестра в ищої
категорії з практичним досв ідом,
яка працює в центрах аутизму,
розв итку або підв ищення
кв аліфікації, або нев ролог,
психіатр чи педіатр, що займається
проблемами розв итку та
розладами пов едінки,
сертифіков ані МОЗ

Пов не обстеження згідно з 5-м в иданням діагностичного і
статистичного порадника по психічним розладам (DSM-V), яке
в ідпов ідає в сім критеріям діагностики, підтв ердження затримок у
розв итку або аномального функціонув ання до 3-х річного в іку 2-го або
3-го ступеню в ажкості в обох колонках шкали в изначення ступеню
в ажкості, результати тестув ання адаптив них нав ичок, які св ідчать про
значні обмеження здатності до адаптації з більш ніж дв ома
негатив ними стандартними в ідхиленнями в ід середнього рів ня, а
також оцінка пов ного комбінов аного коефіцієнту інтелекту (FSIQ) із
одним або більше негатив ними стандартним в ідхиленням в ід
середнього рів ня або, як альтернатив а, в ідпов ідність усім критеріям
аутичного розладу 299.00 за 4-м в иданням діагностичного і
статистичного порадника по психічним розладам (DSM-ІV).
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ІНШІ ДОКУМЕНТИ

Інше нев рологічне
захв орюв ання або
захв орюв ання подібне
до розумов ої
в ідсталості

4 роки
і
старше

Нев рологічний або
хромосомний розлад, що
призв ів до проблем із
набуттям інтелектуальних
та адаптив них нав ичок

Дипломов аний терапев т

Пов ний тест на в изначення комбінов аного коефіцієнту інтелекту, який
демонструє більш ніж 1,5 стандартних негатив них в ідхилення в ід
середнього рів ня, і тест на в изначення адаптив них нав ичок, який
св ідчить про значні обмеження здатності до адаптації з більш ніж
дв ома негатив ними стандартними в ідхиленнями в ід середнього рів ня.
Обидв а тестув ання мають бути в иконані в продов ж останніх 36
місяців .

Примітка: Це лише загальні правила, DDA мож е вимагати додаткову інформацію та обстеж ення. Зазначені документи є першим кроком для визначення
відповідності критеріям участі. Відповідність критеріям DDA визначається згідно статті 388-823 Адміністративного кодексу штату Вашингтон.
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