DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

សេចក្តីជូនដំណឹងេតីពីការត្រួរពិនិរយស

ើងវ ិញននេិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបាន

េត្ាប់អ្នក្ានអាយុដប់ត្បាំបួន (19) ឆ្នំ
កាលបរ ិសចេទ្
ស្មោះ និង អាេយដ្ឋានអ្រិថិជ ន

ស្មោះ និងអាេយដ្ឋានអ្នក្រំ ណាងអ្រិថិជ ន

ស្លើ យរប៖ សេចក្តីជូន ដំ ណឹងេតីពីការត្រួរពិ និរយស
បចចុបបននអ្នក្ ានេិទ្ធិទ្ ទ្ួលបានេត្ាប់ក្ម្ម វធ
ិ ី
ត្រូវបានត្រួ រពិនិរ យម្ុន សពលអ្នក្ អាយុនម្ៃ

(20)

ិ ននេិ ទ្ិ ទ្
ើ ងវ ញ
ធ ទ្ួ លបានេត្ាប់ អ្នក្ានអាយុ ដប់ ត្បាំ បួន

(19) ឆ្នំ

Developmental Disabilities Administration (DDA( ។ េិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរបេ់អ្នក្ជាម្ួយ DDA
ឆ្នំ។ ព័រ៌ានដដលសយើងាន អាចម្ិន ត្រប់ត្ាន់េត្ាប់អ្នក្ សដើម្បីបនតេិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន

DDA របេ់អ្នក្សៅ

សត្កាម្លក្ខ ខណឌ ណាម្ួ យដូ ចខាងសត្កាម្៖ ពិការភាពខាងបញ្ញា ពិការភាពខួរក្ាល ជំងឺ ឆ្កួតត្ជូក្ ជំងឺអ្ូទ្ី េឹម្ ឬជំងឺ េរនេត្បសាទ្ ឬ ជំងឺសសេងសទ្ៀរដដល
ស្េសដៀងនឹ ងពិ ការភាពខាងបញ្ញា។ សយើងបានភាាប់តារាងឯក្សារចំបាច់សដើម្បីឱ្យអ្នក្ដឹងនូ វព័រ៌ានដដលត្រូវការ។
សរើអ្នក្ចំបាច់ត្រូវសធវើអ្ីខ
វ លោះ ?

DDA រីក្រាយក្នងការសសញ
ើព័ រ៌ានដដលត្រូ វការេត្ាប់សធវើសេចក្តី េសត្ម្ចចិ រតស
ុ

ើង វិញសនោះស

ើង វិញ។ ត្បេិន សបើអ្ន ក្ចង់ឱ្ យ DDA សសញើព័រ៌ាន េូម្បំ សពញ

ទ្ត្ម្ង់ ដបបបទ្យល់ត្ពម្ដូច ខាងសត្កាម្៖

1.

េរសេរស្មោះទ្ី ក្ដនលង អ្នក្សត ល់សេវា និងទ្ីក្ ដនលងនានាដដលសយើងអាចសេនើេុំព័រ៌ានេតីពីទ្ត្ម្ង់យល់ត្ពម្។ រួម្ានទំង ព័រ៌ានទ្ំនាក្់ទ្ំន ង
េត្ាប់អ្នក្ ទំង សនាោះដដលានចុោះក្នុងទ្ត្ម្ង់ យល់ ត្ពម្សងដដរ។

2.

ចុោះហរថ សលខា និងកាលបរិសចេទ្ ននទ្ត្ម្ង់ដបបបទ្យល់ត្ពម្ដដលបានភាាប់ជាម្ួយ និង

3.

បញ្ចូ នទ្ត្ម្ង់សនាោះសៅ

សរើ ានអ្វីសក្ើ រស

DDA វិញ។

ើ ងត្បេិ នសបើ ខំុ ម្
ញ ិ នស្លើយរបចំ ស

ោះេំ សណើសនោះ?

េូម្ ស្លើ យរបឲ្យបានឆ្ប់ តាម្ដដលអាចសធវើបាន បុដនតម្ិន ត្រូវយឺរជាង
ដំណឹងពីអ្ន ក្សទ្ សយើងនឹង ពិនិរ យស

90

នថៃ សៅម្ុននថៃអ្នក្ ចូលអាយុនម្ៃ

(20) ឆ្នំសនាោះសទ្។ ត្បេិនសបើសយើងម្ិនបានទ្ទ្ួល

ើង វិញនូ វេិ ទ្ធិទ្ទ្ួ លបានរបេ់អ្នក្ សដ្ឋយសត្បើ ព័រ៌ ានដដលសយើង ានសៅក្នុងឯក្សារអ្រិថិជ នរបេ់ អ្នក្។ ត្បេិ ន សបើម្ិន ាន

ព័រ៌ានត្រប់ត្ាន់ សដើម្ បីប ញ្ញ
ា ក្់ពីការេសត្ម្ចចិរត ដដលអាចទ្ទ្ួលយក្បានសទ្ សនាោះេិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរបេ់អ្នក្េត្ាប់
នថៃខួប ក្ំសណើរអាយុ

DDA នឹងត្រូវបញ្ច ប់សៅសពលអ្នក្សធវើ

20 ឆ្នំ។

ត្បេិន សបើអ្នក្ ានេំណួរណាម្ួយ េូម្ ទក្់ទ្ ង៖

ស្មោះ

សលខទ្ូរេ័ពទ

ចាប់ថរចម្លងវិធានរដា ដដលត្រប់ត្រងេិទ្ធិទ្ ទ្ួល

(WAC 388-823) អាចទ្ទ្ួលបានតាម្ការសេនើេុំ ឬតាម្អ្ុីនធឺសណរតាម្រយៈ

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
ឯក្សារភាាប់៖

តារាងឯក្សារចំបាច់
ទ្ត្ម្ង់ ដបបបទ្យល់ត្ពម្

អាេយដ្ឋានអ្ុីដម្ល

(DSHS 14-012)

ចម្លងជូន៖ ឯក្សារអ្រិថិជន
NOTIFICATION OF AGE NINETEEN (19) ELIGIBILITY REVIEW
DSHS 10-582 CA (REV. 11/2019) Cambodian

។

តារាងឯក្សារចំបាច់
លក្ខខ ណឌពិការភាព

ិ ិ ច័ យ
សរារវន
េ

ិ ិ ច័ យ
អ្នក្វន
េ សរារ

ពិការភាពខាងបញ្ញា

ពិការភាពខាងបញ្ញា

ចិរតវទ្
ិ ូដដលានអាជាញប័ណណ ចិរតវទ្
ិ ូ ខាងការអ្ប់រដំ ដលាន
វិញ្ញាបនប័ត្រក្នងរដា
ុ

Washington ឬចិរតវទ្
ិ ូ ខាងការអ្ប់រ ំ

សសេងសទ្ៀរ ដដលទ្ទ្ួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រពី េារម្ចិរតវទ្
ិ ូ
ខាងការអ្ប់រជា
ំ រិ
ពិការភាពខួ រក្ាល

ពិការភាពខួរក្ាល

របាយការណ៍ចិ រតវទ្
ិ ាសពញសលញ រួម្ ានពិនក្ត្ម្ិ
ទុ
រ ត្បាជាញសពញសលញ

(Full Scale IQ) ននរាលរបទ្ដ្ឋានសត្ចើនជាងពីរ សៅសត្កាម្ម្ធយម្ភារ និងពិនទុ
សរេតជំ នាញខាងេត្ម្បេត្ម្ួ លខលន
ួ ដដលានរាលរបទ្ដ្ឋានសត្ចើន ជាងពី រសៅ
សត្កាម្ម្ធយម្ភារ ដដលត្រូ វបានបញ្ច ប់សៅក្នងរយៈសពល
ុ

ត្រូសពទ្យដដលានអាជាញប័ណណ

ខវិន
សាលប់

តារាងឯក្សារចំបាច់

ការចប់សសតើ ម្ម្ុន អាយុ

3 ឆ្នំ និងព័រ៌ានដដលាំត្ទ្រត្ម្ូវការជំនួយខាងរាងកាយ

ផ្ទទល់ ជាត្បចំ សៅក្នងក្ដនល
ង ពីរ ឬសត្ចើន ជាងសនោះ (ការសត្បើ បនទប់ទ្ឹក្ ការងូរ ទ្ឹក្
ុ
ការបរិសភារ ការសេលៀក្

ក្់ក្ ណា
ត លខលន
ួ

36 ដខចុងសត្កាយសនោះ។

ក្់ ការបំលា េ់ទ្ី ឬការទ្ំ នាក្់ទ្ំ នង) ។

ខវិននដទំងពីរ ឬ សជើងទំងពីរ
ជំងឆ្
ឺ តត្ជូ
កួ
ក្

ជំងឆ្
ឺ តត្ជូ
កួ
ក្ ឬជំងឺ ត្បត្រីវកាច់

ត្រូសពទ្យខាងត្បព័នធត្បសាទ្ដដលានវិញ្ញាបនប័ត្រពីត្ក្ុម្

សរារវិនិចេ័ យដដលដសែ ក្សលើត្បវរតិជំងឺ និង សរេតសលើត្បព័នធត្បសាទ្ ការបញ្ញ
ា ក្់ពី

ត្បឹក្ា

ត្រូសពទ្យ ឬត្រូ សពទ្យខាងត្បព័នធ ត្បសាទ្ សលើការត្បកាច់ ដដលម្ិ នអាចត្រប់ត្រងបាន
និងក្ំពុងបនត ឬ សក្ើរស

ើងជាសត្ចើន និងសរេតសលើជំនាញខាងេត្ម្បខលនដដល
ួ

បង្ហាញពី ការក្ត្ម្ិរ ជាសត្ចើន សលើម្ុខ ង្ហរេត្ម្បខលនននរា
ល របទ្ដ្ឋានសត្ចើន ជាងពី រ
ួ
សៅសត្កាម្ម្ធយម្ភារ។
អ្ូទ្ីេឹម្

(សោងតាម្
DSM-IV-TR)

អ្ូទ្ីេឹម្ ឬជំងឺអ្ូទ្ី េឹម្
សោងតាម្

299.00

សៅក្នុង

DSM-IV-TR

ចិរតវទ្
ិ ូដដលានអាជាញប័ណណ ត្រូសពទ្យដដលានអាជាញប័ណណ

ការវាយរនម្លសពញសលញ សដ្ឋយសោងតាម្

ឬ

លក្ខខ ណឌសធវើសរារវិនិ ចេ័ យ ភេតុ តាងបង្ហាញពីភាពយឺ រោ វក្នុងការវិវឌ្ឍខលួន ឬការ

ARNP ដដល

ក្់ព័នធ នឹងម្ជឈម្ណឌ លជំងឺអ្ូទ្ីេឹម្

ម្ជឈម្ណឌ លខាងការវិវឌ្ឍខលួ ន ឬ ម្ជឈម្ណឌ លននឧរតម្ ភាព

(សោងតាម្ DSM-5)

ជំងឺអ្ូទ្ីេឹម្
សោងតាម្

299.00

DSM-5 ដដលរួម្ាន

ក្ត្ម្ិរធៃន់ធៃ រទ្ី

2 ឬ ទ្ី 3

សៅក្នងជួ
រទំងពី រ។
ុ

3 ឆ្នំ សៅក្នុងេងគម្ ភាសា ជំនាញទ្ំនាក្់

ឬ ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាដដលានវិញ្ញាបនប័ត្រ៖ ត្រូសពទ្យខាង

ទ្ំនង ឬតាម្េញ្ញាេាគល់ ឬការសលងតាម្ត្បឌ្ិរញាណ និង សរេតសលើការេត្ម្ប

ត្បព័នធ ត្បសាទ្ ត្រូ សពទ្យសលូ វចិរត ឬត្រូ សពទ្យក្ុារខាង

ខលន
ួ ដដលបង្ហាញពីក្ ត្ម្ិរ ជាសត្ចើនសៅក្នុ ងម្ុខ ង្ហរេត្ម្បខលន
ួ ននរាលរបទ្ដ្ឋាន

ចិរតវទ្
ិ ូដដលានអាជាញប័ណណ ត្រូសពទ្យដដលានអាជាញប័ណណ

ការវាយរនម្លសពញសលញសដ្ឋយសោងតាម្

ឬ

លក្ខខណឌ េត្ាប់ សធវើ សរារវិនិចេ័ យ ភេតុ តាងដដលបង្ហាញពី ការយឺរ ោវក្នុ ងការវិវឌ្ឍ

ឥរិោ បថ និង ការវិវឌ្ឍខលន។
ួ
ជំងឺអ្ូទ្ីេឹម្

បំសពញការង្ហរខុ េពីធ ម្មតាសៅម្ុន អាយុ

DSM-IV-TR ដដលបំសពញតាម្ត្រប់

ARNP ដដល

ក្់ព័នធ នឹងម្ជឈម្ណឌ លជំងឺអ្ូទ្ីេឹម្

ម្ជឈម្ណឌ លខាងការវិវឌ្ឍខលួ ន ឬ ម្ជឈម្ណឌ លននឧរតម្ ភាព
ឬ ត្ក្ុម្ត្បឹក្ាដដលានវិញ្ញាបនប័ត្រ៖ ត្រូសពទ្យខាងត្បព័នធ
ត្បសាទ្ ត្រូ សពទ្យសលូ វចិរត ឬត្រូសពទ្យក្ុារខាងឥរិោបថ
និងការវិវឌ្ឍខលន។
ួ

សត្ចើន ជាងពី រសៅសត្កាម្ម្ធយម្ភារ។

DSM-V ដដលបំសពញតាម្ត្រប់

ខលួន ឬការបំ សពញម្ុខ ង្ហរខុ េពីធម្ម តាសៅម្ុន អាយុ
ឬ

3 ឆ្នំ ដដលានក្ត្ម្ិរធៃន់ធៃរ 2

3 សៅក្នុងជួរឈរទំងពីរននខានរក្ត្ម្ិរធៃន់ធៃរ សរេតសលើជំនាញេត្ម្បខលួនដដល

បង្ហាញពីក្ ត្ម្ិរ ជាសត្ចើន សៅក្នុងម្ុខ ង្ហរេត្ម្បខលួនននរាលរបទ្ដ្ឋានសត្ចើន ជាងពី រ
សហើយ

FSIQ ននរាលរបទ្ដ្ឋានម្ួយ ឬសត្ចើនជាងម្ួយ សៅសត្កាម្ម្ធយម្ភារ

– ឬ – បំសពញតាម្ត្រប់ លក្ខ ខណឌ េត្ាប់ជំងឺសលូ វចិរត ខវោះការត្បាស្េ័ យទក្់ ទ្ង

299.00 សោងតាម្ DSM-IV ។
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ជំងឺខាងត្បព័នធត្បសាទ្

ជំងឺត្ក្ូម្ូេូម្ ឬជំងឺ សលើត្បព័នធត្បសាទ្

ម្ួយសទ្ៀរ ឬសសេងសទ្ៀរ

ដដលសរសាគ ល់ថាបានបណា
ត លឲ្យ

ដដលស្េសដៀងាននឹងពិ ការ

ានការខវោះ ខារជំនាញសលើការ

ភាពខាងបញ្ញា

េត្ម្បខលន
ួ និ ងបញ្ញា

ក្ំ ណរ់េាគល់៖

ត្រូសពទ្យដដលានអាជាញប័ណណ

ទ្ត្ម្ង់សនោះរឺត្ាន់ដរជាការដណនាំទ្ូសៅបុសណាណោះ សហើយ
ត្រូវបានក្ំណរ់សដ្ឋយសោងតាម្ជំពូក្

និងសរេត សលើជំ នាញេត្ម្បខលន
ួ ដដលបង្ហាញឲ្យស

1.5 សៅសត្កាម្ម្ធយម្ភារ

ើញពី ក្ត្ម្ិរ ជាសត្ចើនក្នុ ងម្ុខង្ហរ

េត្ម្បខលនននរា
ល របទ្ដ្ឋានសត្ចើ នជាងពី រសៅសត្កាម្ម្ធយម្ភារ។
ួ

DDA អាចទម្ទរព័រ៌ាន ឬការវាយរនម្លបដនថម្។ ឯក្សារសនោះ រឺជាជំហានដំបូងក្នុងការក្ំ ណរ់េិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបាន។ េិ ទ្ិ ទ្
ធ ទ្ួ លបាន DDA

388-823 WAC ។

NOTIFICATION OF AGE NINETEEN (19) ELIGIBILITY REVIEW
DSHS 10-582 CA (REV. 11/2019) Cambodian

ពិនខា
ទុ ន រក្ត្ម្ិរត្បាជាញសពញ ននរាលរបទ្ដ្ឋានសត្ចើន ជាង

