ອົງການຄົນພິການທາງດ້ານພັດທະນາການ (DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA))

ແຈ້ງການການທົບທວນການມີສິດໄດ້ຮັບຕອນອາຍຸສິບເກົ້
າ (19) ປີ
ວັນທີ
ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ລູກຄ້າ

ຕອບຄືນ:

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຜູ້ຕາງໜ້າລູກຄ້າ

ແຈ້ງການການທົບທວນການມີສິດໄດ້ຮັບຕອນອາຍຸສິບເກົ້າ (19) ປີ

ປັດຈຸບັນທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບອົງການຄົນພິການທາງດ້ານພັດທະນາການ (DDA)) ການມີສິດໄດ້ຮັບ DDA
ຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການທົບທວນກ່ອນ ວັນເກີດຄົບຮອບປີທີຊາວ (20) ຂອງທ່ານ.
ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບອາດຈະບໍ່ພຽງພໍໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ການມີສິດໄດ້ຮັບ DDA
ພາຍໃຕ້ໜຶ່ງໃນເງື່ອນໄຂ ຕໍ່ໄປນີ້: ຄວາມພິການທາງປັນຍາ, ຄວາມພິການທາງສະໝອງ, ພະຍາດບ້າໝູ, ປັນຍາອ່ອນ
ຫຼື ສະພາບທາງປະສາດ ຫຼື ສະພາບອື່ນໆຄ້າຍຄືກັບ ຄວາມພິການທາງປັນຍາ.
ພວກເຮົາໄດ້ຄັດຕິດຕາຕະລາງເອກະສານທີ່ຕ້ອງການມານຳເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຂໍ້ມູນໃດມີຄວາມຈຳເປັນ.
ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຍັງ?
DDA ຍິນດີຈະສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການກຳນົດຄືນໃໝ່ນີ້ໃຫ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ DDA
ສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້, ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມຄຳຍິນຍອມ ທີ່ຄິດຕິດມາໃຫ້ຄົບຖ້ວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1.

ຂຽນຊື່ຂອງສະຖານທີ່, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ພວກເຮົາອາດຈະຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແບບຟອມຄຳຍິນຍອມ. ລວມ
ເຖິງຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສຳລັບທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດເປັນລາຍການໄວ້ໃນແບບຟອມຍິນຍອມ.

2.

ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ຂຽນວັນທີໃສ່ແບບຟອມຍິນຍອມທີ່ຄັດຕິດມາ ແລະ

3.

ສົ່ງແບບຟອມຄືນໃຫ້ DDA.

ເກີດອັນໃດຂຶ້ນ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ຕອບຮັບຄຳສະເໜີນີ້?
ກະລຸນາຕອບຄືນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 90 ວັນກ່ອນວັນເກີດຄົບຮອບຊາວ (20) ປີຂອງທ່ານ.
ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຍິນຈາກທ່ານ, ພວກເຮົາຈະທົບ
ທວນການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງທ່ານດ້ວນການໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນແຟ້ມລູກຄ້າຂອງທ່ານ.
ຖ້າມີຂໍ້ມຸນບໍ່ພຽງພໍເພື່ອຢືນຢັນການຕັດສິນການມີສິດໄດ້ຮັບ, ຈາກນັ້ນການມີສິດໄດ້ຮັບ DDA
ຂອງທ່ານຈະຖືກສິ້ນສຸດໃນວັນເກີດຄົບຮອບປີທີ 20 ຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່:
ຊື່

ເບີໂທລະສັບ

ທີ່ຢູ່ອີເມວ

ສຳເນົາກົດລະບຽບຂອງລັດທີ່ຄຸ້ມຄອງການມີສິດໄດ້ຮັບ (WAC 388-823) ແມ່ນມີໃຫ້ຕາມການສະເໜີຂໍ ຫຼື
ທາງອອນລາຍທີ່
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
ເອກະສານສອດມານຳ: ຕາຕະລາງສະແດງເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ
ແບບຟອມຄຳຍິນຍອມ (DSHS 14-012)
ບ່ອນສົ່ງ: ສຳນວນລູກຄ້າ
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ຕາຕະລາງສະແດງເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ
ສະພາບຄວາມພິກາ

ບົ່ງມະຕິພະຍາດ

ຄວາມພິການທາງປັນ

ຄວາມພິການທາງປັນຍາ

ຍາ

ແພດບົ່ງມະຕິພະ
ຈິດຕະແພດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ,
ຈິດຕະແພດຂອງໂຮງຮຽນທີ່ລັດ
ວໍຊິງຕັນຮັບຮອງ ຫຼື ຈິດຕະ
ແພດໂຮງຮຽນອື່ນທີ່ຮັບໂຮງ
ໂດຍສະມາຄົມຈິດຕະແພດແຫ່ງ
ຊາດ.

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ
ບົດລາຍງານທາງຈິດຕະສາດສະບັບເຕັມ ລວມທັງຄະແນນ IQ
ເຕັມຂີດຂອງຄວາມບ່ຽງເບນ
ມາດຕະຖານຫຼາຍກວ່າສອງອັນຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ
ຄະແນນການທົດສອບທັກສະການ
ປັບຕົວຂອງຄວາມບ່ຽງເບນມາດຕະຖານຫຼາຍກວ່າສອງອັນຕ່ຳກວ
່າຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ໄດ້ເຮັດ ສຳເລັດພາຍໃນ 36 ເດືອນຜ່ານມາ.

ຄວາມພິການທາງສະ

ຄວາມພິການທາງສະໝອງ

ໝອງ

ອຳມະພາດແຂນຂາ

ແພດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ

ຂໍ້ມູນສະໜັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍກົງໃນແຕ່ລະວັນໃນສອງຢ່າງ

ອຳມະພາດເຄິ່ງໂຕ

ຂຶ້ນໄປ (ການເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ, ການອາບນ້ຳ, ການກິນ,

ອຳມະພາດສອງດ້ານ
ພະຍາດບ້າໝູ

ພະຍາດບ້າໝູ ຫຼື
ເປັນຊັກ

ການເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນຮອດອາຍຸ 3 ປີ ແລະ

ການນຸ່ງເຄື່ອງ, ການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ ຫຼື ການສື່ສານ).
ຊ່ຽວຊານລະບົບປະສາດທີ່ຄະນະກ

ການບົ່ງມະຕິພະຍາດຕາມປະຫວັດທາງການແພດ ແລະ

ຳມະການຮັບຮອງ

ການກວດທາງດ້ານລະບົບປະສາດ, ການຢືນຢັນຈາກແພດ ຫຼື
ຊ່ຽວຊານລະບົບປະສາດຂອງອາການຊັກທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ແລະ
ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນມາອີກ ແລະ
ການທົດສອບທັກສະທາງດ້ານການປັບຕົວສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນມີການຈຳກັດຫຼາຍໃນການເຮັດໜ້າທີ່ການປັບຕົວຂ
ອງຄວາມບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ
ຫຼາຍກວ່າສອງອັນຢູ່ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ.

ປັນຍາອ່ອນ

ປັນຍາອ່ອນ ຫຼື

(ຕໍ່ DSM-IV-TR)

ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານປັ
ນຍາ
ຕໍ່ 299.00 ໃນ DSM-IV-TR

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈິດຕະສາດທີ່ມີໃ

ການປະເມີນຜົນເຕັມຕາມ DSM-IV-TR

ບອະນຸຍາດ, ແພດທີ່ມີ

ທີ່ໄດ້ຕາມທຸກມາດຖານການບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ຫຼັກ

ໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ARNP

ຖານຂອງການເຮັດໜ້າທີ່ການຊັກຊ້າ ຫຼື

ກ່ຽວຂ້ອງກັບສູນປັນຍາ ອ່ອນ,

ຜິດປົກກະຕິກ່ອນຮອດອາຍຸ 3 ປີຢູ່ໃນທັກສະທາງ

ສູນພັດທະນາການ ຫຼື

ດ້ານສັງຄົມ, ພາສາ, ການສື່ສານ ຫຼື ການຫຼິ້ນຕາມສັນຍາລັກ

ສູນຂອງຄວາມສະຫຼາດ ຫຼື

ຫຼື ຈິນຕະນາການ ແລະ

ຄະນະກຳມະການຮັບ ຮອງເຊັ່ນ:

ການທົດສອບທັກສະທາງດ້ານການປັບຕົວສະແດງໃຫ້ເຫັນມີການ

ຊ່ຽວຊານປະ ສາດ, ຈິດຕະແພດ

ຈຳກັດຫຼາຍໃນການເຮັດໜ້າທີ່ການປັບຕົວຂອງຄວາມບ່ຽງເບນ

ຫຼື ແພດຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ

ມາດຕະຖານຫຼາຍກວ່າສອງອັນຢູ່ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ.

ພັດທະນາການ ແລະ ພຶດຕິກຳເດັກ
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ລະດັບຂອງຄວາມຜິດ

ລະດັບຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິທ

ປົກກະຕິທາງປັນຍາ

າງ

(ຕໍ່ DSM-5)

ປັນຍາ 299.00
ຕໍ່ DSM-5
ລວມທັງລະດັບຄວາມຮຸນແຮງ 2
ຫຼື 3 ໃນທັງສອງຖັນ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈິດຕະສາດທີ່ມີໃ

ການປະເມີນຜົນເຕັມຕາມ DSM-IV-TR

ບອະນຸຍາດ, ແພດທີ່ມີໃບ

ທີ່ໄດ້ຕາມທຸກມາດຖານການບົ່ງມະຕິພະຍາດ,

ອະນຸຍາດ ຫຼື ARNP

ຫຼັກຖານຂອງການເຮັດໜ້າທີ່ການຊັກຊ້າ ຫຼື

ກ່ຽວຂ້ອງກັບສູນປັນຍາ ອ່ອນ,

ຜິດປົກກະຕິກ່ອນຮອດອາຍຸ 3 ປີກັບລະດັບ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງ

ສູນພັດທະນາການ ຫຼື

2 ຫຼື 3 ໃນທັງສອງຖັນຂອງຂະໜາດວັດແທກຄວາມຮຸນແຮງ,

ສູນຂອງຄວາມສະຫຼາດ ຫຼື

ການທົດສອບທັກສະທາງດ້ານການປັບຕົວສະແດງໃຫ້ເຫັນມີການ

ຄະນະກຳມະການຮັບ ຮອງເຊັ່ນ:

ຈຳກັດຫຼາຍໃນການ

ຊ່ຽວຊານປະ ສາດ, ຈິດຕະແພດ

ເຮັດໜ້າທີ່ການປັບຕົວຂອງຄວາມບ່ຽງເບນມາດຕະຖານຫຼາຍກ

ຫຼື ແພດຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ

ວ່າສອງອັນ ແລະ FSIQ ຂອງຄວາມບ່ຽງເບນມາດຕະຖານອັນໜຶ່ງ

ພັດທະນາການ ແລະ ພຶດຕິກຳເດັກ

ຫຼື ຫຼາຍອັນຢູ່ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ – ຫຼື –
ໄດ້ຕາມທຸກມາດຖານສຳລັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງປັນຍາ 299.00
ຕໍ່ DSM-IV.

ສະພາບທາງດ້ານລະ

ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານລະບ ແພດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ

ຄະແນນ IQ ເຕັມຂີດຂອງຄວາມບ່ຽງເບນມາດຕະຖານຫຼາຍກວ່າ 1.5

ບົບປະສາດອື່ນ

ົບ

ຫຼື

ປະສາດ ຫຼື

ສະພາບອື່ນໆຄ້າຍຄ

ໂຄຣໂມໂຊມທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນສ

ໃນການເຮັດໜ້າທີ່

ືກັບຄວາມພິການທ

າເຫດຄວາມຂາດແຄນທາງດ້ານທັກສ

ການປັບຕົວຂອງຂອງຄວາມບ່ຽງເບນມາດຕະຖານຫຼາຍກວ່າສອງອັນ

າງປັນຍາ

ະທາງປັນຍາ ແລະ
ທາງດ້ານການປັບຕົວ

ໝາຍເຫດ:

ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ
ການທົດສອບທັກສະການປັບຕົວສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈຳກັດຫຼາຍ

ຕ່ຳກວ່າຄ່າສະ
ເລ່ຍ.

ແບບຟອມນີ້ເປັນຂໍ້ແນະນຳທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ ແລະ DDA ອາດຈະຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ການປະເມີນອີກ.
ເອກະສານນີ້ເປັນຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການກຳນົດການມີສິດໄດ້ຮັບ. ການມີສິດໄດ້ຮັບ DDA ຖືກກຳນົດຕາມ WAC ບົດທີ 388-823.
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