DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

ਉਮਰ ਉੱਨੀ (19) ਯੋਗਤਾ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਸੂ ਚਨਾ
ਿਮਤੀ
ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਉੱਤਰ:

ਗਾਹਕ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਉਮਰ ਉੱਨੀ (19) ਯੋਗਤਾ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਸੂ ਚਨਾ

ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਵੇਲੇ Developmental Disabilities Administration (DDA) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੀਹਵ� (20ਵ�) ਜਨਮਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ DDA ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਲਈ DDA ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਬੌਿਧਕ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਿਦਮਾਗੀ ਲਕਵਾ, ਿਮਰਗੀ, ਆਿਟਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਬੌਿਧਕ ਅਯੋਗਤਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੰਤੂ
ਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਜੋਿੜਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਿਵਿਗਆਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀ। ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਿਵੱਚ DDA ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ DDA ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ
ਇਸ ਪੁਨਰ-ਿਨਰਣੇ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ:
1.

ਸਥਾਨਾਂ, ਪ�ਦਾਿਤਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ
ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਨ�ਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲਖੋ।

2.

ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ(ਮਾਂ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਿਲਖੋ, ਅਤੇ

3.

DDA ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮ� ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੀਹਵ� (20ਵ�) ਜਨਮਿਦਨ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲਦਾ
ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਗਾਹਕ ਫ਼ਾਈਲ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ DDA ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁ ਹਾਡੇ 20ਵ� ਜਨਮਿਦਨ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਨਾਮ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ (WAC 388-823) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟੇਬਲ
ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਲੋ ੜੀਦਾ
ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ (DSHS 14-012)
cc: ਗਾਹਕ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ
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ਈਮੇਲ ਪਤਾ

ਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟੇਬਲ
ਲੋ ੜੀਦਾ
ਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਲੋ ੜੀਦਾ

ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

ਡਾਇਗਨੌਿਸਸ

ਡਾਇਗਨੌਸਟੀਸ਼ੀਅਨ

ਬੌਿਧਕ ਅਪਾਹਜਤਾ

ਬੌਿਧਕ ਅਪਾਹਜਤਾ

ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ, ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ
ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਸਕੂਲ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ
ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਣਤ ਹਨ

ਪੂਰਨ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੱਧਮ ਤ� ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਿਮਆਰੀ
ਭਟਕਣਾਂ ਦਾ Full Scale IQ ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ 36 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੱਧਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਿਮਆਰੀ ਭਟਕਣਾ ਤ� ਵੱਧ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੁਨਰ
ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ।

ਿਦਮਾਗੀ ਲਕਵਾ

ਿਦਮਾਗੀ ਲਕਵਾ

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਡਾਕਟਰ

ਿਤੰਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ
(ਪਖਾਨੇ , ਨਹਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪਿਹਰਾਵਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ) ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸੱਧੀ
ਸਰੀਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਸਟ

ਮੈਡੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਿਨਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਦਾਨ, ਬੇਕਾਬੂ
ਂ ੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ,
ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਉਦ
ਅਤੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਿਮਆਰੀ ਭਟਕਣਾਂ ਦੇ
ਂ ਾ ਹੈ।
ਅਨੁ ਕੂਲ ਕਾਰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ

ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਇੱਕ
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਿਟਜ਼ਮ ਸ�ਟਰ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ ARNP, ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਕ�ਦਰ, ਜਾਂ ਉੱਤਮਤਾ
ਦਾ ਕ�ਦਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ:
ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਸਟ, ਮਨੋ ਿਚਿਕਤਸਕ, ਜਾਂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ
ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਬਾਲ ਰੋਗ ਿਵਿਗਆਨੀ

ਪ�ਤੀ DSM-IV-TR ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਰੇ ਿਨਦਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਸਮਾਿਜਕ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਕ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ 3
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ, ਅਤੇ
ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੱਧਮ ਤ� ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਿਮਆਰੀ ਭਟਕਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ
ਂ ਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਦ

ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਇੱਕ
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਿਟਜ਼ਮ ਸ�ਟਰ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ ARNP, ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਕ�ਦਰ, ਜਾਂ ਉੱਤਮਤਾ
ਦਾ ਕ�ਦਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ:
ਿਨਊਰੋਲੋਿਜਸਟ, ਮਨੋ ਿਚਿਕਤਸਕ, ਜਾਂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ
ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਬਾਲ ਰੋਗ ਿਵਿਗਆਨੀ

DSM-V ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਤੰਨ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ
ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਜੋ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ
ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਿਵੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁ ਕੂਲ
ਂ ਾ ਹੈ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਿਮਆਰੀ ਭਟਕਣਾਂ,
ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਮਆਰੀ ਭਟਕਣ ਦਾ FSIQ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਵ - ਜਾਂ - ਪ�ਤੀ
DSM-IV ਪ�ਤੀ ਆਿਟਜ਼ਮ ਿਵਗਾੜ 299.00 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਡਾਕਟਰ

ਮੱਧਮ ਤ� ਹੇਠਾਂ 1.5 ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਿਮਆਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ Full Scale IQ ਸਕੋਰ, ਅਤੇ
ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਿਮਆਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ
ਂ ਾ ਹੈ।
ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਦ

ਕੁਆਡਰੀਪਲੇ ਜੀਆ
ਹੇਮੀਪਲੇ ਜੀਆ
ਿਡਪਲੇ ਜੀਆ
ਿਮਰਗੀ

ਿਮਰਗੀ ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਗਾੜ

ਆਿਟਜ਼ਮ

ਆਿਟਜ਼ਮ ਜਾਂ ਆਿਟਸਿਟਕ ਿਵਗਾੜ

(ਪ�ਤੀ DSM-IV-TR)

DSM-IV-TR ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀ 299.00

ਆਿਟਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ
ਿਵਗਾੜ

ਆਿਟਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਿਵਗਾੜ
299.00

(ਪ�ਤੀ DSM-5)

ਦੋਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ
2 ਜਾਂ 3 ਸਮੇਤ ਪ�ਤੀ DSM-5

ਬੌਿਧਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਰਗੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀ

ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਕ� ੋਮੋਸੋਮਲ
ਿਵਗਾੜ ਬੌਿਧਕ ਅਤੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੁਨਰਾਂ
ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਨੋਟ:

ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਗਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ DDA ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
DDA ਯੋਗਤਾ ਅਿਧਆਇ 388-823 WAC ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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