DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Notificare privind evaluarea de eligibilitate pentru
vârsta de 19 (nouăsprezece) ani
Data
NUMELE ȘI ADRESA CLIENTULUI

NUMELE ȘI ADRESA
REPREZENTANTULUI CLIENTULUI

RE: Notificare privind evaluarea de eligibilitate pentru vârsta de 19 (nouăsprezece) ani
În prezent sunteți eligibil(ă) pentru Developmental Disabilities Administration (DDA). Eligibilitatea pentru DDA trebuie
evaluată înainte de împlinirea vârstei de 20 (douăzeci) de ani. Este posibil ca informațiile pe care le avem să fie
insuficiente pentru a rămâne eligibil(ă) pentru DDA cu privire la una dintre afecțiunile de mai jos: deficiență intelectuală,
paralizie cerebrală, epilepsie, autism sau altă afecțiune neurologică ori altă afecțiune similară deficiențelor intelectuale.
Regăsiți atașat Tabelul cu documentația necesară pentru a afla ce informații sunt necesare.
Ce trebuie să faceți?
DDA vă poate pune la dispoziție informațiile necesare pentru această reevaluare. Dacă doriți ca DDA să vă transmită
informațiile, completați formularul de consimțământ atașat după cum urmează:
1. Completați numele locurilor, furnizorilor și unităților de la care putem solicita informații pe formularul de
consimțământ. Includeți informații de contact pentru toate unitățile/persoanele din formularul de consimțământ.
2. Semnați și datați formularul (formularele) de consimțământ atașate.
3. Trimiteți formularul (formularele) către DDA.
Ce se întâmplă dacă nu răspund la această solicitare?
Răspundeți cât se poate de repede, dar nu mai târziu de 90 de zile înainte de împlinirea vârstei de 20 (douăzeci) de ani.
Dacă nu primim informațiile solicitate de la dumneavoastră, vom evalua eligibilitatea pe baza informațiile pe care le avem
în dosarul dumneavoastră de client. Dacă nu avem suficiente informații pentru a confirma decizia privind eligibilitatea,
eligibilitatea dumneavoastră pentru DDA se va încheia la data împlinirii vârstei de 20 de ani.
Dacă aveți întrebări, contactați:
NUME

NUMĂR DE TELEFON

ADRESĂ DE E-MAIL

Un exemplar al regulamentului statal privind eligibilitatea (WAC 388-823) vă poate fi pus la dispoziție la cerere sau online
la https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Atașamente:

Tabelul cu documentația necesară
Formularul de consimțământ (DSHS 14-012)

cc: Dosar client
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Tabelul cu documentația necesară
Deficiență

Diagnostic

Deficiență
intelectuală

Deficiență intelectuală

Paralizie cerebrală

Paralizie cerebrală

Persoana care a stabilit
diagnosticul
Un psiholog licențiat, un psiholog
școlar certificat în Washington sau alt
psiholog școlar certificat de National
Assoc. of School Psychologists

Raport psihologic complet, inclusiv un test IQ complet cu un scor
cu mai mult de două deviații standard sub medie și un test
privind abilitățile de adaptare cu un scor cu mai mult de două
deviații standard sub medie, realizate în ultimele 36 de luni.

Medic licențiat

Declanșare înainte de vârsta de 3 ani, cu informații care să
susțină nevoia de asistență fizică directă zilnică cu privire la
două sau mai multe aspecte (toaletare, îmbăiere, hrănire,
îmbrăcare, mobilitate sau comunicare).

Neurolog certificat de comisie
medicală

Diagnostic bazat pe istoricul medical și testare neurologică,
confirmare de la medic sau neurolog cu privire la convulsii
necontrolate și continue sau recurente și test privind abilitățile de
adaptare care să demonstreze limitări substanțiale în ceea ce
privește funcționarea adaptivă cu mai mult de două deviații
standard sub medie.

Un psiholog licențiat, un medic
licențiat sau un ARNP asociat la un
centru de autism, un centru de
dezvoltare sau un centru de excelență
ori un neurolog, psihiatru sau pediatru
specializat în probleme de dezvoltare
și comportament, certificați de o
comisie medicală

Evaluare completă în conformitate cu DSM-IV-TR respectând
toate criteriile, dovezi privind funcționarea întârziată sau
anormală înainte de vârsta de 3 ani în ceea ce privește abilitățile
sociale, verbale, de comunicare ori jocul simbolic sau imaginativ
și test privind abilitățile de adaptare care să demonstreze limitări
substanțiale în ceea ce privește funcționarea adaptivă cu mai
mult de două deviații standard sub medie.

Un psiholog licențiat, un medic
licențiat sau un ARNP asociat la un
centru de autism, un centru de
dezvoltare sau un centru de excelență
ori un neurolog, psihiatru sau pediatru
specializat în probleme de dezvoltare
și comportament, certificați de o
comisie medicală

Evaluare completă în conformitate cu DSM-V care să respecte
toate criteriile de diagnosticare, dovezi privind funcționarea
întârziată sau anormală înainte de vârsta de 3 ani cu un nivel de
gravitate de 2 sau 3 în ambele coloane ale scalei de gravitate,
test privind abilitățile de adaptare care să demonstreze limitări
substanțiale în ceea ce privește funcționarea adaptivă cu mai
mult de două deviații standard și FSIQ cu cel puțin o deviație
standard sub medie – sau – să respecte toate criteriile pentru
Afecțiune din spectrul autist 299.00 în conformitate cu DSM-IV.

Cvadriplegie
Hemiplegie
Diplegie
Epilepsie

Epilepsie sau tulburare
convulsivă

Autism

Autism sau tulburare din
spectrul autist

(în conformitate cu
DSM-IV-TR)

În conformitate cu 299.00 din
DSM-IV-TR

Afecțiune din
spectrul autist

Afecțiune din spectrul autist
299.00

(în conformitate cu
DSM-5)

În conformitate cu DSM-5,
inclusiv niveluri de gravitate 2
și 3 în ambele coloane
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Documentația necesară

Altă afecțiune
neurologică sau altă
afecțiune similară
deficiențelor
intelectuale
Notă:

Afecțiune neurologică sau
cromozomială cunoscută a
cauza deficiențe intelectuale
sau în ceea ce privește
abilitățile de adaptare

Medic licențiat

Test IQ complet cu un scor cu mai mult de 1,5 deviații
standard sub medie și test privind abilitățile de adaptare care
să demonstreze limitări substanțiale în ceea ce privește
funcționarea adaptivă cu mai mult de două deviații standard
sub medie.

Acest formular este doar un ghid de ordin general și DDA poate solicita informații sau evaluări suplimentare. Această documentație este
punctul de pornire pentru stabilirea eligibilității. Eligibilitatea pentru DDA se stabilește în conformitate cu Capitolul 388-823 WAC.
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