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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 
 حاالت األھلیة الخاصة بالعمر   
 ونوع األدلة  
 Eligible Conditions With Age and Type of Evidence 

 . WAC 388-823  قیود حقیقیة في األداء التكیفي وفًقا لقانون سنة، ویتوقع أن تستمر إلى أجل غیر مسمى، وتؤدي إلى    18یجب أن تحدث جمیع حاالت اإلعاقة قبل عمر  

 حاالت األھلیة الخاصة بالعمر 

منذ الوالدة وحتى   الحالة 
 سنوات  3

سنوات    4من عمر 
 سنوات  9وحتى  

سنوات   10من عمر 
 سنة   17وحتى  

سنة   18عمر 
 أو أكبر 

   X X التأخر في النمو 

 X X X  اإلعاقة الذھنیة 

 X X X  الدماغي الشلل  

 X X X  الصرع 

 X X X  التوحد 

 X X X  حالة عصبیة أخرى أو غیرھا من الحاالت المشابھة لحالة اإلعاقة الذھنیة 

 

 االختبارات المقبولة باعتبارھا دلیل على وجود قیود حقیقیة 

 التقییمات التكیفیة  االختبارات اإلدراكیة 

 اختبار ستانفورد بینت  •

 )WISC(  مقیاس وكسلر للذكاء  •

 ) DASمقیاس القدرات التفاضلیة ( •

 )K-ABCبطاریة تقییم كوفمان لألطفال ( •

 ) CASناجلیري (-نظام التقییم اإلدراكي داس •

 (WJ)اختبار وودكوك جونسون للقدرات اإلدراكیة  •

 ) RIAS 2مقاییس التقییم الفكري لرینولدز، اإلصدار الثاني ( •
 

إذا كنت تعاني من ضعف السمع أو أن اللغة اإلنجلیزیة لیست لغتك األساسیة  
(مقیاس   FSIQأو أنك غیر قادر على التواصل الشفوي، فقد یتم تقدیر 

 معامل الذكاء الكامل) باستخدام إحدى االختبارات الموضحة أدناه: 

 مقیاس لیتر الدولي المعدل لألداء  •
)Leiter-R ( 

 )WNV، و WAIS،وWISC( وكسلر للذكاء مقاییس  •

 اختبار الذكاء غیر اللفظي الشامل  •
)C-TONI( 

 ) مؤشر المقیاس غیر اللفظي K-ABCبطاریة تقییم كوفمان لألطفال ( •

 )VABSمقیاس فاینالند للسلوك التكیفي ( •

 )SIB-Rمقیاس السلوك المستقل المعدل ( •

 ) ICAPالفحص إلجراء تخطیط العمیل والوكالة ( •

 ) ABASكیفي (نظام تقییم السلوك الت •
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 التشخیص واختصاصي التشخیص واألدلة الالزمة للقیود الحقیقیة 

 القیود الحقیقیة  اختصاصي التشخیص  التشخیص 

 التأخر في النمو  قابلة للتطبیق غیر  التأخر في النمو 

اختصاصي علم نفس مرخص أو اختصاصي نفسي   اإلعاقة الفكریة 
 مدرسي معتمد

، والتقییم  69تقییم األداء التكیفي مع درجة معیاریة ≤
(مقیاس معامل الذكاء الكامل)   FSIQالنفسي باستخدام 

  FSIQباستخدام  IVأو اختبار ستانفورد بینت  69≤
 67(مقیاس معامل الذكاء الكامل) ≤

أو خلل عقلي مشابھ یسبب شلل   ،الشلل الدماغي
 طبیب مرخص  رباعي أو شلل نصفي أو شلل مزدوج

سنوات، ودلیل على الحاجة إلى   3من البدایة قبل عمر 
من األمور التالیة:   2مساعدة جسدیة مباشرة في أي 

استخدام المرحاض أو االستحمام أو األكل أو ارتداء  
 المالبس أو التنقل أو وسائل االتصال 

 طبیب أعصاب معتمد من اللجنة  الصرع، نوبة الصرع 
یمكن السیطرة علیھا  نوبات الصرع ھي النوبات التي ال 

تقییم األداء التكیفي مع درجة   والمستمرة أو المتكررة، و
 69معیاریة ≤

 التوحد، اضطرابات التوحد 
(DSM-IV-TR-299.00) ،   

 ) DSM-5اضطراب طیف التوحد ( أو

طبیب أعصاب حائز على زمالة؛ طبیب نفسي حائز  
على زمالة؛ اختصاصي علم نفس مرخص؛ طبیب  

على زمالة في مجالي التنموي أطفال حائز 
(ممرضة  ARNP  طبیب مرخص أو والسلوكي؛

  ، التوحد أحد مراكز مسجلة متقدمة) التي لھا عالقة ب 
 أو مركز التمیز  مركز التنمیة

سنوات، وتقییم    5قبل عمر   لیل على حدوث اإلصابةد
إلجراء  ، و69األداء التكیفي مع درجة معیاریة ≤

ع درجة  م FSIQ یلزم تقدیم، DSM-5التشخیص من 
ُّ                  یان كتابي بأن التوح د الذي تعاني منھ  بأو  ( 84≤معیاریة                     

 یمنعك من أداء األختبار) 

حالة عصبیة أخرى أو غیرھا من الحاالت المشابھة  
 طبیب مرخص  لحالة اإلعاقة الذھنیة 

  FSIQ، و69≤تقییم األداء التكیفي مع درجة معیاریة  
أو اختبار ستانفورد   77≤(مقیاس معامل الذكاء الكامل) 

(مقیاس معامل الذكاء   FSIQبینت الرابع باستخدام 
سنة،   20أو إذا كان الشخص تحت عمر  ،75≤الكامل) 

فھناك درجات في كل من القراءة العامة والریاضیات  
(مقیاس   FSIQیمكنھا أن یحل محل اختبار   69≤العامة 

 معامل الذكاء الكامل)
 


