
ELIGIBLE CONDITIONS SPECIFIC TO AGE AND TYPE OF EVIDENCE 
DSHS 14-459 PE (REV. 02/2022) Persian (Farsi / Dari) 

 

 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 شرایط موردپذیرش مخصوص سن و نوع مدرک 
 Eligible Conditions With Age and Type of Evidence 

توجھی در عملکرد انطباقی سالگی شروع شده باشند، انتظار رود برای مدت نامعینی ادامھ یابند و موجب محدودیت قابل 18تمام شرایط از کار افتادگی باید پیش از 
 شوند. WAC 388-823مطابق 

 شرایط موردپذیرش مخصوص سن

 و باالتر 18 17تا  10 9تا  4 3تا  0 وضعیت

   X X تأخیر در رشد

 ID(  X X Xتوانی ذھنی (کم

 X X X  فلج مغزی

 X X X  صرع

 X X X  اوتیسم

 X X X  توانی ذھنیدیگر بیماری عصبی یا شرایط دیگر مشابھ با کم

 

 شوندتوجھ پذیرفتھ میعنوان مدرک محدودیت قابلھا بھآزمایش

 ھای انطباقیارزیابی ھای شناختیآزمون

 استنفورد بینھ •

 (WISC) ھوشی وکسلرمقیاس  •

 )DASھای افتراقی (مقیاس توانایی •

 )K-ABCمجموعھ ارزیابی کافمن برای کودکان ( •

 )CASسیستم ارزیابی شناختی دس ناگلیری ( •

 )WJ(ھای شناختی وودکاک جانسون ھای توانمندیآزمون •

 )RIAS 2، ویراست دوم (نولدزیر یفکر یابیارز اسیمق •
 

تان انگلیسی نیست یا توانایی اگر دچار ضعف شنوایی ھستید، زبان مادری
ھای زیر شما با استفاده از یکی از آزمون FSIQتکلم ندارید، ممکن است 

 ارزیابی شود:

 )Leiter-Rشده (ویرایش-المللی الیترمقیاس عملکرد بین  •

 )WISC ،WAIS ،WNV( ھای ھوشی وکسلرمقیاس عملکرد مقیاس •

 )C-TONIجامع ھوش غیر شفاھی (آزمون  •

  شاخص مقیاس غیر شفاھی مجموعھ ارزیابی کافمن برای کودکان •
)K-ABC( 

 )VABSھای رفتار انطباقی واینلند (مقیاس •

 )SIB-Rشده (ویرایش-ھای رفتار مستقلمقیاس •

 )ICAPریزی سازمان (نامھ مشتری و برنامھپرسش •

 )ABASسیستم ارزیابی رفتار انطباقی ( •
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 توجھدھنده و مدارک موردنیاز محدودیت قابلتشخیص، پزشک تشخیص

 توجھمحدودیت قابل دھندهتشخیصپزشک  تشخیص

 تأخیرھای رشدی نامربوط تأخیر در رشد

 روانشناس ذیصالح یا روانشناس مجاز مدرسھ  توانی ذھنیکم
 ، و69≤ارزیابی عملکرد انطباقی با امتیاز استاندارد 

یا  69≤برابر  FSIQارزیابی روانشناختی با 
 67≤برابر  FSIQبا  IVاستنفورد بینھ 

 یا فلج مغزی،
پلژی، آسیب مشابھ بھ مغز کھ باعث کوادری 

 شودپلژی میپلژی یا دیھمی
 پزشک ذیصالح

مدارک موردنیاز برای  سالگی، و 3شروع پیش از 
مورد از موارد زیر:  2کمک جسمانی مستقیم در 

استفاده از سرویس بھداشتی، حمام کردن، غذا 
خوردن، لباس پوشیدن، حرکت یا ارتباط برقرار 

 کردن

 متخصص مغز و اعصاب دارای بورد تخصصی صرع، اختالل تشنج
 نشده و مستمر یا مکرر ھستند، وھا کنترلتشنج

 69≤ارزیابی عملکرد انطباقی با امتیاز استاندارد 
 است

، (DSM-IV-TR-299.00)اوتیسم، اختالل اوتیسم 
 یا

 )DSM-5اختالل طیف اوتیسم (

متخصص مغز و اعصاب دارای بورد تخصصی؛ 
روانپزشک دارای بورد تخصصی؛ پزشک اطفال 

رشد و رفتار دارای بورد تخصصی؛ پزشک 
اوتیسم، مرکز مرکز مرتبط با  ARNPذیصالح یا 

 رشد، یا مرکز تعالی

سالگی، ارزیابی عملکرد  5شروع پیش از شواھد 
 ، و69≤انطباقی با امتیاز استاندارد کمتر یا مساوی 

معادل  DSM-5 ، FSIQدر رابطھ با تشخیص از
ای کتبی مبنی بر اینکھ اوتیسم شما اظھاریھیا ( 84≤

 شود)مانع از انجام آزمایش می

دیگر بیماری عصبی یا شرایط دیگر مشابھ با 
 پزشک ذیصالح توانی ذھنیکم

 ، و69≤ارزیابی عملکرد انطباقی با امتیاز استاندارد 
FSIQ  یا استنفورد بینھ  77≤معادلIV  باFSIQ 
سال بودن،  20، یا در صورت زیر 75≤معادل 

مجموع امتیازات خواندن جامع و ریاضی جامع 
 شود FSIQتواند جایگزین آزمون می 69≤

 


