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ናይ ብቑዕነት ኩነታት ምስ ዕድመን
ዓይነትን መረዳእታ

Eligible Conditions With Age and Type of Evidence
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ልብወታዊ ምርመራታት

•

ስታንፎርድ-ቢኔት

•

ወችስለር ኢንተሊጀንስ ስኬልስ (WISC)

•

ዝተፈለየ ክእለት ስኬላት (DAS)

•

ካውፍማን ገምጋም ባትሪ ንህጻናት (K-ABC)

•

ዳስ-ናግሊየር ገምጋም ሲስተም (CAS)

•

ዊድኮክ ጆንሰን ናይ ልብወታዊ ክእለታት ምርመራ (WJ)

•

ሪኖልድስ ኢንተለክችዋል ኣሰስመንት ስኬል 2ይ ሕታም (RIAS 2)

ናይ ምስማዕ ጸገም እንተድኣሎካ፤ ቋንቋ እንግሊዝ ፈላማይ ቋንቋኻ
ምስዘይከውን ወይ ብዝርርብ ዘይትረዳዳእ ምስእትኸውን እቲ ናትካ FSIQ
እቶም ኣብ ታሕቲ ዘለው ንሓዲኡ ብምጥቃም ከወግዶም ይኽእል:

•

ለይተር ዓለምለኸ ኣፈጻጽማ ስኬል-ዝተመሓየሸ
(Leiter-R)

•

ወችስለር ኢንተሊጀንስ ስኬልስ ኣፈጻጽማ ስኬል (WISC, WAIS,
WNV)

•

ሓፈሻዊ ምርመራ ናንቨርቫል ኢንተሊጀንስ
(C-TONI)

•

ካውፍማን ገምጋም ባትሪ ንህጻናት (K-ABC) ናንቨርቫል ስኬል
ኢንዴክስ
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ልዕበታዊ ምርመራታት

•

ቪንላንድ ኣዳፕቲቭ ቢሄቨር ስኬልስ (VABS)

•

ስኬልስ ኦፍ ኢንዲፐንደንት ቢሄቨር-ዝተመሓሸ (SIB-R)

•

ኢንቨንተሪ ንዓሚልን ኤጄንሲን ትልሚ (ICAP)

•

ልዕበታዊ ባህሪ ገምጋም ስርዓት (ABAS)

ምርመራ ኩነታት ጥዕና፣ምርመራ ዘካየደ ዶክተርን ናይቲ ዝበዝሕ ዉስንነትኣድላይ መረዳእታ
ምርመራ ኩነታት ጥዕና

ምርመራ ዘካየደ ዶክተር

ዕቤታዊ ምድንጓይ

ኣይምልከተንን

ኣእምሮኣዊ ስንክልና

ፍቓድ ዘለዎ ሳይኮሎጂስት ወይ ፍቓድ ዘለዎ ናይ
ሳይኮሎጂስት ቤት ትምህርቲ

ሕማም ምንፍርፋር፣ ሲዙር ዲስኦርድር

ናይ ዕብየት ምዝንጋዕ
ልዕበታዊ ናይ ተግባር ገምጋም ምስ ስታንዳርድ ነጥቢ
≤69ን ልዕሊኡን
ሳይኮሎጂካል ገምጋም ምስ FSIQ ናይ ≤69 ወይ
ስታንፎርድ-ቢንት IV ምስ FSIQ ናይ ≤67
ካብ መፈለምታ ክሳብ ዕድመኦም 3 ዝኸውን፤ ከምኡ
እውን

ናይ ሓንጎል ልምሰት ወይ
ኳድሪፐለጊያ፣ ሄሚፕለጊያ ወይ ዲፕለጊያ ከስዕብ
ዘኽእል ተመሳሳሊ ናይ ኣእምሮ ጉድኣት

ብዙሕ ውስኑነት

ፍቓድ ዘለዎ ሓኪም

ብቦርድ ፍቓድ እተዋህቦ ናይ ስነ መትኒ ሓኪም

ኣብዞም ዝስዕቡ ኣብ ሓዲኡ ቀጥታዊ ኣካላዊ ሓገዝ 2
ከምዘድሊ ርኢ መረዳእታ፡ ሽቓቕ ምጥቃም፣
ምሕጻብ፣ ምምጋብ፣ ምኽዳን፣ ምንቅስቓስ ወይ
ኮሚዩኒኬሽን
ዚሱር ምቁጽጻር ዘይተኽኣለን ኣብ ከይዲ ዘሎን ዳግም
ዝለዓልን
ልዕበታዊ ተግባር ገምጋም ምስ ስታንዳር ስኮር ≤69

ኦቲዝም. ኦቲስቲክ ዲስኦርድር (DSM-IV-TR299.00) ወይ
ኦቲዝም ስፔክትራም ዲስኦርደር (DSM-5)

ብቦርድ ፍቓድ ዘለዎም ክኢላ ስነ መትኒ; ብቦርድ
ፍቓድ ዘለዎም ክኢላ ሳይካትሪስት; ፍቓድ ዘለዎ
ሳይኮሎጂስት; ፍቓድ ዘለዎ ናይ ዕብየታውን
ባህርያውን ሓኪም ህጻን; ፍቓድ ዘለዎ ፊዝሽያን ወይ
ምስ ኦቲዝም ማእኸል ARNP ዝዛመ፣ ማእኸል
ዕብየት ወይ ማእኸል ብሉጽነት

ካብ መፈለምታ ክሳብ ዕድመኦም 5 ዝኸውን፤ ከምኡ
እውን ክልመድ ዝኽእል ልዕበታዊ ናይ ተግባር
ገምጋም ምስ ስታንዳርድ ነጥቢ ≤69ን ልዕሊኡን
ንናይ ሕክምና ምርመራ ውጽኢታት ካብ DSM-5
ዲያግኖስን FSIQ ናይ ≤84 (ወይኦቲዝም ምርመራ
ካብ ምክያድ ከም ዝዓግተኩም ዘርእይ መረዳእታ)
ልዕበታዊ ናይ ተግባር ገምጋም ምስ ስታንዳርድ ነጥቢ
≤69ን ልዕሊኡን

ካልእ ናይ ስነ መትኒ ሓኪም ወይ ካልእ ምስ
ኣእምሮኣዊ ስንክልና ዝተሓሓዝ ተመሳሳሊ ሕማም

ፍቓድ ዘለዎ ሓኪም
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FSIQ ናይ ≤77 ወይ ስታንፎርድ-ቢንት IV ምስ
FSIQ ናይ ≤75 ወይ እንተድኣ ትሕቲ 20 ዕድመ፤
ኣብ ክልቲኡ ብሮድ ሪዲንግን ብሮድ ማትስን ≤69
FSIQ ምርመራ ክትክእ ይኽእል

