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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 عمر اور ثبوت کی قسم کے مطابق اہلیت کی مخصوص شرائط 
 Eligible Conditions With Age and Type of Evidence 

کے   WAC 388-823سال کی عمر سے پہلے کا ہونا چاہیے، المحدود وقت کے لیے جاری رہنے کے لیے متوقع ہونا چاہیے اور    18تمام معذوریوں کو 
 مطابق مطابقتی فعالیت میں بڑی مشکل کا سبب ہونا چاہیے۔ 

 عمر کے مطابق اہلیت کی مخصوص شرائط 

 یا زیاده  18 17  تا 10 9 تا 4 3 تا 0 شرط 

   X X تاخیر بڑھوتری میں  

 ID (  X X Xذہنی معذوری (

 X X X  سیریبرل پالسے 

 X X X  مرگی 

 X X X  آڻزم

 X X X  کوئی اور اعصابی یا ذہنی معذوری سے ملتی جلتی بیماری 

 

 مشکل کے ثبوت کے طور پر قبول کیے جانے والے ڻیسٹ  نوعیت کی بڑی 

 مطابقتی جائزے  ادراکی ڻیسٹ 

 بائےنیٹ -سڻینفورڈ •

 (WISC) ویچسلر انڻیلیجنس سکیلز •

 ) DASڈفرینشئل ایبلڻیز سکیل ( •

 ) K-ABCکوفمین اسسمنٹ بیڻری فار چلڈرن ( •

 ) CASنیگلیئیرا کاگنیڻو اسسمنٹ سسڻم ( -ڈیس •

 (WJ)ووڈ کاک جانسن ڻیسٹ آف کاگنیڻو ایبلڻیز  •

 (RIAS 2)رینولڈز انڻیلیکچوئل اسیسمنٹ سکیلز، دوسرا ایڈیشن  •
 

اگر آپ کی سماعت کمزور ہے، انگریزی آپ کی بنیادی زبان نہیں ہے یا  
کا درج ذیل میں سے کسی ایک   FSIQآپ بول نہیں سکتے، تو آپ کی 

 ڻیسٹ کے ذریعے تخمینہ لگایا جا سکتا ہے: 

 )Leiter-Rریوائیزڈ (-لئیڻر انڻرنیشنل پرفارمنس سکیل •

 ,WISC, WAIS) ویچسلر انڻیلیجنس سکیلز پرفارمنس سکیل •
WNV) 

 )C-TONIکمپریہینسو ڻیسٹ آف نان وربل انڻیلیجنس ( •

نان وربل اسکیل  ) K-ABCکوفمین اسسمنٹ بیڻری فار چلڈرن ( •
 انڈیکس 

 ) VABSوائین لینڈ ایڈاپڻو بیہیویئر سکیلز ( •

 ) SIB-Rریوائیزڈ (-سکیلز آف انڈیپینڈنٹ بیہیویئر •

 ) ICAPانوینڻری فار کالئنٹ اینڈ ایجنسی پلیننگ ( •

 ) ABASایڈاپڻو بیہیویئر ایسسمنٹ سسڻم ( •
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 مشکل کا مطلوبہ ثبوت  نوعیت کی تشخیص، تشخیص کار اور بڑی 

 مشکل کا مطلوبہ ثبوتنوعیت کی  بڑی  تشخیص کار  تشخیص 

 بڑھوتری میں تاخیر  ناقابل اطالق  بڑھوتری میں تاخیر 

سائیکالوجسٹ یا سند یافتہ اسکول  الئسنس یافتہ   ذہنی معذوری 
 سائیکالوجسٹ 

کے معیاری اسکور کے ساتھ مطابقتی فعالیت   69≥
 کا جائزه اور 

کے   67≥واال نفسیاتی جائزه یا  FSIQکے  69≥
FSIQ بائےنیٹ -واال سڻینفورڈIV ۔ 

 یا  سیریبرل پیلسی، 
اسی طرح کی دماغی چوٹ، جو کواڈریپیلجیا،  

 ڈائیپیلجیا کا سبب بنتا ہے ہیمیپیلجیا یا 
 الئسنس یافتہ فزیشن 

 سال کی عمر سے پہلے بیماری کا آغاز اور 3
میں براه راست جسمانی  2درج ذیل میں سے کسی  

معاونت کی ضرورت کا ثبوت: بیت الخالء کا  
استعمال، غسل، کھانا، کپڑے پہننا، حرکت پذیری یا  

 ابالغ 

 سند یافتہ نیوروالجسٹ بورڈ کی جانب سے  مرگی، دوروں کا مرض

قابو اور مسلسل یا بار بار آنے والے ہیں  دورے بے 
 اور 

کے معیاری اسکور کے ساتھ مطابقتی فعالیت   69≥
 کا جائزه 

-DSM-IV-TR، آڻسڻک ڈس آرڈر (آڻزم
 ) یا 299.00

 )DSM-5سپیکڻرم ڈس آرڈر ( آڻزم

جسٹ؛ بورڈ کا سند یافتہ  لوبورڈ کا سند یافتہ نیورو
سائیکیڻرسٹ؛ الئسنس یافتہ سائیکالوجسٹ؛ بورڈ کا  

سند یافتہ ڈیویلپمنڻل اینڈ بیہیویئرل پیڈیاڻریشین؛  
ڈیویلپمنڻل سینڻر  سینڻر،   آڻزمالئسنس یافتہ فزیشن یا 

 ، یا سینڻر آف ایکسیلینس ARNPمتعلقہ   کے ساتھ

عمر سے پہلے شروع ہونے کا ثبوت،   یسال ک 5
کا   مطابقت پذیریاسکور کے ساتھ   یاریکے مع 69≤

کا   84≤ ے، ی کے ل صی تشخ DSM-5اور  جائزه ایک  
FSIQ )ہ آپ کے آڻزم کی  ک انیب  یریتحر  کیا  ای

 ) وجہ سے ڻیسٹ ہونا ممکن نہیں ہے

کوئی اور اعصابی یا ذہنی معذوری سے ملتی  
 الئسنس یافتہ فزیشن  جلتی بیماری 

کے معیاری اسکور کے ساتھ مطابقتی فعالیت   69≥
 کا جائزه اور 

-واال سڻینفورڈ  FSIQکے  75≥یا   FSIQکا  77≥
سال سے کم ہو، تو براڈ   20یا اگر عمر  IVبائےنیٹ 

  FSIQکا اسکول  69≥میں   ریڈنف اور براڈ میتھ 
 ڻیسٹ کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


