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የሚያስፈልግ ሰነድየሚያስፈልግ ሰነድ
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የአካል ጉዳት ሁኔታየአካል ጉዳት ሁኔታ ምርመራምርመራ ምርመራውን የሚያካሂደው ሃኪምምርመራውን የሚያካሂደው ሃኪም የጎላ ውስንነትየጎላ ውስንነት

የአእምሮ ውስንነትየአእምሮ ውስንነት

የሰረብራል ዝለትየሰረብራል ዝለት

የሚጥል ህመምየሚጥል ህመም

ኦቲዝምኦቲዝም

ሌላኛው የነርቭ ወይም ሌላ ሁኔታሌላኛው የነርቭ ወይም ሌላ ሁኔታ

የአእምሮ ውስንነት

ኳድርፕልጊያ፥ ኤምፕለጊያ 
ወይም ዲፕለጊያን የሚያስከትሉት 
የአህምሮ መዳከም ወይም 
ተመሳሳይ የጭንቅላት ጉዳት

የሚጥል በሽታ ወይም 
የመንቀጥቀጥ ችግር

የኦትስቲክ በሽታ 299.00 
በDSM-IV-TR ውስጥ
የኦቲዝም ስፔክተረም በሽታ 
299.00 በ DSM-5 ውስጥ

የአህምሮ እና የመላመድ 
ክህሎቶች ውስንነትን በማስከተል 
የሚታወቀው የነርቭ ወይም 
ክሮሞዞማል በሽታ።

ፈቃድ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ 
ወይም በሀገር ደረጃ ምስክር ወረቀት 
ያለው ትምህርት ቤት የስነ-ልቦና 
ባለሙያ

ፍቃድ ያለው ሀኪም

ብቃቱ በቦርድ የተረጋገጠ የነርቭ 
ባለሙያ (ስፔሻሊሽት)

ብቃቱ በቦርድ የተረጋገጠ የነርቭ 
ባለሙያ፥ ብቃቱ በቦርድ የተረጋገጠ 
ሳይካትሪስት፥ ፈቃድ ያለው የስነ-
ልቦና ባለሙያ፥ ብቃቱ በቦርድ 
የተረጋገጠ የእድገት ውስንነትና ባህሪ 
ውስንነት ያለባቸው ሕፃናት ሕክምና 
ባለሙያ፤ ARNP ወይም ፈቃድ ያለው 
ሀኪም ከኦትዝም ማዕከል፥ ዕድገት 
ማዕከል፥ ወይም የልቀት ማዕከል ጋር 
የሚገናኙ

ፍቃድ ያለው ሀኪም

ስነ-ልቦናዊ ምርመራ ከ69 ፉል ስኬል 
(FS) IQ ስኮር ጋር$ እና የመላመድ አካሄድ 
ምርመራ ከ69 ስታንዳርድ ስኮር ጋር$
የ67 *FSIQ$ በስታንፎርድ-ቢነት 4ኛ ዙር ላይ   

ከ3 ዓመት አስቀድሞ በመጀመሪያው ላይ፤ 
ለሚከተሉት ለማንኛውም 2 በየዕለቱ አካላዊ 
ድጋፍ የሚፈልግ መሆን አለበት ሽንት ቤት 
በሚጠቀሙበት፥ ገላቸውን በሚታጠቡበት፥ 
በሚበሉበት፥ በሚለብሱበት፥ 
በሚንቀሳቀሱበት ወይም በኮሙንከሽን

ለመቆጣጠር የማይቻልና አጉንም ያለበት 
ወይም እየተደጋገመ የሚከሰት ማንቀጥቀጥ 
እና የመላመድ አካሄድ ምርመራ ከ69 
ስታንዳርድ ስኮር ጋር$

ከ5 ዓመት ዕድሜ አስቀድሞ ስለመጀመሩ 
ማስረጃ እና የመላመድ አካሄድ ምርመራ ከ69 
ስታንዳርድ ስኮር ጋር$
የ84 **FSIQ$(ወይም ኦቲዝምዎ ከመፈተን 
የከለከለዎት መሆኑን የሚገልፅ የተጻፈ ደብዳቤ) 
ለDSM-5 ምርመራ

ከ77 ፉል ስኬል (FS) IQ ስኮር ጋር$ እና 
የመላመድ አካሄድ ምርመራ ከ69 ስታንዳርድ 
ስኮር ጋር$
*ከ20 ዓመት ዕድሜ በታች ከሆ፥ ብራንድ ማንበብ 
እና የቦርድ የሕሳብ የ69 ውጤቶች$FSIQን መተካት 
ይችላል
የ75 *FSIQ$ በስታንፎርድ-ቢነት 4ኛ ዕትምት ወይም 
ከዚያን በፊት የሆኑ ዕትመቶች

ሁሉም የውስንነት ሁኔታዎች ከሁሉም የውስንነት ሁኔታዎች ከ18 ዓመት ዕድሜ አስቀድሞ ታውቆ ላልተወሰነ ጊዜ እንደሚቀጥል  ዓመት ዕድሜ አስቀድሞ ታውቆ ላልተወሰነ ጊዜ እንደሚቀጥል  
የሚጠበቅና በየሚጠበቅና በWAC ምህራፍምህራፍ 388-823 መሠረት የመላመድ አካሄዶች ላይ የጎሉ እጥረቶችን የሚያስከትልመሠረት የመላመድ አካሄዶች ላይ የጎሉ እጥረቶችን የሚያስከትል

ወዴወዴ WAC የብቃት ማረጋገጫ መግቢያ ሊንክየብቃት ማረጋገጫ መግቢያ ሊንክ:  http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-823&full=true
DDA በኢንተርነትላይበኢንተርነትላይ:  https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility

የዋሽንግተን ግዛት የማህበራዊ እና ጤና አገልግሎቶች መምሪያየዋሽንግተን ግዛት የማህበራዊ እና ጤና አገልግሎቶች መምሪያ



የማገናዝብ አቅም ፈተና በየማገናዝብ አቅም ፈተና በDDA ተቀባይነት አግኝቷልተቀባይነት አግኝቷል

•  *ስታንፎርድ-ቢነት 4ኛ ዙር ወይም ከዚያን በፊት የሆኑ ዙሮች
• �ስታንፎርድ-ቢነት 5ኛ ዙር
• �ዊልቸር ኢንተሊጀነስ ስኬልስ(WISC)
• �ድፈሬንሺያል አቢሊቲ ስኬእል(DAS)
•  የካውፍማን የምርመራ ባትሪ ለሕፃናት (K-ABC)
•  ዳስ-ናግልዬር የማገናዘብ አቅም ምርመራ ስርዓት (CAS)
•  የዉድኮክ ጆንሰን የማገናዘብ እቅም ፈተና III፥ III(r)፥ ወይም IV
• �ሬይኖልድ የአህምሮ ምርመራ ስኬልስ፥ 2ኛ ዙር (RIAS 2)

የመስማት ችግር ያለቦት ከሆነ፥ እንግልዚኛ የመጀመሪያ ቋንቋዎ ካልሆነ ወይም ከቃላት ውጪ በሆነ መንገድ የሚግባቡ ከሆነ፥ የእርስዎ FSIQ ከታች ካሉት 
ፈተናዎች አንዱን በመጠቀም ይገመታል፡ 

•  ሊትየር ኢንተርናሽናል ፐርፎረማንስ ስኬል-ሪቫይዝድ(Leiter-R)
•  ዊልቸር ኢንተሊጀነስ ስኬልስ (WISC፥ WAIS፥ WNV)
•  የነን-ቨርባል ኢንትሊጀንስ አጠቃላይ ምርመራ (C-TONI)
• �የካውፍማን የምርመራ ባትሪ ለሕፃናት (K-ABC) ነን-ቨርባል ስኬል ኢንደክስ

• �ቫይንላንድ የመላመድ ባህሪ ስኬልስ (VABS)
•  ስኬልስ ኦፍ ኢነድፐንደንት ባህሪ-የተሻሻለ(SIB-R)
•  ቆጠራ ለደንበኛና ኤጀንሲ ዕቅድ(ICAP)
• �የመላመድ ባህሪ ምርመራ ስርዓት-ሁለተኛ ዙር (ABAS-II)

የመላመድ ምርመራው በየመላመድ ምርመራው በDDA ተቀባይነት አግኝቷልተቀባይነት አግኝቷል


