
Адміністрація у справах осіб з  
інвалідністю внаслідок вад розвитку

Посібник щодо 
підтримки, послуг 

та наявності 
відповідних прав 

Зверніться до нас
Завітайте до нас онлайн: 
dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
Знайти відділення: 
dshs.wa.gov/DDA/dda/ find-an-office
Зателефонуйте нам:

Особи, які потребують підтримки через вади слуху або 
мовлення можуть зателефонувати до Телекомунікаційної 
ретрансляційної служби штату Вашингтон за номером  
7-1-1 або 1-800-833-6388 (TTY).

Політика Департаменту з питань соціальної підтримки та 
охорони здоров’я (DSHS) виключає будь-яку дискримінацію 
(на роботі чи на службі) за ознаками раси, кольору шкіри, 
віросповідання, релігії, національного походження, 
сексуальної орієнтації, віку, статі, наявності будь-яких 
сенсорних, психічних або фізичних вад, використання 
навченої собаки-поводиря або службової тварини  
особою з інвалідністю або через статус ветерана.

Наша місія
Змінюємо життя людей на краще, 
забезпечуючи підтримку та сприяючи розвитку 
партнерських відносин, які дають людям 
можливість жити так, як вони того бажають.

Наші цінності
Повага, яка досягається через абсолютне 
визнання важливості всіх людей;
Особистісно-орієнтоване планування  
для підтримки кожної людини в розкритті  
її повного потенціалу;
Партнерські відносини між Адміністрацією у 
справах осіб з інвалідністю через вади розвитку 
(DDA) та клієнтами, сім'ями та надавачами послуг 
з метою розвитку та забезпечення необхідних та 
бажаних видів підтримки та послуг;
Участь у житті громади через розширення 
можливостей для людей із вадами розвитку, 
аби вони стали учасниками робочих ресурсів 
та членами суспільства, які роблять свій внесок 
у його розвиток.

Наше бачення
Підтримка людей, щоб вони могли жити у 
своїх громадах, робити внесок у їхній розвиток 
та брати участь у їхньому житті;
Постійне вдосконалення підтримки сімей 
дорослих та дітей;
Індивідуалізація підтримки, яка дозволить 
особам з порушеннями розвитку реалізувати 
свій потенціал на максимальному рівні;
Побудова планів підтримки, виходячи з 
потреб і сильних сторін особи та сім'ї; і
Залучення окремих осіб, сімей, місцевих 
постачальників послуг, партнерів з органів 
місцевого самоврядування та інших 
зацікавлених сторін до процесів постійного 
вдосконалення нашої системи підтримки.
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Чилан, Дуглас, Фері, 
Грант, Лінкольн, 

Оканоган, Панд-Орей, 
Спокан, Стівенс

Адамс, Асотин, Бентон, 
Колумбія, Франклін, 

Гарфілд, Грант, Кіттитас, 
Клікітат, Уолла-Уолла, 

Уітмен, Якіма

Айленд, Сан-Хуан, 
Скаджит, Снохоміш, 

Уотком

Кінг

Кітсеп, Пірс

Клалем, Кларк, 
Кауліц, Грейс-Харбор, 

Джеферсон, Л'юїс, 
Мейсон, Пасифік, 

Скаманіа, Терстон, 
Уакіакум

(800) 319-7116

(866) 715-3646

(800) 567-5582

(800) 974-4428

(800) 735-6740

(888) 707-1202

Округи Телефон



Права на отримання 
послуг Адміністрації  
у справах осіб з інва-
лідністю внаслідок  
вад розвитку (DDA)
Якщо у вас або у вашої дитини є будь-який 
з наведених нижче станів, подайте заяву на 
визначення наявності прав на отримання послуг 
Адміністрації у справах осіб з інвалідністю 
внаслідок вад розвитку (DDA).

Щоб отримати право на обслуговування 
Адміністрації DDA, ви обов’язково маєте:
•  Бути мешканцем штату Вашингтон;
•  Мати ознаки кваліфікованого інвалідизуючого 

стану, які з’явилися до 18 років; та
•  Мати ознаки суттєвих фізичних обмежень.
Додаткова інформація про критерії отримання 
права на послуги Адміністрації DDA: www.dshs.
wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.

Які послуги пропонує 
Адміністрація DDA?

Один вид затримки 
розвитку

Три або більше 
видів затримки 
розвитку

Розумове 
порушення

Церебральний 
параліч

Епілепсія

Аутизм

Інший неврологічний 
або інший діагноз, 
схожий на розумове 
порушення.

Від 18 
років

Наявність прав і вік



 




























0-3 
роки

4-9 
років

10-17 
років

Отримання послуг 
Адміністрації DDA  
є добровільним 
Адміністрація у справах осіб з інвалідністю 
внаслідок вад розвитку (DDA) докладає зусиль 
до того, аби запровадити суспільні стратегії, 
спрямовані на підтримку та просування 
особистісних цінностей, самоповаги та гідності, 
аби кожен член суспільства відчував повагу та 
власну повноцінність. Надання підтримки та 
послуг особам, які мають на це право, та їхнім 
сім'ям забезпечують регіональні (рівень штату)  
та федеральні кошти. Ресурси є обмеженими,  
а необхідні послуги не завжди доступні.

Доступ до послуг залежить від таких умов:
•  Відповідність критеріям щодо отримання 

конкретних послуг;

•  Наявність визначеної потреб в отриманні 
обслуговування; та

•  Наявне фінансування для надання послуги.

Як подати заявку на визначення наявності  
в мене права на послуги Адміністрації  
DDA або, якщо я вже є клієнтом DDA,  
як мені звернутися за послугами?
Зателефонуйте нам за одним із номерів, 
вказаних у брошурі, або відвідайте вебсайт 
за адресою: www.dshs.wa.gov/dda/service-
and-information-request.

Як знайти постачальника медичних послуг?
Відповідь: Зателефонуйте вашому 
менеджеру досьє. Він може надати вам 
списки кваліфікованих постачальників 
послуг або запропонувати інструменти 
для пошуку кваліфікованих постачальників 
послуг у вашому регіоні.

Чи пропонує Адміністрація DDA 
антикризові/екстрені послуги?
Якщо ви перебуваєте в процесі подачі заяви 
на визначення права на обслуговування DDA, 
на період розгляду вашої заяви Адміністрація 
DDA може надати вам інформаційну допомогу 
та доступ до деяких послуг. Якщо ви вже маєте 
право на обслуговування від DDA, зверніться 
до свого менеджера досьє.

Які види підтримки доступні дітям віком  
до трьох років?
У партнерстві з Департаментом раннього 
розвитку та місцевими провідними 
установами запропоновані послуги з 
раннього втручання, що надаються в рамах 
програми ранньої підтримки немовлят 
та дітей раннього віку. Щоб отримати 
детальнішу інформацію, зателефонуйте 
на гарячу лінію «Здоров'я сім'ї» (Family 
Health Hotline) за номером (800) 322-
2588 або завітайте на вебсайт за адресою: 
Parenthelp123.org. Про доступність інших 
послуг спитайте у свого менеджера досьє.

Питання й  
відповіді 

Детальніша інформація наведена на 
веб-сайті Адміністрації DDA за адресою:

www.dshs.wa.gov/dda

•  Раннє втручання для дітей від народження  
до трьох років

•  Особистий догляд і тимчасовий догляд  
із метою полегшення стану

•  Тимчасовий догляд

•  Тренінг, орієнтований на здобуття навичок

•  Ортопедична та реабілітаційна техніка

•  Персональна система реагування  
в екстрених ситуаціях

•  Навчання щодо керування роботою 
доглядальників

•  Грошова допомога на влаштування  
після переїзду

•  Делегування обов'язків медичної сестри

•  Підтримка в питаннях працевлаштуванням

•  Доступ до ресурсів громади

•  Реконструкція житла й автомобіля

•  Обладнання та витратні матеріали

•  Спеціальний одяг

•  Консультації й підтримка  
психічного здоров’я 

•  Послуги медичної сестри

•  Залучення до життя громади

•  Обслуговування в  
спеціалізованих закладах

•  Послуги з попередження  
криз, втручання та  
стабілізації

•  Особистісно-орієнтоване  
планування

•  Послуги з підтримки  
клієнтів-батьків

•  Наставництво з боку  
інших учасників 


