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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 Notificare privind evaluarea eligibilității 
 Notification of Eligibility Review 

DATA:       

NUMELE ȘI ADRESA CLIENTULUI 

 

      

NUMELE ȘI ADRESA REPREZENTANTULUI CLIENTULUI 

 

      

 

RE: NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA ELIGIBILITĂȚII PENTRU        

În prezent sunteți un client al Agenției pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități de dezvoltare (DDA).  Condițiile de 

eligibilitate ale DDA impun o evaluare a eligibilității în diferite ocazii.  Avem nevoie de informații suplimentare pentru a 

continua eligibilitatea dumneavoastră pentru DDA în una din următoarele condiții:  Dizabilitate intelectuală, paralizie 

cerebrală, epilepsie, autism sau o altă afecțiune neurologică sau de altă natură similară cu dizabilitatea intelectuală.  Am 

atașat Tabelul conținând documentele necesare pentru a vă comunica informațiile care sunt necesare. 

Ce trebuie să știți? 

DDA este bucuroasă să poată solicita informațiile necesare pentru această reevaluare.  Dacă doriți ca DDA să solicite 

aceste informații, vă rugăm să completați formularul de consimțământ atașat după cum urmează: 

1. Indicați în formularul de consimțământ din ce locuri, unități și de la ce furnizori putem colecta informații, inclusiv 

datele de contact;  

2. Semnați formularul de consimțământ atașat; și  

3. Returnați-l DDA în plicul adresat atașat. 

Ce se întâmplă dacă nu răspund la această solicitare?  

Dacă nu primim informații de la dvs., vom evalua eligibilitatea dvs. folosind informațiile pe care le avem disponibile în 

fișierul dvs. de client.  Dacă nu există informații suficiente pentru a confirma decizia de eligibilitate, eligibilitatea dvs. 

pentru DDA va înceta.  

Răspundeți cât mai curând posibil pentru a evita întreruperea serviciului, dar cel târziu până       .  

Dacă nu primim niciun răspuns de la dumneavoastră până la această dată, vom efectua o stabilire a eligibilității pe 

baza informațiilor din dosarul dumneavoastră. 

Dacă aveți întrebări, contactați: 

                     

 NUME NUMĂR DE TELEFON ADRESĂ E-MAIL 

 

 

O copie a regulilor statului care reglementează eligibilitatea (WAC 388-823) este disponibilă la cerere sau online la 
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.  
 
 

Anexe: Tabel cu documentele necesare 

 Formular de consimțământ (DSHS 14-012) 

 

cc: Dosar client 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
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Tabel cu documentele necesare 

SITUAȚIE DIZABILITATE DIAGNOSTIC MEDICUL CARE A PUS DIAGNOSTICUL ALTE DOCUMENTE MEDICALE 

Dizabilitate 
intelectuală 

Dizabilitate intelectuală  Un psiholog licențiat, psiholog 
absolvent al unei școli autorizate din 
Washington sau alt psiholog cu studii 
în domeniu autorizat de Asociația 
Națională a Psihologilor Licențiați 

Un raport psihologic complet care să includă o scală IQ 
completă de mai mult de două abateri standard sub medie și un 
scor la testul de abilități de adaptare de peste două abateri 
standard sub media realizată în ultimele 36 luni. 

Paralizie cerebrală Paralizie cerebrală 
Cvadriplegie 
Hemiplegie 

Diplegie 

Medic licențiat Debut înainte de vârsta de trei (3) ani și informații care să 
susțină nevoia de asistență fizică directă zilnică în două sau mai 
multe situații (toaletă, îmbăiere, hrănire, îmbrăcare, mobilitate 
sau comunicare). 

Epilepsie Epilepsie sau 
Tulburare convulsivă 

Neurolog certificat de o comisie Diagnostic bazat pe antecedentele medicale și testare 
neurologică, confirmare de către medic sau neurolog a crizelor 
convulsive necontrolate și curente sau recurente și test de 
abilități de adaptare care să arate limitări substanțiale ale 
funcționării adaptive pentru mai mult de două deviații standard 
sub medie. 

Autism  
(conform  

DSM-IV-TR) 

Autism sau tulburare autistă 
Conform 299,00 din  

DSM-IV-TR (Manualul de 
diagnostic și statistică al 

tulburărilor mintale) 
 

Un psiholog licențiat, un medic 
autorizat sau asistent medical cu studii 
superioare de lungă durată asociat cu 
un centru de autism, un centru de 
dezvoltare sau un centru de excelență 
sau cu autorizație de liberă practică:  
Neurolog, Psihiatru sau Pediatru 
specializat în tulburări de dezvoltare și 
comportamentale 

Evaluare completă în conformitate cu DSM-IV-TR -Manualul de 
diagnostic și statistică al tulburărilor mintale, care îndeplinește 
toate criteriile de diagnostic, dovezi de întârziere sau de 
funcționare anormală înainte de vârsta de cinci ani (5) în abilități 
sociale, de limbaj, de comunicare sau joc simbolic sau 
imaginativ și test de abilități adaptative care să releve limitări 
substanțiale în funcționarea adaptivă a mai mult de două abateri 
standard sub medie. 

Tulburare de spectru 
autist 

(conform DSM-5) 

Tulburare de spectru autist 
299,00 

Per DSM-5 

Un psiholog licențiat, un medic 
autorizat sau asistent medical cu studii 
superioare de lungă durată asociat cu 
un centru de autism, un centru de 
dezvoltare sau un centru de excelență 
sau cu autorizație de liberă practică:  
Neurolog, Psihiatru sau Pediatru 
specializat în tulburări de dezvoltare și 
comportamentale 

Evaluare completă în conformitate cu DSM-V -Manualul de 
diagnostic și statistică al tulburărilor mintale, care îndeplinește 
toate criteriile de diagnostic, dovezi de întârziere sau de 
funcționare anormală înainte de vârsta de cinci ani (5), test de 
abilități adaptative care să releve limitări substanțiale în 
funcționarea adaptivă a mai mult de două abateri standard și 
Test complet FSIQ a unei devieri standard sau mai mult sub 
medie. 

O altă afecțiune 
neurologică sau de 
altă natură similară 

cu dizabilitatea 
intelectuală 

Tulburare neurologică sau 
cromozomială cunoscută ca 

fiind la baza unor deficite 
intelectuale și de abilități 

Medic licențiat Scorul testului IQ la scală completă de peste 1,5 abateri 
standard sub medie și test de abilități adaptative care să releve 
limitări substanțiale în funcționarea adaptivă a mai mult de două 
abateri standard sub medie completat în ultimele 36 luni. 

Notă: Acest formular este doar un ghid general, iar DDA poate solicita informații sau evaluări suplimentare. Această documentație este primul pas în 
stabilirea eligibilității. Eligibilitatea DDA este stabilită conform WAC Capitolele 388-823. 

 


