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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 የ ICAP መረጃ ለምላሸ ሰጪዎች 
 Information about the ICAP for Respondents 

ICAP ምንድን ነወ? 

የተጠቃሚና ኤጀንሲ እቅድ ቁጥጥር (ICAP) አንድ ግለሰብ የእድገት ውስንነት አሰተዳደር ደንበኛ መሆን እንዳለበት ወይ እንደሌለበት የሚወስን የግምገማ መሳርያ 
ነው (DDA)፡፡  ICAP በተቀመጠው ሕግ መሰረት (WAC 388-823) አመልካቹ ‹‹ጉልህ ገደቦች›› እንዳሉት ለመለየት ጥቅም ላይ ይውላል፡፡ 

ICAP ማከናወን የሚችለው ማነው? 

ክፍሉ ICAP እንዲካሄድ ሊያቀርብና ሊያሰናዳ ይገባል፡፡  ክፍሉም እንደ ‹‹ምላሽ ሰጪ›› (WAC 388-823-0930) መጠቀም እንዳለበት ይወስናል፡፡ 

ምላሽ ሰጪ ለመሆነ ብቁ የሆነው ማነው? 

ግምገማ ከሚደረግበት ሰው ጋር በሚገባ የሚተዋወቅ ማንኛውም ወላጅ፣ አስተማሪ ወይ ተንከባካቢ ሰው ICAP ለመሙላት የሚያስፈልገውን መረጃ መስጠት 
ይችላል፡፡  ICAP የሚሞላው ደንበኛውን ቢያንስ ለሶስት ወራት ያክል የሚያውቀውና በየቀኑ የሚገናኝ መሆን አለበት፡፡  የምላሽ ሰጪነት መለክያ የሚያሟላ ሰው 
ከሌላ ICAP ማካሄድ አይቻልም፡፡  ብቁ የሆኑ ምላሽ ሰጪዎች ከሌሉ DDA የ ICAP (WAC 388-823-0940) ብቁነት መወሰን አይችልም፡፡ 

ክፍሉ ምን ያህል ምላሽ ሰጪዎችን መጠቀም ይችላል? 

ስለ አመልካች ብቃት ሙሉና ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት ክፍሉ አስፈላጊ የሆነውን ምላሽ ሰጪ መጠቀም ይችላል፡፡ 

አመልካቹ ምላሽ ሰጪ ሊሆን ይችላል? 

አይችልም፡፡ አመልካቹ ግብኣት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ብቁ ምላሽ ሰጪ መሆን አይችልም፡፡ 

አመልካቹ ጥያቄዎችን ሊጠየቅ ወይ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዲተገብር ሊጠየቅ ይችላል? 

DDA የአመልካቹን ምላሽ ሊከታተል፣ ሊያማክር ወይ አንዳድ እንቅስቃሴዎች እዲተገብር ሊጠይቅ ይችላል፡፡ 

‹‹በመረጃ ወይ ደንበኛው በተመሳሳይ ወይ ተዛማጅ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚያሳየውን እንቅስቃሴ ላይ መሰረት ያድርጉ፡፡›› (ICAP መመርያ፣ አባሪ D፣ ገፅ 153) 

‹‹ውጤቱ ተቀባይነት እንዲኖረው መረጃው ደንበኛው በተለመደ ሁኔታ ላይ ያለውን ትክክለኛ ባህሪ የሚያሳይ መሆን አለበት፡፡  መረጃውም ከICAP ቡክሌት፣ 
ቡክሌት በመጠቀም የተደረገ ቃለ መጠይቅ፣ ወይ ደንበኛው እንዲፈፅም በመጠየቅ ሊሰበሰብ ይችላል፡፡  የእንቅስቃሴ ፈተና ለማድረግ የታለመ አይደለም ነገር ግን 
አስፈላጊ ከሆነ ምላሽ ሰጪዎቹ ከሚሰጡት መልስ በተጨማሪ የአፈፃፀም መረጃ መጠቀም ተገቢ ነው፡፡›› (የካቲት 26 2003. ከBrad Hill ወደ DDA የተላከ 
ኢሜይል) 

ምላሽ ሰጪዎች ማድረግ የሚገባቸው ነገር ምድን ነው? 

ምላሽ ሰጪው በ ICAP ውስጥ ያለውን መግለጫ የሰውየውን ኣቅም በታለ መልኩ ከሚያሳየው አራት ምላሽ በአንዱ ነው፡፡  የሚከተለው የምላሾቹ ማጠቃለያ ነው፡ 

በፍፁም ወይ አልፎኣልፎ (0) ይህም ስራው በጣም ከባድ መሆኑን ወይ ለደህንነቱ ሲባል ስራውን እንዲሰራ እንደማይፈቀድለት ያመላክታል፡፡  
ሰውየው ድጋፍ እንዲደረግለት ቢጠይቅም ስራውን ሙሉ በሙሉ አጠናቆ አያውቅም ወይ አልፎአልፎ ቢሰራው ነው፡፡   

ይሰራል፣ ነገር ግን በሚገባው አይደለም (1) ስራውን አንዳንድ ግዜ ያለድጋፍ ይሰራዋል ነገር ግን በሚገባው አይሰራውም፡፡  ምንም እንኳን ስራውን ያለ ድጋፍ ወይ 
ክትትል ለመስራት ቢጥርም/ብትጥርም ውጤቱ ጥሩ ኣይደለም፡፡  መጠየቅ ወይ ማስታወስ ካስፈለጋትም/ካስፈለገውም 
ችግር የለውም፡፡  ስራውን 25 በመቶ የሚያክለውን ግዜ ይሰራዋል፡፡ 

 

 

 



DSHS 10-329 AM (REV. 06/2015) Amharic 

 

ጥሩ ተሰርቷል (2) ስራውን ከማንም ድጋፍ ወይ ክትትል ሳይደረግለት በተገቢ መልኩ ይሰራዋል፡፡  ምንም እንኳን ስራውን ሙሉ በሙሉ 
ባይችለውም ሁሉንም ስራ ራሱን ችሎ/ችላ መስራት ይችላል/ትችላለች፡፡  መጠየቅ ወይ ማስታወስ 
ካስፈለጋትም/ካስፈለገውም ችግር የለውም፡፡  ስራውን 75 በመቶ የሚያክለውን ግዜ ይሰራዋል፡፡ 

በጣም በሚገባው ይሰራዋል (3) ነገሮች ለመስራት ሙሉ በሙሉ ራሱን ችሎ ይሰራል፡፡  ይህ ክህሎት በሚገባ ለምዶታል ወይ ይህ ክህሎት ለሱ/ሷ በጣም 
ቀላል ነው፡፡  ስራውን የሰው ድጋፍ ወይ ክትትል ሳያስፈልገው ሙሉ በሙሉ በሚገባ ይሰራል እንዲሁም አንድን ስራ 
እንዲሰራ ሳይጠየቅ ወይ ሳታስተውሰው አስፈላጊ ሲሆን ይሰራል፡፡  ስራውን በጣም በተገቢ መልኩ ይሰራዋል --ሁሉ 
ግዜ ወይ ሁሉ ግዜ ማለት ይቻላል፡፡ 

የ ICAP የመልመድ ባህሪ ክፍል የባህሪ ችግሮችን ይገመግማል? 

አይገመግምም፡፡ DDA ብቁነትን ሲወስን ባህሪ አይገመግምም፡፡  የ ICAP ዓላማ በእንቅስቃሴ ክህሎት፣ የግል የኑሮ ክህሎት፣ ማሕበራዊና የመግባባት ክህሎትና 
ከማሕበረሰብ ጋር የመኖር ክህሎት ዘርፎች ላይ የመልክምድ ክህሎትን መገምገም ነው፡፡ 

‹‹የ ICAP የመልመድ ባህሪ ክፍል ክህሎት ላይ ነው፡፡  ክህሎቱ ካለውና አብዛኛውን ግዜ በጥሩ መልኩ የሚሰራው ከሆነ ሲደክመው፣ ሲናደድ ወይ ሲበሳጭ ስራ 
አልሰራም የሚለ ከሆነ ‹ሳይጠየቅ ጥሩ ይሰራል › ተብሎ ይቀመጣል፡፡  እምቢተኝነቱ ዘላቂነት ያለው ከሆነና ነገር ግን በተወሰኑ የመልመድ እንቅስቃሴዎች ላይ ከሆነ 
የደንበኛውን የመልመመድ ክህሎት አንድ ነጠብ ይቀንሳል፡፡ 

በደንበኛው የውሎ እንቅስቃሴ ላይ ወይ በሱ ዙርያ ያለው እንቅስቃሴ ተፅኖ የሚያሳድር ባህሪ፣ የባህሪ ችግር ተብሎ እንጂ የመልመድ ባህሪ ችግር ተብሎ መቀመጥ 
የለበትም፡፡  ማድረግ የሚችለውንና ያለበትን ስራ ለመስራት እምቢተኝነት፣ ያለማክበር ወይ ያለመተባበር ባህሪ ተብሎ ይጠራል እንዲሁም በ ICAP የባህሪ ችግር 
ተብሎ የተካተተው ይህ እምቢተኝት በተለያዩ የመልመድ ክህሎቶችe ላይ ችግር ለመፍጠር በቂ ከሆነ ነው፡፡  ደንበኛው ያለመተባበራቸው ከመልመድ ባህሪ 
ውጤታቸው አይቀንስባቸውም፣ ምክንያቱም ውጤት መሰጠት ያለበት በብቃት እንጂ በመተባበር ስላልሆነ፡፡››  

[ከBrad Hill ኦንላይን ‹‹የICAP/SIB-R የመልመድ ባህሪ ውጤት አሰጣት ለመሙላት መመርያ›› (http://www.cpinternet.com/~bhill/icap/)] 

በICAP ወቅት አመልካቹ መገኘት ይኖርበታል? 

አመልካቹ ቢያንስ ለተወሰነ የቃለ መጠይቁ ክፍል መገኘት ይኖርበታል፡፡  አመልካቾችና ምላሽ ሰጪዎች መልሳቸውን በግል ወይ ሌሎች ተሳታፊዎች በተገኙበት 
ለመመልስ መመረጥ ይችላሉ፡፡  ምላሽ ሰጪዎቹ ትክክለኛውን መረጃ መስጠታቸው አስፈላጊ ነው፤ ስለሆነም ምላሽ ሰጪዎቹ በሀቀኝነትና በታማኝነት መልስ 
እንዳይሰጡ የሚያፈርጋቸው ነገር ካለ ለክፍሉ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ 

ICAP እንዴት ውጤት ይሰጣል?   

የ ICAP ምላሾች ወደ ኮምፒተር ይገባል፡፡  የኮምፒተር ስርዓቱ የአመልካቹን ዕድሜ ግምት ውስጥ በማስገባት ለእያንዳንዱ የመልመድ ክህሎት ክፍል ስታንዳር 
ውጤቱ ያሰላል፡፡ 

ICAP በምን መልኩ የብቁነትን ውሳኔ ላይ ተፅኖ ያሳድራል? 

ICAP ለDDA ብቁ ለመሆን እንደ ማስረጃ የሚቀርብ ከሆነ፣ በደንበኛው/አመልካቹ ዕድሜ ከጥገኝነት ዶሜን ውጤቱ ላይ ወይ በታች መሆን አለበት  
(WAC 388-823-0900)፡፡ 
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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 
 የ ICAP መረጃ ለምላሸ ሰጪዎች 
 የመረዳት መግለጫ 
 Declaration of Understanding 
 

ጉዳዩ፥  አመልካች        

‹‹የ ICAP መረጃ ለምላሸ ሰጪዎች›› የሚለውን አንብቤ ተረድቸዋለሁ፡፡ 

‹‹የ ICAP/SIB-R የመልመድ ባህሪ ውጤት የመሙላት መመርያ›› ደርሰኛል፡፡ 
 https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/FSA/forms/pdf/16-182.pdf 

የምሰጠው ምላሽ ትክክል መሆን እንዳለበትና ለ DDA ብቁነት ጉልህ ገደቦች ግምገማ እንደሚውል እረዳለሁ፡፡ 

የሚገመገመው ሰው የ DDA ብቁነት መለክያ ሊያሟላ ወይ ላያሟላ እንደሞችል እረዳለሁ፡፡ 
ጥያቄ የመጠየቅ ዕድልና ሁሉም ጥያቄዎቼ በሚያረካ መልኩ ተመልሰውልኛል፡፡ 

 
ምላሽ ሰጪ ፊርማ ቀን 

      
DSHS / DDA ተወካይ 
      

ቀን 
      

 
 
ማስታወሻ፡  በዚህ አዋጅ ላይ ካልፈረሙ ‹‹ምላሽ ሰጪ›› ከሚለው የሚሰረዙ ይሆናል፡፡ 
 
 
 
ስርጭት፡ 
ቅጂ ለምላሽ ሰጪ 
የመግብያ ቅጂ 
 

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/FSA/forms/pdf/16-182.pdf
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