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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 የአራት ዓመት (4) የብቁነት ጊዜ ማብቅያ ማሳወቂያ 

ቀን:       
  

የተገልጋይ ስም እና አድራሻ የተወካይ ስም እና አድራሻ 

            

RE: የአራት ዓመት (4) ብቁነት መጠናቀቅን ማሳወቂያ 

በአሁኑ ጊዜ ልጅዎ የDevelopmental Disabilities Administration (DDA) ተገልጋይ ነው። የልጅዎ የDDA የብቁነት የሚያበቃው በአራተኛ ዓመት 

የልደት ቀን ላይ ነው። ልጅዎ ለDDA ብቁ ሆኖ እንዲቀጥል፣ ልጅዎ አራት ዓመት ከመሙላቱ በፊት እንደገና ማመልከት አለብዎት። ልጅዎ ከሚከተሉት ቅድመ 

ሁኔታዎች መሠረት በአንዱ በድጋሚ ብቁ ሆኖ መገኘት አለበት-የአእምሮ ህመም፣ ልጅነት ልምሻ፣ የሚጥል በሽታ ፣ የአዕምሮ እድገት ውስንነት፣ ሌሎች የነርቭ ወይም 
ከአእምሮ ጉዳት ጋር ተመሳሳይነት ያለው። 

ይህንን ዳግም ውሳኔ ለማከናወን የሚረዱ አስፈላጊ ሰነዶችን የሚያሳውቅ ሠንጠረዥ አያይዘናል። 

በድጋሚ እንዴት ማመልከት እችላለሁ? 

በድጋሚ ለማመልከት ከልጅዎ አራተኛው የልደት ቀን ቢያንስ 90 ቀናት ቀደም ብለው የDDA ቅበላ እና ብቁነትን ሰራተኞችን ያነጋግሩ። ይህንን በፅሁፍ ወይም 
ከዚህ በታች በተጠቀሰው ስልክ ቁጥር በመደወል ማከናወን ይችላሉ። የማመልከቻ ቅፁ በመልዕክት ሳጥንዎ ይላክልዎታል። እንዲሁም የማመልከቻ ሰነዶችን 

ከኢንተርኔት ላይ https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibilityን በመጎብኘት ማግኘት ይችላሉ። 

በድጋሚ ባላመለክትስ? 

በድጋሚ ካላመለከቱ ወይም ማመልከቻውን ከልጅዎ አራተኛ ዓመት የልደት ቀን ቢያንስ 60 ቀናት ቀደም ብለው ካልመለሱ፣ የልጅዎ የDDA ብቁነት በአራተኛ 

ልደቱ(ቷ) ቀን ላይ ይጠናቀቃል። ልጅዎ ከDDA የተከፈለበትን አገልግሎት እያተቀበለ ከነበረ፣ ይህ አገልግሎት በአራተኛ ልደቱ(ቷ) ቀን ላይ ይጠናቀቃል። 

የDDA ብቁነት መጠናቀቅ በልዩ የትምህርት መርሃግብሮች ተሳትፎ ወይም በSSI ብቁነት ላይ ምንም አይነት ተፅዕኖ አይኖረውም። ሌሎች ከDSHS 

የሚቀበሉዋቸው እንደ Medicaid፣ TANF ወይም ተግባራዊ የምግብ አገልግሎቶችን ላይ ምንም አይነት ተፅዕኖ አይኖረውም። 

እባክዎን በተቻለ ፍጥነት መልስ ይስጡ፣ ነገር ግን ከልጅዎ ከአራተኛ ዓመት የልደት ቀን ቢያንስ ከ90 ቀናት በፊት። ከእርስዎ ምንም መልስ ካላገኘን፣ የልጅዎን 

የDDA ብቁነት መቀጠል እንደማይፈልጉ አድርገን እንወስደዋለን። ልጅዎ በአራተኛ (4) ዓመት ላይ ተገቢ የሆኑ የብቁነት ሁኔታዎች ሰነድ ከሌለው የDDA 

ብቁነት እና የDDA አገልግሎቶች በአራተኛ (4th) ልደቱ(ቷ) ቀን ላይ ይጠናቀቃሉ። 

ጥያቄዎች ካልዎት ወይም ጥቅል መረጃዎችን መጠየቅ ከፈለጉ፣ እባክዎን ያነጋግሩን 

                     
ስም  ስልክ ቁጥር  የኢሜል አድራሻ 

የብቁነት ሁኔታን የሚያስተዳድሩ የግዛቱን ህጎች ከኢንተርኔት ላይ ከ https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility  
ላይ ያገኛሉ። 

cc: የተገልጋይ ፋይል 
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የአስፈላጊ ሰነዶች ሰንጠረዥ 

የአካል ጉዳት ሁኔታ እድሜ ምርመራ ሐኪም ሌሎች ማህደሮች 

የእድገት መዘግየት ከ4 እስከ 

9 ዓመት 

የእድገት መዘግየት እድገትን ለመፈተሸ ወይም ግምገማ ለማካሄድ ብቁ የሆነ 
ባለሙያ 

ከአራት (4) እስከ ዘጠኝ (9) ዓመት- ባለፉት 12 ወራት ባከናወነው ምዘና መሠረት አሁን 

ካለው አማካኝ 25 በመቶ ተከታታይ እድሜ ሶስት ወይም ከዚያ በላይ የ1.5 መደበኛ ርቀት 

ልዩነት አለ። 

የአእምሮ ህመም 4 ዓመት 
እና ከዚያ 

በላይ 

የአእምሮ ህመም  

 
ፈቃድ ያለው የሥነ-ልቦና ባለሙያ ፣ በዋሽንግተን እውቅና 

ያለው የትምህርት ቤት የሥነ-ልቦና ባለሙያ ወይም 

በሀገሪቱ የትምህርት ቤት የሥነ-ልቦና ባለሙያዎች ማህበር 

እውቅና የተሰጣቸው ሌሎች የትምህርት ቤት የሥነ-ልቦና 
ባለሙያዎች 

ሙሉ የሥነ ልቦና ዘገባ ሙሉ የማሰብ ችሎታ (IQ) ውጤትን ጨምሮ ከአማካይ ውጤት 
ከሁለት በላይ መደበኛ ልዩነቶች እና የመላመድ ችሎታ ፍተሸ ውጤት ከአማካይ ውጤት 

ከሁለት በላይ መደበኛ ልዩነቶች ባለፉት 36 ወራት ታይቷል። 

የልጅነት ልምሻ 4 ዓመት 
እና ከዚያ 

በላይ 

ልጅነት ልምሻ 
ሙሉ የማይንቀሳቀስ አካል 

(የሰውነት መስለል) 
ግማሽ የማይንቀሳቀስ አካል 

(የሰውነት መስለል) 
የማይንቀሳቀስ የእግር አካል  

ፈቃድ ያለው ሐኪም መጀመሪያ ዕድሜያቸው ሶስት (3) ዓመት ሳይሞላ እና በሁለት ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ 

ሁኔታዎች (መጸዳጃ ቤት ለመጠቀም፣ ለመታጠብ ፣ ለመብላት ፣ ለመልበስ ፣ ለመንቀሳቀስ 

ወይም ለመግባባት) የዕለት ተዕለት የአካል ድጋፍ ፍላጎትን እንደሚያስፈልግ የሚያስረዳ 
መረጃ። 

የሚጥል በሽታ 4 ዓመት 
እና ከዚያ 

በላይ 

የሚጥል በሽታ ወይም ራስን 
መቆጣጠር አለመቻል 

የቦርድ እውቅና ያለው የነርቭ ሐኪም ሕክምናው በሕክምና ታሪክ እና የነርቭ ምርመራ ላይ፣ በሐኪም ወይም በነርቭ ሐኪም 
ማረጋገጫ መሰረት መቆጣጠር የማይቻል ወይም ተደጋጋሚ ራስን የመቆጣጠር መዛባት እና 
የመላመድ ችሎታ ላይ ከፍተኛ ውስንነቶች ከአማካይ ከሁለት በላይ መደበኛ ልዩነቶች 

በሚያሳዩ የመላመድ ክህሎቶ ላይ የተመሰረተ ነው። 

ኦቲዝም  

(በDSM-IV-TR) 
4 ዓመት 
እና ከዚያ 

በላይ 

የአእምሮ እድገት ውስንነት 
ወይም የአእምሮ እድገት 

መዛባት 

በ299.00 ውስጥ  

DSM-IV-TR 
 

ፈቃድ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ ፣ ፍቃድ ያለው ሐኪም 

ወይም የARNP ረዳት ከአእምሮ እድገት ውስንነት 
ማዕከል ፣ የእድገት ማዕከል ፣ ወይም ልዕቀ ማዕከል፣ 

ወይም የቦርድ እውቅና የተሰጠው የነርቭ ሐኪም ፣ የስነ-
ልቦና ባለሙያ ፣ ወይም የእድገት እና የባህሪይ የሕፃናት 
ሐኪም 

ሙሉ ግምገማ በDSM-IV-TR ሁሉንም የምርመራ መስፈርቶችን ፣ በማህበራዊ ፣ ቋንቋ ፣ 

የግንኙነት ችሎታዎች ወይም ምሳሌያዊ ወይም ምናባዊ ጨዋታ ውስጥ ከአምስት (5) ዓመት 

በፊት የመዘግየት ወይም ያልተለመደ ተግባር የሚያሳይ ማስረጃን ፣ እንዲሁም ከአማካይ 

በታች ከሁለት በላይ መደበኛ ልዩነቶችን በማጣጣም ላይ ጉልህ ገደቦችን የሚያሳይ የመላመድ 

ችሎታ ፈተና። 

የአእምሮ እድገት መዛባት 

(በDSM-5) 
4 ዓመት 
እና ከዚያ 

በላይ 

የኦቲዝም እስፔክትረም 

መዛባት 

299.00 
በአንድ DSM-5 

ፈቃድ ያለው የስነ-ልቦና ባለሙያ ፣ ፍቃድ ያለው ሐኪም 

ወይም የARNP ረዳት ከአእምሮ እድገት ውስንነት 
ማዕከል ፣ የእድገት ማዕከል ፣ ወይም ልዕቀ ማዕከል፣ 

ወይም የቦርድ እውቅና የተሰጠው የነርቭ ሐኪም ፣ የስነ-
ልቦና ባለሙያ ፣ ወይም የእድገት እና የባህሪይ የሕፃናት 
ሐኪም 

ሙሉ ግምገማ በDSM-V ሁሉንም የምርመራ መስፈርቶች የሚያሟላ፣ ከአምስት (5) ዓመት 

እድሜ በፊት ላሉት የመዘግየት ወይም መደበኛ ያልሆነ ተግባር የሚያሳይ ማስረጃ ፣ የመላመድ 

ችሎታ ፈተና ከሁለት በላይ መደበኛ ልዩነቶችን በማጣጣም ላይ ጉልህ ገደቦችን ማሳየት ፣ 

እንዲሁም FSIQ የአንድ መደበኛ መዛባት ወይም ከአማካይ በታች የሆነ። 

ሌላ የነርቭ ወይም ከአእምሮ 
ህመም ጋር ተመሳሳይ የሆነ 

ሌላ ሁኔታ 

4 ዓመት 
እና ከዚያ 

በላይ 

የአእምሮ እና የክሮሞዞም 
መዛባት የአእምሮ እና 

የመላመድ ክህሎቶች ማነስ 
ምክንያት ናቸው 

ፈቃድ ያለው ሐኪም ሙሉ የሥነ ልቦና ዘገባ ሙሉ የማሰብ ችሎታ (IQ) ውጤትን ከአማካይ ውጤት ከአንድ ነጥብ 
አምስት በላይ መደበኛ ልዩነቶች እና የመላመድ ችሎታ ፍተሸ ከሁኔታዎች ጋር የመላመድ 
ችሎታ ላይ ከፍተኛ ውስንነቶችን ያሳያል ከአማካይ ውጤት ከሁለት በላይ መደበኛ ልዩነቶች 

ባለፉት 36 ወራት ታይቷል። 

ማሳሰቢ፡  ይህ ቅጽ አጠቃላይ መመሪያ ነው እንዲሁም DDA ተጨማሪ መረጃ ወይም ግምገማዎች ሊጠይቅ ይችላል። ይህ ሰነድ ማደራጀት የብቁነት ውሳኔ ሂደት የመጀመሪያው ደረጃ ነው። ለDDA ብቁነት የሚወሰነው በ 

WAC ምዕራፍ 388-823 መሰረት ነው። 
 

 


