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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

1အသက ်ေလး (4) �စှတ်ငွ ်သတမှ်တခ်ျကြ်ပည့မီ်ြခငး် သကတ်မ်းကန်ုေ�ကာငး် 

အေ�ကာငး်�ကားစာ 

ေ◌န႕�စဲ-        
  

ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူသူ အမည် �ငှ့ ်ေနရပ်လိပ်စာ ကိုယ�ားလွယ္ အမည် ◌ႏ◌ငွ◌့္ ေ◌နရပ�ိပ�ာ 

            

 

 

 
 

ြပနစ်ား- အသက ်ေလး (4) �စှ်တငွ ်သတမှ်တခ်ျကြ်ပည့မီ်ြခငး် သကတ်မ်းကန်ုေ�ကာငး် အေ�ကာငး်�ကားစာ 

သင◌့္ေကလးသည္ ေ◌လာေ◌လာဆယ္ ြဖံ႕ၿဖိ ဳးမႈဆိုင�ာ မသ���မ္◌းမႈမ်ား ႀကီးၾကပ္ေ◌ရး (DEVELOPMENTAL DISABILITIES 

ADMINISTRATION, DDA) ၏ ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူသူ တစ္ေ◌ယာက္◌ျဖစ�ါသည္။ သင◌့္ေကလး၏ DDA ◌ႏ◌ငွ◌့္သင◌့္ေ◌လ်ာ◌္မႈမာွ ၎၏ 

ေ◌လးႏ◌စ္ွေ◌◌ျမာက္ေ◌ြမးေ◌န႕�တင္ ကု��ံုးမည္◌ျဖစ�ည္။ သင◌့္ေကလး၏ DDA ◌ႏ◌ငွသ့တ်မတှ်ချက်ြပည့မီ်ေရးအတွက် 

ဆက်လက်ရ�ှိလိုပါက သင◌့္ေအနႏ◌ငွ◌့္ ကေလး ေလး�စ်ှမြပည့မီ် ◌ျပ��ည္ေ◌လွ်ာက� ားရပါမည္။ သင◌့္ေကလးကို သင◌့္ေ◌လ်ာ◌္မႈရိွမရိွ 

ေအာက်ပါအေြခအေနများထမဲ ှတစ်ခုြဖင့◌္် ◌ျပ����ံုး◌ျဖတ္ေ◌ပးရမည္◌ျဖစ�ည္ - ဉာဏရ်ညခ်ျို�တဲြ့ခငး်႕တဲမ့ႈ၊ 

ဦးေ◌◌ႏ◌◌ွာက္ေ◌လျဖတ္◌ျခင္◌း၊ တက္◌ျခင္◌း၊ ေ◌အာ◌္တစ�င္၊ အျခား အာ႐ုံေ◌ၾကာဆိုင�ာ သို႔မဟုတ ္ဉာဏရ်ညခ်ျို�တဲြ့ခငး်မႈႏ◌ငွ◌့္ 

အလားတူေ◌သာ အျခား ေအ◌ျခေအန။ 

ဤျပ����ံုး◌ျဖတ�ႈကို ◌ျပဳလုပ�န္ မ����ို႔လိုအပ္ေ◌ၾကာင္◌း သင◌့္အားအသေိ◌ပးရန္ �ကၽန္◌ပု�ိ ု႔မ ွလိုအပ္ေ◌သာ 

စာြ႐က�ာတမ္◌းဇယားကိ ုထတွဲချိတ်ထားပါသည။် 

�ကၽန္◌ေုပ�နႏ◌ငွ◌့္ မ��ို႔ ◌ျပ��ည္ေ◌လွာ်က� ားရမ��ည္◌း။ 

သင◌့္ေကလး အသက ္ေလး�စ်ှြပည့ေ်မးွေန ့ မတိုငမီ် အနညး်ဆံုး ရက် 90 အလိုတွင ်◌ျပ��ည္ေ◌လွ်ာက� ား◌ျခင္◌းဆိုင�ာ 

စာြ႐က�ာတမ္◌းမ်ားကို ရယူရန္ DDA လက�ံမႈႏ◌ငွ◌့္သင◌့္ေ◌လ်ာ◌္မႈ ဝ��မ္◌းကို ဆ�က� ယ�ါ။ ဤသ��ို စာ◌ျဖင◌့္လည္◌းေ◌ကာင္◌း 

ေအာက်ပါ ဖုန္◌းကိုဆ�က� ယ္၍လည္◌းေ◌ကာင္◌း ◌ျပဳလုပ�ိုင�ည္။ ေ◌လွ်ာက� ႊ◌ာတင���ာြ႐က�ာတမ္◌းမ်ားကို သင◌့္လိပ�ာသို႔ 

ပိေု႔ဆာင္ေ◌ပးပါမည္။ ေ◌လွ်ာက� ႊ◌ာတင���ာြ႐က�ာတမ္◌းမ်ားကို ဝက�� ိုဒ�ပိ�ာ https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-

families/eligibility သို႔ �သားေ◌ရာက္◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့္ �အရယူ�ိငုပ်ါသည။် 

အကယ္၍ �ကၽန္◌ပု ္◌ျပ��ည္ေ◌လွာ်က� ား◌ျခင္◌းမရိွခ့ဲလွင္် မ��ို႔ျဖစ���ည္◌း။ 

အကယ္၍ သင◌့္ေအနႏ◌င္ွ◌ ့◌ျပ��ည္ေ◌လွ်ာက� ားမႈစာြ႐က�ာတမ္◌းမ်ားအား ေ◌တာင္◌းဆို◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ ္

သင◌့္ေကလးေ◌ြမးေ◌န႕မတိုင� ီအနည္◌းဆံုး ရက္ 60 အ�တင္◌းေ◌လွ်ာက� ႊ◌ာ◌ျပ��ည္ေ◌ပးအပ္◌ျခင္◌းမရိွပါက ေကလး၏ အသက ္

ေ◌လးႏ◌စ္ွ◌ျပည◌့္ေ◌ြမးေ◌န႕�တင္ DDA ◌ႏ◌ငွ◌့္သင◌့္ေ◌လ်ာ◌္မႈကု��ံုးမည္◌ျဖစ�ည္။ အကယ္၍ သင◌့္ေကလးမ ွDDA ◌ျဖင◌့္ 

ေငေွပးေချေသာ လက�ံရယူထားပါက ေကလး၏ အသက ္ေ◌လးႏ◌စ္ွ◌ျပည◌့္ေ◌ြမးေ◌န႕�တင္ ထိဝုန္ေ◌ဆာင�ႈ ၿပီးဆံုးမည္◌ျဖစ�ည္။ 

DDA သတမှ်တခ်ျကြ်ပည့မီ်မ� က�ု�ံ ုး◌ျခင္◌းမွာ အထးူပညာေရးပ�ုိဂရမ်များတငွ ်ပါဝငမ်� သိုမ့ဟတု ်SSI သတမှ်တခ်ျကြ်ပည့မီ်မ�အား 

ထခုိိက���ဟတု�ါ။ ထိ႔ုအျပင္ MEDICAID TANF သိ႔ုမဟတ္ု အစားအစာရယရူန် ြဖတပုိ်ငး်များ ကဲသ့ိ႔ု သငရ်�ိှေနေသာ မ��ည္◌ ့

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
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DSHS ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားမဆိကုိလုည္◌း ထခုိိက���ဟတု�ါ။ 

 

ေ◌က်းဇူး◌ျပဳ၍ အြမနဆ်ံုး သို႔ရာ�တင္ အနည္◌းဆံုး သင◌့္ေကလး၏ ေ◌လးႏ◌စ္ွ◌ျပည◌့္ေ◌ြမးေ◌န႕မတိုင�င္ ရက္ 90 �တင�ို ေ႔ပးပါ။ 

အကယ္၍ သင◌့္ဆမီ ွေအၾကာင္◌း◌ျပ��ကားခ်က္ မရခဲ့လွ်င္ သငသ်ည ်သင့က်ေလးအား DDA �ငှ့ ်သတ်မတှ်ချက်ြပည့မီ်ေစရန ်

ဆက်လက်မလုပ်ေဆာငလ်ိုဟု �ကၽန္◌ပု�ိ ု႔မ ွသတ��တ�ည္◌ျဖစ�ည္။ အသက ္(4) ◌ႏ◌စ္ွ သင◌့္ေ◌လ်ာ◌္မႈေအ◌ျခေအန 

စာြ႐က�ာတမ္◌းအျပည◌့္အစံမုရိွပါက သင◌့္ေကလး၏ DDA သင◌့္ေ◌လ်ာ◌္မႈႏ◌ငွ◌့္ DDA ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား ၎၏ အသက ္ေလး (4) �စ်ှ 

◌ျပည◌့္ေ◌ြမးေ◌န႕�တင္ ကု��ံုးမည္◌ျဖစ�ည္။ 

သင◌့္�တင္ေ◌မးလိုသည◌့္ေ◌မးြခန္◌းမ်ား သို႔မဟုတ ္စာြ႐က�ာတမ္◌းမ်ားကိ ုေတာငး်ဆိုလိုပါက ေအာက်ပါပဂု�ိုလ်ထ ံဆက်သွယ်�ိငုသ်ည ်

                     
အမည္  တယ� ဖုီန္◌းနပံါတ ္  အးီေ◌မးလ� ိပ�ာ 

သင◌့္ေ◌လ်ာ◌္မႈႏ◌ငွ◌့္သက� ိုင္ေ◌သာ ◌ျပ��ယ�ည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ား မိတၱကဴို ေ◌တာင္◌းဆို◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌ ့ရယူ�ိငု �ည္ သို႔မဟုတ ္�အ��ိုင္◌း 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility �တင�ည္◌း ရယူ�ိငု �ည္။ 

cc: ေ◌ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူသူ ဖိုင္ 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
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လိအုပ္ေ◌သာ စာြ႐က�ာတမ္◌းဇယား 

မသ���မ္◌းမႈ ေအ◌ျခေအန အသက္ ေ◌ရာဂါအမ��ပ္◌ျခင္◌း ေ◌ရာဂါအမ��ပ� ူ အျခားမွတ� မ္◌းမ်ား 

ြဖံ႕ၿဖိ ဳးမႈ ေ◌နာက� ျ်ခင္◌း အသက္ 4 

◌ႏ◌စွ�� 9 

◌ႏ◌စွ�ထ ိ

ြဖံ႕ၿဖိ ဳးမႈ ေ◌နာက� ျ်ခင္◌း ြဖံ႕ၿဖိ ဳးဖံွ� �ဖိုးမ� စစ်ေဆးြခငး်များ သိုမ့ဟတု ်

အကြဲဖတြ်ခငး်များကိႀုကးီၾကပ�န္ 

အရ��ခင္်◌း◌ျပည◌့္သ ူပညာရွင�စ္ဦး 

အသက္ 4 ◌ႏ◌စွ�� 9 ◌ႏ◌စွ�ထ ိ– �လ��ဲေ့◌သာ 12 လအ�တင္◌း 

အက◌ဲျဖတ�ႈေအပၚမူတည္ေ◌သာ အချိနအ်စဉ်လိကု ်

ေဖာ်ြပထားေသာ◌္ အသက္ ၏ 25% သို႔မဟတ္ု ပ်မ္◌းေမွ်အာက္ 1.5 

စံေ◌�သဖ��ႈမ်ား၏ သံုးႀကမိ္ သို႔မဟတ္ု သံုးႀကမိ�က္ ပိုေ◌သာ 

ေနာကက်ျမ�များ။ 

ဉာဏရ်ညခ်ျို �တဲမ့� အသက္ 4 

◌ႏ◌စွ္◌ႏ◌ငွ့
◌္ အထက္ 

ဉာဏရ်ညခ်ျို �တဲမ့� လိငု�င� စိတ�ညာရွင္၊ ဝါရွင�န္ 

လက��ေတ�ကာ်င္◌း စိတ�ညာရွင္ သို႔မဟတ္ု 

�ိငု�တံကာေ◌ကာ်င္◌းစိတ�ညာရွင�ာ်းအ�ဖဲ႕အ

စည္◌းမွ လက��တ�ထားေ◌သာ 

အျခားေ◌ကာ်င္◌းစိတ�ညာရွင္ 

�လ��ဲေ့◌သာ 36 လအ�တင္◌း ပ်မ္◌းေမွ်အာက္ စံခ်န္ိေ◌�သဖ��ႈမ်ား 

◌ႏ◌စွ�ုထက�ို ေ◌သာ လိက္ုေ◌လာ်ညေီ◌�ထလပု�ိုင�ႈ ြစမ္◌းရ��်ား 

စစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းရမွတ္◌ႏ◌ငွ◌့္ ပ်မ္◌းေမွ်အာက္ စံခ်န္ိေ◌�သဖ��ႈမ်ား 

◌ႏ◌စွ�ုထက�ို ေ◌သာ ◌ျပည◌့္စံုြစာတိင္ု◌းတာထားသည္◌ ့IQ 

ရမွတ� ပါအဝင္ ◌ျပည◌့္စံုသည◌့္ စိတပ်ညာဆိုငရ်ာ မတှတ်မ်း။ 

ဦးေ◌◌ႏ◌◌ွာက္ေ◌လျဖတ္◌ျ

ခင္◌း 
အသက္ 4 

◌ႏ◌စွ္◌ႏ◌ငွ့
◌္ အထက္ 

ဦးေ◌◌ႏ◌◌ွာက္ေ◌လျဖတ္◌ျခ

င္◌း 

တစ�ိ ုယ� ံု းေ◌လျဖတ္◌ျခင္◌း 

ကိယု� စ္◌ျခမ္◌းေ◌လျဖတ္◌ျခ

င္◌း 

ေ◌◌ျေခခာ်င္◌း◌ႏ◌စွ္ေ◌ခာ်င္

◌း သို႔မဟတ္ု 

လက္ေ◌ခာ်င္◌း◌ႏ◌စွေ္◌ခာ် 

င္◌းေ◌လျဖတ္◌ျခင္◌း 

လိငုစ်ငရ် သမားေတာ် အသက ်သံုး (3) �စှ်မတိငုမ်ီ�ငှ့ ်(အမိ�ာတက္◌ျခင္◌း၊ ေ◌ရခ် ိ ဳး◌ျခင္◌း၊ 

စားေ◌သာက္◌ျခင္◌း၊ အဝတ� ◌ဲျခင္◌း၊ လႈပ��ား◌ျခင္◌း သို႔မဟတ္ု 

ဆ�က� ယ္◌ျခင္◌း) စသည◌့္ ◌ႏ◌စွ�ုသို႔မဟတ္ု ◌ႏ◌စွ�ုထက�ို ေ◌သာ 

ေ◌နရာမ်ား�တင္ ေနစ့ဉ် ခ��ာကိယု�်ငှ့ထ်ေိတွ�၍ ကညူရီန ်

လိအုပ်ချကဆ်ိုငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား။ 

တက္◌ျခင္◌း အသက္ 4 

◌ႏ◌စွ္◌ႏ◌ငွ့
◌္ အထက္ 

တက္◌ျခင္◌း သို႔မဟတ္ု 

အတက္ေ◌ရာဂါ 

ဘုတ� �ဖဲ႕လက��တ� အာ�ုံေ�ကာဆရာဝန ် ေဆးမှတတ်မ်း�ငှ့◌်္ အာ႐ံေု◌ၾကာစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း၊ မထနိး်ချုပ်�ိငုဘ် ဲ

ဆက� က္◌ျဖစ္ေ◌ပေၚေနသာ သို႔မဟတ္ု ရံဖ��ခံါ◌ျဖစ္ေ◌ပေၚသာ 

တက္◌ျခင္◌းမ်ားဆိုင�ာ ဆရာဝန္ သို႔မဟတ္ု အာ႐ံုေ◌ၾကာ အထးူက ု

ဆရာဝ��ာ်းထမံ ွအတည္◌ျပဳခက္်◌ႏ◌ငွ◌့္ ပ်မ္◌းေမွ်အာက္ 

စံေ◌�သဖ��ႈႏ◌စွ�ု ထက�ို ေ◌သာ 

လိက္ုေ◌လာ်ညေီ◌�ထလပု္ေ◌ဆာင�ို င�ႈ�တင္ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားစွာ 

◌ျပေသေနသာ လိက္ုေ◌လာ်ညေီ◌�ထ�ိငု�ႈြစမ္◌းရ��်ား 

ေအပၚမူတည္ေ◌သာ ေ◌ရာဂါအမ��ပ္◌ျခင္◌း။ 
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လိအုပ္ေ◌သာ စာြ႐က�ာတမ္◌းဇယား 

မသ���မ္◌းမႈ ေအ◌ျခေအန အသက္ ေ◌ရာဂါအမ��ပ္◌ျခင္◌း ေ◌ရာဂါအမ��ပ� ူ အျခားမွတ� မ္◌းမ်ား 

ေ◌အာ◌္တစ�င္  

(DSM-IV-TR တစ�ုစီအရ) 

အသက္ 4 

◌ႏ◌စွ္◌ႏ◌ငွ့
◌္ အထက္ 

ေ◌အာ◌္တစ�င္ သို႔မဟတ္ု 

ေ◌အာ◌္တစ� င�ိ ုင�ာ ေ◌ရာဂါ 

DSM-IV-TR �တင္  

299.00 စီ 

 

စိတ္ေ◌ဝဒနာဆိုင�ာစင�ာ၊ 

ြဖံ႕ၿဖိ ဳးမႈဆိုင�ာစင�ာ သို႔မဟတ္ု 

ထးူြခၽ��ႈစင�ာ၊ သို႔မဟတ္ု 

ဘုတ� �ဖဲ႕လတ��တ�၊ အာ႐ံုေ◌ၾကာဆရာဝန္၊ 

စိတ္ေ◌ရာဂါဆရာဝန္ သို႔မဟတ္ု 

ြဖံ႕ၿဖိ ဳးမႈဆိုင�ာ ◌ႏ◌ငွ◌့္ အျပဳအမူဆိုင�ာ 

ေကလးအထးူကတုိ႔ုႏ◌ငွ◌့္ 

ပူးေ◌ပါင္◌းလပု္ေ◌ဆာင္ေ◌သာ ARNP 

သို႔မဟတ္ု လိငု�င�ဆရာဝန္ သို႔မဟတ္ု 

လိငု�င� စိတ္ေ◌ရာဂါကဆုရာဝန္ 

DSM-IV-TR အရ အြပည့အ်စံုအကြဲဖတရ်ာတငွ ်

ေရာဂါစမ်းသပ်�ာှေဖွမ� သတမ်ှတစ်ံ��နး်အားလံးု�ငှ့ ်ကိကုည်သီည။် 

အသက ်ငါး (5) �စှ် မတိငုမ် ီလမူ�ဆကဆ်ေံရး၊ ဘာသာစကား၊ 

ဆကသ်ွယမ်�စွမ်းရညမ်ျား သိုမ့ဟတု ်သေကင်္တ သိုမ့ဟတု ်ပံုေဖာ် 

ေဆာက့စားြခငး်တိုတ့ငွ ်ေ�ာှင့ေ်�းှေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု ်ပံုမှနမ်ဟတုဘ် ဲ

လပ်ုေဆာငေ်နေ�ကာငး် ေတွ�ရသည။် လိကုေ်လျာညေီထ ွ

ေနထိငု�်ိငုစ်ွမ်းကိ ုစစ်ေဆးရာတငွ ်ပျမ်းမ�ေအာက ်

စံေသွဖညမ်��စှ်ခထုကပိ်ုေသာ လိကုေ်လျာညေီထ ွ

လပ်ုေဆာင�်ိငုစ်ွမ်းတငွ ်သသိသိာသာ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား �ှိေနသည။် 

ေ◌အာ◌္တစ�င္ စပက� ရမ ္

ေ◌ရာဂါ 

(DSM-5 တစ�ုစီအရ) 

အသက္ 4 

◌ႏ◌စွ္◌ႏ◌ငွ့
◌္ အထက္ 

ေအာ်တစ်ဇင ်စပကထ်ရမ ်

ေရာဂါ 299.00 

DSM-5 အရ 

စိတ္ေ◌ဝဒနာဆိုင�ာစင�ာ၊ 

ြဖံ႕ၿဖိ ဳးမႈဆိုင�ာစင�ာ သို႔မဟတ္ု 

ထးူြခၽ��ႈစင�ာ၊ သို႔မဟတ္ု 

ဘုတ� �ဖဲ႕လတ��တ�၊ အာ႐ံုေ◌ၾကာဆရာဝန္၊ 

စိတ္ေ◌ရာဂါဆရာဝန္ သို႔မဟတ္ု 

ြဖံ႕ၿဖိ ဳးမႈဆိုင�ာ ◌ႏ◌ငွ◌့္ အျပဳအမူဆိုင�ာ 

ေကလးအထးူကတုိ႔ုႏ◌ငွ◌့္ 

ပူးေ◌ပါင္◌းလပု္ေ◌ဆာင္ေ◌သာ ARNP 

သို႔မဟတ္ု လိငု�င�ဆရာဝန္ သို႔မဟတ္ု 

လိငု�င� စိတ္ေ◌ရာဂါကဆုရာဝန္ 

DSM-V အရ အြပည့အ်စံုအကြဲဖတရ်ာတငွ ်ေရာဂါစမ်းသပ်�ာှေဖွမ� 

သတမ်ှတစ်ံ��နး်အားလံးု�ငှ့ ်ကိကုည်သီည။် အသက ်ငါး (5) �စှ် မတိငုမ် ီ

ေ�ာှင့ေ်�းှေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု ်ပံုမှနမ်ဟတုဘ် ဲလပ်ုေဆာငေ်နေ�ကာငး် 

ေတွ�ရသည။် လိကုေ်လျာညေီထ ွေနထိငု�်ိငုစ်ွမ်းကိ ုစစ်ေဆးရာတငွ ်

ပျမ်းမ�ေအာက ်စံေသွဖညမ်��စှ်ခထုကပိ်ုေသာ လိကုေ်လျာညေီထ ွ

လပ်ုေဆာင�်ိငုစ်ွမ်းတငွ ်သသိသိာသာ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား �ှိေနသည။် 

FSIQ စံေသွဖညမ်� တစ်ခ�ုငှ့အ်ထကသ်ည ်ပျမ်းမ�ေအာက ်နမိ့်ေနသည။် 

ဉာဏရ်ညခ်ျို �တဲမ့�◌ငွ◌့္အ

လားတေူ◌သာ 

အျခားအာ႐ံုေ◌ၾကာေ◌ရာ

ဂါ သို႔မဟတ္ု 

အျခားေအ◌ျခေအန 

အသက္ 4 

◌ႏ◌စွ္◌ႏ◌ငွ့
◌္ အထက္ 

ဉာဏ�ညာႏ◌ငွ◌့္ 

လိက္ုေ◌လာ်ညေီ◌�ထမႈ 

ြစမ္◌းရ��် ိ ဳ႕တဲမ့ႈမ်ား 

◌ျဖစ္ေ◌ေစသာ 

အာ႐ံုေ◌ၾကာႏ◌ငွ◌့္ 

ခ�ုိမိုဇုန္◌းဆိုင�ာ ေ◌ရာဂါမ်ား 

လိငုစ်ငရ် သမားေတာ် �လ��ဲေ့◌သာ 36 လအ�တင္◌းက လပု္ေ◌ဆာင�ပီးခဲေ့◌သာ 

ပ်မ္◌းေမွ်အာက္ စံခ်န္ိေ◌�သဖ��ႈႏ◌စွ�ု ထက�ို ေ◌သာ 

လိက္ုေ◌လာ်ညေီ◌�ထလပု�ိုင�ႈ�တင္ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားစွာကိ ု

◌ျေပေနသာ လိက္ုေ◌လာ်ညေီ◌�ထြစမ္◌းရ��်ား 

စစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ ပ်မ္◌းေမွ်အာက္ စံခ်န္ိေ◌�သဖ��ႈမ်ား 1.5 

ထက�ို ေ◌သာ ◌ျပည◌့္စံုြစာတိင္ု◌းတာထားေ◌သာ IQ ရမတှ။် 
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လိအုပ္ေ◌သာ စာြ႐က�ာတမ္◌းဇယား 

မသ���မ္◌းမႈ ေအ◌ျခေအန အသက္ ေ◌ရာဂါအမ��ပ္◌ျခင္◌း ေ◌ရာဂါအမ��ပ� ူ အျခားမွတ� မ္◌းမ်ား 

မှတခ်ျက ်- ဤပံုစံမှာ ေ◌ယဘုယ် လမ္◌း◌ၫ◌ႊ��ာ◌ျဖစ� ပီး  DDA ေအနႏ◌ွင့◌္  ေ◌နာက� ပ�တင္◌းအခ်က� လက�ာ်း  သို႔မဟုတ္  စစ်ေဆးမ�များလိုအပ�ို င�ိမ့◌္မည္။  ဤစာြ႐က�ာတမ္◌းမွာ 

သတမ်ှတခ်ျကြ်ပည့မ်ီမ� �ှိ၊ မ�ှိ ဆံုးြဖတရ်ာတငွ ်ပထမအဆင့◌္◌ျဖစ� ည္။  DDA သတမ်ှတခ်ျကြ်ပည့မ်ီမ�ကိ ုWAC အခန္◌း  388-823 တစ�ုစီအရ  ဆံးု◌ျဖတ� ည္။  
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