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0DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

1ករជូនដំណឹងពីករផុតកំណត់សិទ�ិទទួលបានេពល 
មានអយុបួនឆា� ំ (4) 

កលបរេិច�ទ៖        
 េឈ� ះ និងអសយដ� នអតិថិជន េឈ� ះ និងអសយដ� នអ�កតំណាង 

            

េយាងតម៖ ករជូនដំណឹងពីករផុតកំណត់សិទ�ិទទួលបានេពលមានអយុបួនឆា� ំ (4) 

បច�ុប្បន�េនះ កូនរបស់អ�កគឺជាអតិថិជនរបស់ Developmental Disabilities Administration (DDA) ។ សិទ�ិចូលរមួជាមួយ DDA 

របស់កូនអ�ក ផុតកំណត់េនខួបអយុបួនឆា� ំរបស់េគ។ េដម្ីបឱ្យកូនរបស់អ�កេនែតមានសិទ�ិទទួលបាន DDA េនាះអ�ក្រត�វែតដក់ 

ពក្យសំុម�ងេទៀត មុនេពលកូនរបស់អ�កឈនចូលអយុបួនឆា� ំ។ កូនរបស់អ�ក្រត�វែត្រត�វបានកំណត់សរជាថ�ី េដម្ីបដឹងថាេត 
មាន សិទ�ិទទួលបានឬអត់ េនេ្រកមលក�ខណ� មួយេនក�ុងចំេណាមលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម៖ ពិករភាពខងប��  ពិករភាពខួរ
ក្បោល ជំងឺឆ�ួ្រជ�ក ជំងឺអូទីសឹម ជំងឺសរៃស្របសទមួយេផ្សងេទៀតឬជំងឺេផ្សងេទៀតែដល�សេដៀងនឹងពិករភាពខងប�� ។ 

េយងបានភា� ប់តរងឯកសរចំបាច់េដម្ីបឱ្យអ�កដឹងនូវអ�ីែដល្រត�វករេដម្ីបេធ�ករកំណត់េឡងវញិេនះ។ 

េតខ�ុំដក់ពក្យសំុម�ងេទៀតតមរេបៀបណា? 

ទក់ទងបុគ�លិកែផ�កទទួលចូល និងបុគ�លិកែផ�កខងសិទ�ិទទួលបាន DDA យ៉ាងេហចណាស់ 90 ៃថ� មុនៃថ�កំេណ តគ្រមប់ 
4 ឆា� ំរបស់កូនអ�កេដម្ីបេស�សំុក�� ប់ស្រមាប់ករដក់ពក្យេស�សំុេឡងវញិ។ អ�កអចេធ�ែបបេនះជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬ 
េដយករេហទូរស័ព�េទកន់េលខែដលមានក�ុងប�� ីខងេ្រកម។ ក�� ប់ស្រមាប់ដក់ពក្យសំុនឹង្រត�វបានេផ�តម 
ៃ្របសណីយ៍ េទកន់អ�ក។ អ�កក៏អចទទួលបានឯកសរពក្យសំុតមអីុនធឺណិតេដយករចូលេទកន់ 
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility។ 

ចុះ្របសិនេបខ�ុំមិនបានដក់ពក្យសំុម�ងេទៀតវញិេនាះ? 

្របសិនេបអ�កមិនេស�សំុក�� ប់ស្រមាប់ដក់ពក្យសំុម�ងេទៀត ឬ្របសិនេបអ�កមិន្របគល់ពក្យសំុ្រតឡប់េទវញិយ៉ាងេហច
ណាស់ 60 ៃថ�មុនៃថ�កំេណ តកូនរបស់អ�កេទ េនាះសិទ�ិទទួលបានជាមួយ DDA នឹងផុតកំណត់េនៃថ�ខួបកំេណ តអយុបួនឆា� ំ
របស់កូនអ�ក។ ្របសិនេបកូនរបស់អ�កទទួលបានេសវកម�ែដល្រត�វបានបង់្របាកជាមួយ DDA េនាះេសវេនះនឹងប�� ប់េន
ៃថ�កំេណ តអយុបួនឆា� ំរបស់កូនអ�ក។ 

ករផុតកំណត់ៃនសិទ�ិទទួលបានជាមួយ DDA នឹងមិនប៉ះពល់ដល់ករចូលរួមេនក�ុងកម�វធីិអប់រពិំេសស ឬសិទ�ិទទួលបាន 
SSI ។ េហយវក៏នឹងមិនប៉ះពល់ដល់េសវកម� DSHS េផ្សងេទៀត ែដលអ�កអចនឹងកំពុងទទួលបាន ដូចជា Medicaid, TA
NF ឬប័ណ�ទូទត់អហរ។ 

សូមេឆ�យតបឲ្យបានឆាប់តមែដលអចេធ�បាន បុ៉ែន�យ៉ាងេហចណាស់ក៏ 90 ៃថ� េនមុនៃថ�ខួបកំេណ តទីបួនរបស់កូនអ�ក។ 
្របសិនេបេយងមិនបានទទួលដំណឹងពីអ�កេទ េយងនឹងសន�តថា អ�កមិនចង់បន�សិទ�ិទទួលបានរបស់កូនអ�កជាមួយ DDA 
េទៀតេទ។ េដយគា� នឯកសរ្រតឹម្រត�វែដលប�� ក់ពីលក�ខណ� មានសិទ�ិ្រគប់្រគាន់្រតឹមអយុបួន (4) ឆា� ំេទ េនាះសិទ�ិទទួល
បានជាមួយនឹង DDA របស់កូនអ�ក និងេសវកម� DDA នឹងផុតកំណត់េនខួបអយុបួនឆា� ំ (4) របស់េគ។ 

្របសិនេបអ�កមានសំណួរ ឬចង់េស�សំុក�� ប់ស្រមាប់ដក់ពក្យសំុមួយ សូមទក់ទង 

                     
េឈ� ះ  េលខទូរស័ព�  អសយដ� នអីុែមល 

សំេណៃនវធិានរដ�ែដល្រគប់្រគងសិទ�ិទទួលបានអចទទួលបានតមករេស�សំុ ឬតមអីុនធឺណិតតមរយៈ 
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility។ 

ចម�ងជូន៖   ឯកសរអតិថិជន 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
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តរងឯកសរចំបាច់ 

លក�ខណ� ពិករភាព អយុ េរគវនិិច�័យ អ�កេធ�េរគវនិិច�័យ កំណត់្រតេផ្សងេទៀត 

ករយឺតយ៉ាវក�ុង 

ករអភិវឌ្ឍ 

អយុពី  
4 ដល់ 

9 ឆា� ំ 

ករយឺតយ៉ាវក�ុង 

ករ អភិវឌ្ឍ 
អ�កជំនាញែដលមានគុណសម្បត�ិ្រគប់្រគា

ន់េដម្បីផ�ល់ករវយតៃម�េលករវអិភិវឌ្ឍ 

អយុពី បួន (4) ដល់ ្របំាបួន (9) – មានករយឺតយ៉ាវបីឬេ្រចនជាងេនះ 

ៃនគមា� តបទដ� ន 1.5 េនេ្រកមមធ្យមភាគ ឬ 25 % ៃនអយុតមកល

ប្បវត�ិេដយែផ�កេលករវយតៃម�ែដល្របកបេដយបច�ុប្បន�ភាពេនក�ុងរ

យៈេពល 12 ែខចុងេ្រកយេនះ។ 

ពិករភាពខងប��  អយុពី 

4 ឬ េ្រចន 

ជាងេនះ 

ពិករភាពខងប��   

 

ចិត�វទូិែដលមានអជា� ប័ណ� (Licensed 

Psychologist), ចិត�វទូិខងករអប់រែំដល
មានវ�ិ� បនប័្រតក�ុងរដ� Washington 

(Washington Certified School 
Psychologist) ឬ ចិត�វទូិខងករអប់រេំផ្សង
េទៀត ែដលទទួលបានវ�ិ� បនប័្រតពី 
សមាគមចិត�វទូិខងករអប់រជំាតិ (Nationa
l Assoc. of School Psychologists) 

របាយករណ៍ចិត�វទិ្យោេពញេលញ រមួមានពិន�ុពិន�ុក្រមិតប�� េពញមា្រត

ដ� ន(Full Scale IQ) ៃនគមា� តបទដ� នេ្រចនជាងពីរ េនេ្រកមមធ្យមភា

គឬពិន�ុេតស�ជំនាញខងស្រមបស្រម�លខ�ួន ែដលមានគមា� តបទដ� ន

េ្រចនជាងពីរេនេ្រកមមធ្យមភាគ ែដល្រត�វបានប�� ប់េនក�ុងរយៈ 

េពល 36 ែខចុងេ្រកយេនះ។ 

ពិករភាពខួរក្បោល អយុពី 

4 ឬ េ្រចន 

ជាងេនះ 

ពិករភាពខួរក្បោល 

ខ�ិន ស� ប់ពក់ 

កណា� លខ�ួន ខ�ិនៃដ 

ទំងពីរ ឬ េជងទំងពីរ 

្រគ�េពទ្យែដលមានអជា� ប័ណ� ពីដំបូងរហូតដល់មុនអយុបីឆា� ំ (3) និងព័ត៌មានែដលគំា្រទត្រម�វករ 

ជំនួយខងរងកយផា� ល់ េនក�ុងកែន�ងពីរ ឬេ្រចនជាងេនះ (ជំនួយ  
ក�ុងករេ្រប្របាស់បន�ប់ទឹក, ករងូតទឹក, ករបរេិភាគ, ករេស��កពក់, ក
របំលស់ទី, ឬ ករទំនាក់ទំនង)។ 

ជំងឺឆ�ួត្រជ�ក អយុពី 

4 ឬ េ្រចន 

ជាងេនះ 

ជំងឺឆ�ួត្រជ�ក ឬជំងឺ 

្រប្រគីវកច់ 

្រគ�េពទ្យខង្របព័ន�្របសទែដលមាន 

វ�ិ� បនប័្រតពី្រក�ម្របឹក្សោ 

េរគវនិិច�័យែដលែផ�កេល្របវត�ិជំងឺ និងេតស�េល្របព័ន�្របសទ ករ 

ប�� ក់ពី្រគ�េពទ្យ ឬ្រគ�េពទ្យខង្របព័ន�្របសទ ពីករ្របកច់ែដល 

មិនអច្រគប់្រគងបាន និងកំពុងបន� ឬ េកតេឡងវញិ និងេតស�េល 

ជំនាញខងស្រមបខ�ួនែដលបង� ញពីភាពមានក្រមិតជាេ្រចនេលមុខងរ 

ស្រមបខ�ួនៃនគមា� តបទដ� នេ្រចនជាងពីរ េនេ្រកមមធ្យមភាគ។ 

អូទីសឹម  
(េយាងតម  
DSM-IV-TR) 

អយុពី 

4 ឬ េ្រចន 

ជាងេនះ 

ជំងឺអូទីសឹម 

េយាងតម 299.00 
េនក�ុង DSM-IV-TR 

 

ចិត�វទូិែដលមានអជា� ប័ណ�, ្រគ�េពទ្យែដល 

មានអជា� ប័ណ� ឬ ARNP ែដលពក់ព័ន�នឹ

ងមជ្ឈមណ� លជំងឺអូទីសឹម, មជ្ឈមណ� ល

ខងករវវិឌ្ឍខ�ួន, ឬ មជ្ឈមណ� លៃនឧត�ម

ភាព, ឬ ្រគ�េពទ្យខង្របព័ន�្របសទ ្រគ�េព
ទ្យផ�ូវចិត� ឬ្រគ� េពទ្យកុមារខងឥរយិាបថ 
និងករវវិឌ្ឍន៍ខ�ួន ៖ ែដលមានវ�ិ� បនប័្រត

ពី្រក�ម្របឹក្សោ 

ករវយតៃម�េពញេលញេដយេយាងតម DSM-IV-TR 

ែដលបំេពញតម្រគប់លក�ខណ� េធ�េរគវនិិច�័យ ភស�ុតងបង� ញពីភាព 

យឺតយ៉ាវក�ុងករវវិឌ្ឍខ�ួន ឬករបំេពញករងរខុសពីធម�តេនមុនអយុ 

្របំា (5) ឆា� ំេនក�ុងជំនាញខងសង�ម ភាស ទំនាក់ទំនង ឬតមនិមិត� 

ស��  ឬករេលងតម្របឌិតញាណ និងេតស�េលករស្រមបខ�ួនែដល 

បង� ញក្រមិតជាេ្រចនេនក�ុងមុខងរស្រមបខ�ួនៃនគមា� តបទដ� នេ្រចនជា

ងពីរេនេ្រកមមធ្យមភាគ។ 
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តរងឯកសរចំបាច់ 

លក�ខណ� ពិករភាព អយុ េរគវនិិច�័យ អ�កេធ�េរគវនិិច�័យ កំណត់្រតេផ្សងេទៀត 

ជំងឺអូទីសឹម 

(េយាងតម DSM-5) 

អយុពី 

4 ឬ េ្រចន 
ជាងេនះ 

ជំងឺអូទីសឹម 299.00 

េដយេយាងតម 

DSM-5 

ចិត�វទូិែដលមានអជា� ប័ណ�, ្រគ�េពទ្យែដ
ល មានអជា� ប័ណ� ឬ ARNP ែដលពក់ព័

ន�នឹងមជ្ឈមណ� លជំងឺអូទីសឹម, មជ្ឈមណ�

លខងករវវិឌ្ឍខ�ួន, ឬ មជ្ឈមណ� លៃនឧត�

មភាព, ឬ ្រគ�េពទ្យខង្របព័ន�្របសទ ្រគ�
េពទ្យផ�ូវចិត� ឬ ្រគ�េពទ្យកុមារខងឥរយិាប

ថ និងករវវិឌ្ឍខ�ួន៖ ែដលមានវ�ិ� បនប័

្រតពី្រក�ម្របឹក្សោ 

ករវយតៃម�េពញេលញេដយេយាងតម DSM-V 
ែដលបំេពញតម្រគប់លក�ខណ� េធ�េរគវនិិច�័យ 

ភស�ុតងបង� ញពីភាពយឺតយ៉ាវក�ុងករវវិឌ្ឍខ�ួន 

ឬករបំេពញករងរខុសពីធម�តេនមុនអយុ្របំា (5) ឆា� ំ 

េតស�េលករស្រមបខ�ួនែដលបង� ញក្រមិតជាេ្រចនេនក�ុងមុខងរស្រមប

ខ�ួនៃនគមា� តបទដ� នេ្រចនជាងពីរ និង FSIQ ៃនគមា� តបទដ� នមួយ 

ឬេ្រចនេនេ្រកមមធ្យមភាគ។ 

ជំងឺខង្របព័ន� 

្របសទមួយេទៀត 

ឬេផ្សងេទៀតែដល

�សេដៀងគា� នឹងពិករ

ភាពខងប��  

អយុពី 

4 ឬ េ្រចន 

ជាងេនះ 

ជំងឺ្រក�មូ៉សូម ឬជំងឺ
េល្របព័ន�្របសទ 

ែដលេគស� ល់ថាបាន

បណា� លឲ្យមានករ

ខ�ះខត ជំនាញេល 

ករស្រមបខ�ួន និង 

ប��  

្រគ�េពទ្យែដលមានអជា� ប័ណ� ពិន�ុក្រមិតប�� េពញមា្រតដ� ន ៃនគមា� តបទដ� នេ្រចនជាង 1.5 េន េ្រក
មមធ្យមភាគ និងេតស�េលជំនាញស្រមបខ�ួន ែដលបង� ញឲ្យេឃញពី 

ភាពមានក្រមិតជាេ្រចនក�ុងមុខងរស្រមបខ�ួនៃនគមា� តបទដ� នេ្រចនជាង

ពីរេនេ្រកមមធ្យមភាគ ែដល្រត�វបានប�� ប់េនក�ុងរយៈេពល 36 ែខចុង 

េ្រកយេនះ។  

កំណត់សមា� ល់៖ ទ្រមង់េនះគឺ្រគាន់ែតជាករែណនំាទូេទបុ៉េណា� ះ េហយ DDA អចនឹងទមទរព័ត៌មានឬករវយតៃម�បែន�ម។ ឯកសរេនះគឺជាជំហនដំបូងក�ុងករ 

កំណត់សិទ�ិទទួលបាន។ សិទ�ិទទួលបានជាមួយ DDA ្រត�វបានកំណត់េដយេយាងតមជំ WAC ជំពូក 388-823 ។ 
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