
 

     

 

 

    

         

        
  

        

            

            

            
                        

                          
                

                   

      

                       
                        

                       
 

        

                        
                     

                   
  

                       
                       

   

                           
                         
                        

              

                   
      

                   
   

   

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 (4) چوار تهمهنی له توانایێکان هاتنی کۆتایی له اداری ئاگ

 ار: وبەر

 نەرێون نییشانونا وونا یتەرموش نییشانونا وونا

 (4) چوار همهنیت له ایێکانوانت هاتنی کۆتایی له داریئاگا وەاڵمی لە

 مینارەچو لە DDA رتنیخۆگ لە ەیرنامبە ه. DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) ەرێکی شت مو ێستائ تۆ اڵیمند
 4 تەبگا مەنیتە کەتڵەمندا یکەوە لە بەر دەبێت ێتەوه ێن بم دا DDA ەیرنامبە ارچێوەی چو لە کەتڵە مندا یکەوە بۆ دێت. کۆتایی کەتڵە مندا بوونی ایک د لە ڵیادیسا

 توانینا چێت:دەر بۆ ریبڕیا کە مەەرناب رتنی گ خۆ لە بۆ دووباره تا بێت دا خوارەوه ەیانو لە یکێک ژێر لە دەبێت کەتڵە مندا خیودۆبار بکەی. بۆ زی داخوا ساڵ
 ی.ێشکم توانی نا وەکوو یکە د سەبیعە خۆشینە و توانینا م،یسئۆت گرتن، فێ و یپسیپل ئی مێشکی، جیلیئیف مێشکی،

 .کە مەەرناب بۆ بوون شیاو سەر لە انبڕیارد بۆ تەیس پێو شتێک چ زانیب تۆ تاکو دوهسپانچە ستمانپێوی ڵگەکانیبە ەیشتخ مەئێ

 ؟دەمب رهوبادو وازیاخد من دەبێت چۆن

 و واریرگەو ڕیب یشەب ینادنەمراک بە یدنەویەپ ،ەکەتەکاپ یەرابود یندرک یزاوخاد بۆ تەکەڵادنم ینووب کیاد لە یدایڵاس نیمەراوچ لە بەر ژۆڕ 90 مەک یمەک
Intake) نووبرادجرهم & Eligibility) یەمانرەب لە DDA ێراوخ لە کە یەنارامژ وەب ینوفیەلەت یدنەویەپ یا و هوارسون یاگێڕ لە هراک وەئ یناوتەد تۆ .ەکب 
 :تێوەکەد تسەد ەکنیل وەئ یاگێڕ لە نیاڵنۆئ یرۆج بە تندرک یزاوخاد یناکەگڵەب تۆ .تێرکەد تسۆپ بۆ تیزاوخاد یتەکاپ .یەکب ێجەب جێ هوارسون

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

 ؟اتەدد ڕووی چی کهمنه وازیاخد رهوبادو من هرئهگ

 کەتڵەمندا بوونی ایک د لە ڵیادیسا لە بەر ڕۆژ 60 ماوەی تا ئەگەر یا و ەیەکن شکەشپێ کەتەکە پا رتنیرگوە بە خۆت رەیدووبا زیداخوا تۆ ئەگەر
 کەتڵەمندا ئەگەر دێت. کۆتایی بوونی ایک د لە ڵیادیسا مینارەچو لە DDA ەی رنامبە لە رتنیگ خۆلە بۆ کەتڵە مندا شیاوێتی وه،نێرێگە نە کەتمەنا زیداخوا

 کەتڵەمندا بوونی ایک د لە ڵیادیسا مینارەچو لە یەار گوز مەت خز ئەو ربگرێت، وە ماڵی مەتییار ارێکیگوز مەتخز DDA ەی رنامبە ارچێوەیچو لە
 دێت. کۆتایی

 یا و ( Special Education ) ئهو یبهتیتا بوونیێرف نامهیهرب له ئهو داریبهش سهر له دا DDA نامهیهرب ناو له هتڵهکدامن بوونی یاوش هاتنی کۆتایی
 وەڕی وانهیه له تۆ که ۆراکیخ رمهتییا یا و ،TANF ،Medicaid وووەک شDSHS زاریگو خزمهت سهر له ت.بێنا وارینهوێش SSI بۆ ئهو یاوێتیش

 ت.بێنا وارینهوێش بگری

 تۆ لە واڵمێک و جواب هیچ مەئێ ئەگەر .کەت ڵە مندا بوونی ایک د لە ڵیادیسا مینارەچو لە بەر ڕۆژ 90 ماوەی لە بەاڵم وه،دە جواب کات رینزووت لە یەتکا
 بوونی شیاو بۆ جاوگون ەی ەڵگ ب کردنی ادهئام بێ بدەی. پێ رێژهد دا DDA ەیرنامبە ناو لە کەتڵەمندا شیاوێتی ەوێناته تۆ کە ێنێتەیدەگ یەمانا ئەو ستین،بینە

 دێت. کۆتایی کەت ڵە مندا بوونی ایک د لە ڵیادیسا اریکانی گوز ت مەخز و DDA ی مەرنا بە ساڵی، 4 مەنیتە تا کەمەەرناب بو کەتڵەمندا ( مین 4 ( لە

 بە بکە ەیوەندی پ کەتە کەپا کردنی زی داخوا یا و رێک رسیا پ هەر هەبوونی ری گەئە لە یەتکا

 یلیمەئ ونیفلتە هارمژ وان

 ڕی پە ماڵ لە کردن زی داخوا سەر لە ئۆناڵین ری جۆ بە کەمە ەرناب بۆ بوونی شیاو نێتیچۆ رەیدەربا حکومی یاساکانی لە پێککۆ
families/eligibility-and-https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers دەکەوێت. دەست 

CC :ریتەموش فایلی 
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https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility


 

     

 

   

           

     
   

 

         
    

                  
            

       
    

   
   
 

    
    
      

      
 

             
             

              

    
   

  
  

 
    

 
  

              
               

        

    
   

      
 

     
   

          
             
               

             
      

   
   

  
   

    
   

  
  

  
     

 
 

      
        

     
       

     
      
 

 

 

  
   

  
 

   

  
   

 
   

 
  

 

      
        

     
       

    
      
 

 

 
 

      
    

 

  
   

   
     

   
   

    

               
             

              

                                

       
 

 

 

 

  

 ێویستپ بهڵگهکانی خشتهی
 ناتوانێتی خیودۆربا همهنت شیخۆنه ەیدۆزینهو شی خۆنه ەی دۆزینهو ڕی پسپۆ زیشکیپ دیکه پێشینێکانی

 لە .٥١ ستانداردی نیالدا لە زیاتر یا و سێ نیکەوت پاش وە – ساڵ 9 تا ساڵ 4 نی مەتە
 ەمایبن سەر لە نیمەتە نیووب ڕێک %25 یا 1.5خۆ تی ەڕاسنێو ەیقەبار ژێر

 دوودا.ابر ڕ مانگی 12 ەی ماو لە یی ێستائ نیهەڵسەنگاند

 نیەکاندنگاڵسەنهە بۆ لێهاتو و ۆڕسپپ کەسێکی
 کەدی نی ەکاندنگاڵسەنهە و نیێداەپەرپ

 4 نیمەتە پێدانپەرە نیکەوت پاشوە
 9 تا ساڵ

 ساڵ

 پێدان پەرە نیکەوت پاشوە

 ژێر لە .٥١ ستانداردی نیالدا بۆ Full Scale IQ ( ) هۆشی باری 1.5تەو نیهەڵسەنگاند
 دوو لە زیاتر بۆ خستن ڕێک خۆ یی وولێهات نیهەڵسەنگاند ەیڕاد و است نێوەڕ ەی قەبار
 کراون. تەواو دا ووردابڕ مانگی 36 ەیماو لە استنێوەڕ ەیقەبار ژێر لە ردندا ستا نیالدا

 ناسراوی دەرووناسی و،پێدراگەڕێ ناسێکیوودەر
 دەرووناسی یا Washington بخانەیقوتا
 نی یشتما ن نیمەئەنجو الیان لە کە ییبخانەقوتا
 پێدراو گەڕێ و ناسراو یی بخانەقوتا نیرووناسادە
 ێت.ب

 4 نیمەتە مێشکی نیتوانا
 زیاتر و ساڵ

 مێشکی نیتوانا

 ییجەستە تیمەیار تییسپێو بۆ تیدەر پشپاڵ نیاریزا و ساڵی سێ پێش پێکی ەست د
 ن،ردخوا ن،شتشو خۆ ن،گەیاند ئاو بە ەست )د ناوچە دوو لە زیاتر یا دوو لە ەوخۆستڕا

 کردن(. ەندیپەیو و ن،ردک جووڵە ن،ردک ەرلەب جل

 مێشکی یجی فلئی ڕێگەپێدراو پزیشکی
 ییینە چوار یجی فلئی

)Quadriplegia( 
 لەش یێکیال نیووب لیجیفئ

)Hemiplegia( 
 )Diplegia( یجیفل ئی

 4 نیمەتە
 زیاتر و ساڵ

 مێشکی یجیفلئی

 نیهەڵسەنگاند و پزیشکی نی کانێشیپێ دوابر ڕ ەمایبن سەر لە نەخۆشی ەی ەوینۆزد
 بۆ کانعەسەبە پسپۆڕی یا و کانیشپز الیان لە کەی کردنەوە است ڕ پشت ن،ەکاعەسەب
 ەیاندرێژ تاشێسئ و نین دا کۆنتڕۆڵ ژێر لە کە چوون لەهۆش و گرتن فێ نیکاشێنەخۆ
 ژێر لە ردنداستا نیالدا دوو لە زیاتر بۆ خستنڕیک خۆ یی وولێهات نیهەڵسەنگاند ە،هەی

 ات.دەد نیشان زۆر وورێکیسن است نێوەڕ ەی قەبار

 پێدراو گەڕێ نیپسپۆڕا نیمەئەنجو
) ( Board Certified Neurologist 

 هۆش لە و گرتن فێ نەخۆشی
 چوون

 4 نیمەتە
 زیاتر و ساڵ

 گرتن فێ

 نی ردنیشانکەسێوانەکانی د پ کە گشت DSM-IV-TR هەر ی تەواو بۆ ندنگاڵسەنهە
 نی مەی بەر لە تەئاساینی ناەکایی تن یان چاالک ەوگەی دواکەڵ ب کات،ستەبەر دەخۆشی دەنە
 نی ردەکەندی کردن یا کاینی، پەیوزما کۆمەاڵیەتی، نی ەکایی انا یی و توەزا ۆ شار ب ( ساڵی )5

 ات پیشان دەد ەرچاو  ب وورێکیسن یی خۆڕێکخستن کە وولێهات کاری ڵی و هێمایی، و تاقی خەیا
 ەند.مامناو تی ی ئاسەوەتاندارد لە خوارس نی دوو الدا یاتر لە ندنی زنجاگو ە کرداری ل

 پێدراو گەڕێ پزیشکێکی و،پێدرا گەڕێ ناسێکیوودەر
 تیسم ئۆ ەندێکیناو بە ەندیدارپەیو ی ARNP یا و
(autism،) ەندی ناو یا ن،ێدا ەپ ەرپ ەندیناو 

 پێدراو گەڕێ نیمەئەنجو ەندێکیناو یا و روەردە،پە
( Board Certified :) ناسی، عەسەب پزیشکی 

 ییپەروەردە پسپۆڕی یا و رووناس،دە پزیشکی
 مندااڵن

 و (Autism) تیسمئۆ نەخۆشی
 ندیدارییوە پە تیناڕاحە یا

 تیسمی ئۆ
(Autistic زمیتۆئ ییشۆنهخ

Disorder) 
 لە .٠٠٢٩٩ هەر بۆ

DSM-IV-TR 

 4 نیمەتە
 زیاتر و ساڵ

 )Autism( تیسمئۆ
 ( DSM-IV-TR هەر )بۆ

 نەخۆشی نی ردنیشانکەسێوانەکانی د پ کە گشت DSM-V هەر ی تەواو بۆ ندنگاڵسەنهە
 5( ی )یی بەر لە تەمەن نائاسا نیەکاییتن یان چاالکەور دواکگەن لەسەبەڵ ات، ەر دەکتەبەسد

ە کرداری ت لەداپیشان د ەرچاو  ب وورێکیسن یی خۆڕێکخستن کە وولێهات کاری   تاقی ساڵی،
 یاتر لە ان ز ی ردندای ستا نێکالدا FSIQ رد و ندا ی ستاانوو الدنی زیاتر لە دنجاند گو

 ات.ەدپیشان د ەند مامناو تی ی ئاسەوەخوار

 پێدراو گەڕێ پزیشکێکی و،پێدرا گەڕێ ناسێکیوودەر
 تیسم ئۆ ەندێکیناو بە ەندیدارپەیو ی ARNP یا و
(autism،) ەندی ناو یا ن،ێدا ەپ ەرپ ەندیناو 

 پێدراو گەڕێ نیمەئەنجو ەندێکیناو یا و روەردە،پە
(Board Certified:) ناسی، عەسەب پزیشکی 

 ییپەروەردە پسپۆڕی یا و رووناس،دە پزیشکی
 مندااڵن

 نەخۆشی
 زمیتۆئ ینگ ەبەش ییشۆنهخ

Autism Spectrum) 
299.00 )Disorder

 DSM-5 هەر 

 4 نیمەتە
 زیاتر و ساڵ

 یشۆخەن
 زمیتۆئ ینگەبەش ییشۆخهن

(Autism Spectrum 
Disorder) 

DSM-5)هەر بۆ ) 

 ژێر لە .٥١ ستانداردی نیالدا بۆ Full Scale IQ ( ) هۆشی باری 1.5تەو نیهەڵسەنگاند
 دوو لە زیاتر بۆ خستن ڕێک خۆ یی وولێهات نیهەڵسەنگاند ەیڕاد و است نێوەڕ ەی قەبار
 کراون. تەواو دا ووردابڕ مانگی 36 ەیماو لە استنێوەڕ ەیقەبار ژێر لە ردندا ستا نیالدا

 نیووچ تێک نەخۆشی ڕێگەپێدراو پزیشکی
 یا و ڕۆلۆژینۆ و بیعەسە

 ێتەەب د کە زۆمیمۆڕۆک
 نیووچ تێک کاریهۆ

 ردنرکبی و مێشک ییوولێهات

 4 نیمەتە
 زیاتر و ساڵ

 و کەدی ڕۆلۆژینۆ و ناسی عەسەب
 نیتوا نا ەیهاوشێو رودۆخیبا یا

 مێشکی

 نه هڵگاب ئهو ت. هبێه زیاتر نی نگاندهڵسهه و زانیاری به تیپێویس DDA هینام بهر یهنهوا له و یهگشت کیێنێ ڕێنو هنیا ت مهۆڕف ئهو ی:بینتێ ناو له DDA هینامبهر نیووب شیاو ه. هکنامبهر تیشیاوێ ەوەیردنکووڕ بۆ نهنگاوه هم یک
 بێتهوه.دە نووڕ دا WAC ی 823-388 تا٣٨٨ هپتهریچ

DSHS 10-377 KU (REV. 10/2019) Kurdish 


