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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 خبرتيا دوېد ختم تياړد و ۍ( کلن4) لورڅد 

       :نیټه
  

 د پیرودونکي نوم او ادرس د پیرودونکي نوم او ادرس

            

 خبرتيا دوېد ختم تياړد و ۍ( کلن4) لورڅد  :موضوع

هغې په څلورمه /ستاسو د ماشوم وړتیا د هغه سره DDA د .دی مشتری Developmental Disabilities Administration (DDA)ستاسو ماشوم اوس مهال 

. لپاره مستحق پاتې شي، تاسو باید مخکې له دې چې ستاسو ماشوم څلور کلن شي، عریضه وکړئ DDAد دې لپاره چې ستاسو ماشوم د . يېږرسپای ته زېږون نېټې 

ولیت ، آټزم، بل عصبي یا بل ډول حالت چې د ذهني معلېرواني حملدماغي فلج، ذهنی معلولیت، : ستاسو ماشوم باید د الندې شرایطو څخه له یو سره مستحق وټاکل شي

 .سره ورته وي

 .ید ړیاسنادو جدول ضمیمه ک ینوړد ا ږته د خبر درکولو لپاره مون ېتاس هړپه ا ندولوګرڅ ېلځد بیا

 واستوم؟ تنليکښغو ېلځبيا  هګنڅزه 

 ونیسئ. یکهړله کارکوونکو سره ا تیاړد ظرفیت او و DDAد  ېمخک ځېور 90 هږتر ل ږل خهڅ ېکلیز ېلورمڅلپاره د خپل ماشوم د  لوېږل تنلیکښغو ېلځد بیا 
 ېتاس. د غوښتنلیک پاکټ به تاسو ته واستول شي شئ. ینیولو په مرسته ترسره کول ېیکړسره د ا ېرېشم لیفونټ ېذکر شو ېیا له الند هڼدا کار په لیکلي ب ېتاس

اسناد ترالسه  تنلیکښکولو په مرسته هم د غو ېد لیدن خهڅ families/eligibility-and-https:www.dshs.wa.gov/dda/consumersد  ېشئ چ یکول

 .ئړک

 ي؟ېښېږپ هڅوانه ستوم،  تنليکښغو ېلځزه بيا  ېرېکه چ

ورځې مخکې بیرته راستون نه  60ه کوئ یا که چیرې تاسو غوښتنلیک د خپل ماشوم زېږون نېټې څخه لږترلږه که چیرې تاسو د بیا غوښتنلیک پاکټ غوښتنه ن

سره تادیه شوي خدمت ترالسه کوي، نو  DDAکه چیرې ستاسو ماشوم د . د هغې څلورمې زېږون نېټې په پای کې ختمه شي/سره وړتیا به د هغه DDAکړئ، د 

 .زیږون نیټې کې ختمه شيهغې څلورمې /دا خدمت به د هغه

په کوم بل خدمت  DSHSاو نه به هم دا د . وړتيا کې برخه اخيستنې باندې اغيزه ونه لري SSIیا  رامونوګپرووړتيا ختميدل به د ځانګړي زده کړې  DDAد 

 .یا د خواړو ټاپونه TANF ي،ړوک زېترالسه کوئ، اغ ېی ېتاس ېچ ېباند

وانه  وابځ خهڅ ېله تاس ږمون ېرېکه چ. ورځې د خپل ماشوم څلورم زیږون نیټي څخه مخکې 90خو لږترلږه ، ئړورک وابځژر تر ژره  ېله مخ ۍد مهربان

په شرایطو برابر د یوه شرط د مناسبو  ېک ۍ( کلن4) لورڅپه . سره د خپل ماشوم وړتیا ته دوام ورکړئ DDAموږ به دا ګومان کوو چې تاسو نه غواړئ د  د،ېور

 مومي. یسره پا ېکلیز ېلورمڅپه  ېخدمتونه د هغه/هغ DDAاو د  ید ماشوم په شرایطو برابروال ېلپاره ستاس DDAد  ،ېاسنادو په نه شتون ک

 ونیسئ یکهړا ېله مخ ۍد مهربانکه چیرې تاسو پوښتنې لرئ یا غواړئ د پاکټ غوښتنه وکړئ، 

                     
 پته نالیکېښد بر  ټلیفون شمیره  نوم

  families/eligibility-and-https://www.dshs.wa.gov/dda/consumersد دولتي قواعدو کاپي چې د وړتیا اداره کوي د غوښتنې یا آنالین په 
 .کې شتون لري

cc: د پیرودونکي فایل 

 
 

 

 

 

 

  

 

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

 نور ریکارډونه تشخيص کونکی تشخيص عمر د معلوليت حالت

 ۍکلن 4له  ډنځ ېپه وده یا نمو ک

 9تر  خهڅ
 ېپور ۍکلن

یو مسلکی کس د پرمختیایی ارزونو یا تشخیص اداره  ډنځ ېپه وده یا نمو ک

 یپه شرایطو برابر دکولو لپاره 
میاشتو کې د اوسنۍ ارزونې پراساس د  12په تیرو  – ېپور ۍکلن 9تر  خهڅ ۍکلن 4له 

 رډېیا  ېلځ ېدرسلنه %  25معیاري انحراف د اوسط څخه ټیټ یا  1.5کرونولوژیک عمر د 

 .ډنځ

کلن او  4 معلولیت ذهني

 ېله هغ

 یلو خهڅ

 معلولیت  ذهني
 

د ملي اتحادیې ښوونځي ارواپوهانو لخوا تصدیق شوی او 

شوی جواز لرونکی اروا پوهنې پوه، د واشنګټن تصدیق 

 ښوونځي اروا پوهنې پوه یا د نور ښوونځي اروا پوهنې پوه

اسکور له دوه څخه ډیر معیاري انحرافاتو څخه  IQبشپړ اروا پوهنې پوه راپور د بشپړ معیار 

الندې اوسط او د تطبیق مهارتونو ازموینې اسکور له دوه څخه ډیر معیاري انحرافاتو څخه 

 .کې بشپړ شوي لريمیاشتو  36الندې د اوسط چې په تیرو 

کلن او  4 دماغي فلج

 ېله هغ

 یلو خهڅ

 دماغي فلج
 کوډریپلیژا

 ګوځن
 ډیپلیژا

او معلومات چې په دوه یا ډیرو برخو کې د ورځني  (3)د دری کلنۍ څخه مخکې پیل کول  جواز لرونکی معالج

تشناب، المبل، خواړه، جامې، خوځښت، یا )مستقیم فزیکي مرستې اړتیا مالتړ کوي 

 (مواصالت

کلن او  4 دماغي حمله

 ېله هغ

 یلو خهڅ

ناڅاپی نیونې  دماغي حمله

 ناروغۍ
د طبي تاریخ او عصبي ناروغۍ ازموینې پراساس تشخیص، د غیر منظم کنټرول شوي او  د بورډ تصدیق شوی د اعصابو ماهر

روان یا تکراري نیونو د ډاکټر یا اعصابو ماهر لخوا تایید، له اوسط کچې څخه د دوه معیاري 

 .انحرافاتو په تطبیقي فعالیتونو کې د پام وړ محدودیتونه ښایې

 آټزم 
 (DSM-IV-TRهر )

کلن او  4

 ېله هغ

 یلو خهڅ

 آټزم یا آټیزم ناروغۍ
 in 299.00هر 

 DSM-IV-TR 
 

یو جواز لرونکی اروا پوهنې پوه، جواز لرونکی معالج یا 

ARNP  چې د آټزم مرکز، پراختیایی مرکز، یا د عالي

د : مقام مرکز، یا د بورډ تصدیق شوی سره تړاو لري

اعصابو ماهر، د روحیاتو ډاکتر، یا پراختیایی او رویې 

 ماشومانو ډاکټر

 ېک ولنهټپه  ای رید تاخ ارونه،یمع صيیتشخ ولټ ېارزونه چ هړمطابق بشپ DSM-IV-TRد 

 ای کهیسمبول ایعادي کارکر مدارک، ژبه، د ارتباطاتو مهارتونه  ریغ ېپور ۍکلن 5تر 

د  ړو قید تطب ېچ نهیوي او هغه ازمو يړک ړبشپ یېژبه، او توافقي مهارتونه  ريیتصو

انحرافونو  اريیمع روډېد  خهڅله دوو  ېالند خهڅله اوسط  ېک تونویدمحدو ړد پام و تونویفعال

 کوي. ودنهښ

 ناروغۍ رمټسپکد اوټزم 
 (DSM-5هر )

کلن او  4

 ېله هغ

 یلو خهڅ

 ۍناروغ رمټسپک زمټد او

299.00 
 مطابق DSM-5 د

یو جواز لرونکی اروا پوهنې پوه، جواز لرونکی معالج یا 

ARNP د آټزم مرکز، پراختیایی مرکز، یا د عالي  چې

: مقام مرکز، یا د بورډ تصدیق شوی سره تړاو لري

پراختیایی او سلوکي عصبي متخصص ، رواني ډاکټر ، یا 

 پیډیاټریشین

 5تر  ېک ولنهټپه  ای رید تاخ ارونه،یمع صيیتشخ ولټ ېارزونه چ هړمطابق بشپ DSM-Vد 
 ريیتصو ای کهیسمبول ایعادي کارکر مدارک، ژبه، د ارتباطاتو مهارتونه  ریغ ېپور ۍکلن

د پام  تونوید فعال ړو قید تطب ېچ نهیوي او هغه ازمو يړک ړبشپ یېژبه، او توافقي مهارتونه 

کوي،  ودنهښانحرافونو  اريیمع روډېد  خهڅله دوو  ېالند خهڅله اوسط  ېک تونویمحدود ړو

 کوي. ودنهښانحرافونو  اريید دوو مع ېالند خهڅله اوسط  ېپه برخه ک FSIQاو د 

بله عصبي ناروغي یا ذهني 

 ېمعلولیت ته ورته نور

 ۍناروغ

کلن او  4

 ېله هغ

 یلو خهڅ

کروموزوم عصبي نارغۍ یا 

ناروغۍ د ذهني او تطبیقي 

مهارتونو کسرونو المل کیدو 

 لپاره پیژندل شوي

څخه ډیر معیاري انحرافاتو څخه الندې اوسط او د تطبیق  1.5اسکور له  IQد بشپړ معیار  جواز لرونکی ډاکټر

 36مهارتونو ازموینې له دوه څخه ډیر معیاري انحرافاتو د اوسط څخه الندې چې په تیرو 

 .اشتو کې بشپړ شوي ښایيمی

 .پورې ټاکل کيږي 823-388څپرکي  WACوړتيا هر  DDAد . دا اسناد د وړتيا په ټاکلو کې لومړی ګام دی. ممکن اضافي معلوماتو یا ارزونو ته اړتيا ولري DDAدا فورمه یوازې عمومي الرښود دی او  :یادونه
 

 


