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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 ) سالگی4اطالعیھ انقضای شروط صالحیت چھار ( 
 Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration 

       تاریخ:
  

 نام و نشانی نماینده نام و نشانی مشتری

            

 ) سالگی4اطالعیھ انقضای شروط صالحیت چھار ( در خصوص:

صالحیت فرزندتان  ) است.Developmental Disabilities Administration, DDAھای رشد (فرزند شما در حال حاضر یکی از مشتریان اداره ناتوانی
بماند، باید پیش از چھار سالگی او، مجدداً درخواستی  DDAبرای اینکھ فرزندتان واجد شرایط دریافت خدمات  رود.در تولد چھار سالگی او از بین می DDAنزد 

غزی، صرع، اوتیسم، نوع توانی ذھنی، فلج مکم صالحیت فرزندتان برای برخورداری از این خدمات باید مجدداً تحت یکی از این شرایط تأیید شود: ارائھ دھید.
  توانی ذھنی.دیگری از ناتوانی عصبی یا شرایط دیگر مشابھ با کم

 ایم تا بدین طریق اطالعات موردنیاز برای این تأیید مجدد صالحیت را بھ شما اطالع دھیم.را پیوست کرده» جدول مستندات ضروری«ما 

 درخواست مجدد چگونھ باید انجام شود؟

تماس بگیرید و بخواھید بستھ درخواست مجدد را در اختیارتان قرار  DDAپیش از تولد چھار سالگی فرزندتان با کارکنان واحد پذیرش و صالحیت  90حداقل 
ھمچنین با بازدید از  د.بستھ درخواست برای شما پست خواھد ش صورت کتبی یا از طریق تماس با شماره تلفن زیر انجام دھید.توانید بھاین عمل را می دھند.

صورت آنالین توانید مدارک درخواست را بھمی families/eligibility-and-https://www.dshs.wa.gov/dda/consumersنشانی اینترنتی 
 دریافت نمایید.

 ائھ نکنم چھ خواھد شد؟اگر درخواست مجدد ار

در  DDAروز پیش از تاریخ تولد فرزندتان ارسال نکنید، صالحیت فرزندتان نزد  60اگر بستھ درخواست مجدد را تقاضا نکنید یا درخواست خود را حداقل 
 رسد.کند، این خدمت در تولد چھار سالگی او بھ اتمام میدریافت می DDAاگر فرزندتان خدمت پولی از  رود.تولد چھار سالگی او از بین می

تأثیر نخواھد گذاشت. ھمچنین صالحیت او  SSIھای آموزش استثنائی یا واجد شرایط بودن او برای روی حضور فرزندتان در برنامھ DDAمنقضی شدن 
 تأثیر قرار نخواھد گرفت.ا تحتیا کوپن غذ TANF ،Medicaidتان نظیر دریافتی DSHSبرای سایر خدمات 

کنیم کھ چنانچھ پاسخی از طرف شما دریافت نکنیم، فرض می پاسخ دھید. روز پیش از تولد چھار سالگی فرزندتان 90ظرف حداقل لطفاً در اسرع وقت و 
) سالگی، واجد شرایط 4ایط پیش از چھار (بدون مدارک مناسب در مورد وضعیت برخورداری از شر ادامھ یابد. DDAقصد ندارید صالحیت فرزندتان نزد 

 شود.) سالگی او منقضی می4در تولد چھار ( DDAو خدمات  DDAبودن فرزندتان برای 

 در صورت داشتن ھرگونھ سؤال یا تمایل بھ درخواست بستھ، لطفاً تماس بگیرید با

                     
 نشانی ایمیل  شماره تلفن  نام

 صورت آنالین درای از قوانین ایالتی مرتبط با واجد شرایط بودن در صورت درخواست یا بھنسخھ
families/eligibility-and-https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers دسترس است.قابل 

 ونده مشتریپر  رونوشت:

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
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 جدول مستندات ضروری
 سایر سوابق دھندهپزشک تشخیص تشخیص سن شرایط ناتوانی

 9تا  4سن  تأخیر در رشد
 سالگی

ھا یا ارزشیابیفرد متخصص مجاز برای انجام  تأخیر در رشد
 ھای رشدارزیابی

زیر میانگین یا  1.5سھ یا بیش از سھ تأخیر انحراف معیار  -) سالگی 9) تا نُھ (4سن چھار (
 ماه گذشتھ. 12گرفتھ در ای در ارزیابی فعلی صورتاز سن شناسنامھ %25

سالھ و  4 توانی ذھنیکم
 بیشتر

 توانی ذھنیکم

 

روانشناس مجاز، روانشناس مدرسھ تأیید شده واشنگتن  
یا دیگر روانشناس مدرسھ تأیید شده توسط انجمن ملی 

 روانشناسان مدرسھ

مقیاس کامل بیش از دو انحراف معیار زیر  IQگزارش روانشناسی کامل، شامل نمره 
نگین، و ھای انطباقی بیش از دو انحراف معیار زیر میامیانگین و نمره آزمون مھارت

 ماه اخیر. 36شده ظرف تکمیل

سالھ و  4 فلج مغزی
 بیشتر

 فلج مغزی

 پلژیکوادری

 پلژیھمی

 پلژیدی

صورت ) سالگی، و اطالعات بیانگر نیاز بھ کمک فیزیکی مستقیم بھ3شروع پیش از سھ ( پزشک ذیصالح
حرکت یا روزانھ در دو یا چند حیطھ (دستشویی، استحمام، غذا خوردن، لباس پوشیدن، 

 برقراری ارتباط).

سالھ و  4 صرع
 بیشتر

 صرع یا

 اختالل تشنج

تشخیص بر اساس سابقھ پزشکی و آزمایش اعصاب، تأیید از پزشک یا متخصص مغز و  متخصص مغز و اعصاب دارای بورد تخصصی
ھای نشده و مستمر یا مداوم، و آزمون مھارتھای کنترلاعصاب در رابطھ با تشنج

توجھ در عملکرد انطباقی بیش از دو انحراف معیار ھای قابلکھ بیانگر محدودیتیافتھ تطبیق
 زیر میانگین.

 اوتیسم

 DSM-IV-TR)(در  

سالھ و  4
 بیشتر

 اوتیسم یا اختالل اوتیسم

 در 299.00طبق 
DSM-IV-TR 

 

مرتبط با  ARNPروانشناس مجاز، پزشک ذیصالح یا 
مرکز اوتیسم، مرکز رشد یا مرکز تعالی یا دارای بورد 

متخصص مغز و اعصاب، روانپزشک، یا  تخصصی:
 پزشک اطفال متخصص رشد و رفتار

مند بودن از تمام معیارھای تشخیصی، گواھی بھره DSM-IV-TRکامل طبق  ارزیابی
ای اجتماعی، زبان، ھ) سالگی در زمینھ5تأخیر یا عملکرد غیرعادی پیش از پنج (

ھای انطباقی بیانگر ھای ارتباط یا بازی سمبلیک یا خیالی، و آزمون مھارتمھارت
 توجھ در عملکرد انطباقی بیش از دو انحراف معیار زیر میانگین.ھای قابلمحدودیت

 اختالل طیف اوتیسم

 DSM-5)(طبق 

سالھ و  4
 بیشتر

اختالل طیف اوتیسم 
299.00 

 DSM-5بر اساس 

مرتبط با  ARNPروانشناس مجاز، پزشک ذیصالح یا 
مرکز اوتیسم، مرکز رشد یا مرکز تعالی یا دارای بورد 

متخصص مغز و اعصاب، روانپزشک، یا  تخصصی:
 پزشک اطفال متخصص رشد و رفتار

برخورداری از تمام معیارھای تشخیصی، گواھی تأخیر یا  DSM-Vکامل طبق  ارزیابی
ھای ھای تطبیقی بیانگر محدودیت) سالگی، آزمون مھارت5ز پنج (عملکرد غیرعادی پیش ا

یک یا چند انحراف  FSIQتوجھ در عملکرد انطباقی بیش از دو انحراف معیار، و قابل
 معیار زیر میانگین.

دیگر بیماری عصبی یا شرایط 
 توانی ذھنیدیگر مشابھ با کم

سالھ و  4
 بیشتر

اختالل عصبی یا 
نقص كروموزومی عامل 

 ھای ذھنی یا انطباقیمھارت

ھای انحراف معیار زیر میانگین و آزمون مھارت 1.5مقیاس کامل بیش از  IQامتیاز  پزشک ذیصالح
توجھ در عملکرد انطباقی بیش از دو انحراف معیار زیر ھای قابلانطباقی بیانگر محدودیت

 ماه گذشتھ انجام شده است. 36میانگین است کھ در 

تعیین شده  823-388، بخش WACطبق  DDAھای بیشتری نیاز داشتھ باشد. این مستندات اولین گام در تعیین صالحیت است. صالحیت ممکن است بھ اطالعات یا ارزیابی DDAاین فرم فقط راھنمای کلی است و  توجھ:
 است.
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