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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

నాలుగు సంవత్స రాల వయస్సస  (4) గలవారి అర్హత్ యెుక్క   

గడువుకు సంబంధంచిన ప్రక్టన 

తేది:        
  

క్ల యింట్ క్రు క్రియు క్రు మా ప్రతినిధిక్రు క్రియు క్రు మా 

            

నాలుగు సంవత్స రాల వయస్సస  (4) గలవారి అర్హత్ యెుక్క  గడువుకు సంబంధంచిన ప్రక్టన 

ప్రస్తుతానికిక్మీక్శిశువు Developmental Disabilities Administration (DDA) లోక్ఒలక్ల యింట్ . DDA తోక్ఉన్న క్మీక్శిశువుక్యెులక క్అర్ హతక్

అతని/ఆమెక్మలుగవక్పుట్టని్రోజన్క్ముగుస్తుట్ది.క్DDA కోసట్క్మీక్శిశువుక్యెులక క్అర్ హతనుక్అలాగేక్కొన్సట్గిచడానికి,క్మీక్శిశువుక్

మలుగవక్సట్వతస ర్ట్లోక్అడుగుక్పెట్లిక్ముట్దేక్మీ క్తియుగి-అపెల యక్చేయవలసిక్ఉట్టట్ది.క్ఈక్ప్కిట్దక్ఉన్న క్సితిులలోక్ఏదోక్

ఒలదానిన క్అనుసయుట్రుక్మీక్శిశువుక్యెులక క్అర్ హతనుక్తియుగి-నిర్ ణింట్చబడుతుట్ది:క్మేధోక్వైలలయ ట్,క్రిసిుష్క క్రక్షవాతట్,క్మూర్చ ,క్

ఆట్టజట్,క్వేరేక్న్రాలకుక్సట్బట్ధిట్రున్క్లేదాక్వేరేక్సాన్క్క్సితిిక్గలక్ాన్సిలక్వైలలయ ట్. 

ఈక్తియుగి-నిర్ ణింట్చబడట్ట్క్అనేదానికిక్ఏదైతేక్అవసర్మౌతుట్దోక్దానినిక్మీకుక్తెలియజేయడానికిక్మెముక్అవసర్మైన్క్రట్టలినుక్

డాకుయ మెట్ క్రూరట్లోక్జతచేశాము. 

నేను తిరిగి ఎలా అప్ల  ైచేయాలి? 

రీ-అప్లయకేష్న్క్ప్యయ కె క్కుక్విన్న విట్చడానికిక్మీక్శిశువుక్యెులక క్మలుగవక్పుట్ని్రోజుకుక్90క్రోజులక్ముట్దు DDA ఇనేకి్ & 

ఎలిజిబిలిట్టక్సిబబ ట్దినిక్సట్ప్రదిట్చట్డి.క్మీ క్ప్వాతక్పూర్వ లట్గాక్లేదాక్ప్కిట్దక్సూరుట్రున్క్టెలీఫోన్క్న్ట్బర్ యకుక్కాల్క్చేసిక్

సట్ప్రదిట్చవచ్చచ .క్మీకుక్ఒలక్అప్లయకేష్న్క్ప్యయ కె క్నుక్మెింల్క్కుక్రట్రబడతుట్ది.క్ఈక్ప్కిట్దక్చూరబడిన్క్వెబ్సస  క్నుక్

సట్దయుశ ట్చడట్క్దావ రాక్మీ క్అప్లయకేష్న్క్కుక్సట్బట్ధిట్రుక్డాకుయ మెట్ట్యనుక్పట్దవచ్చచ క్

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

నేను తిరిగి అప్ల  ైచేయకుంటే ఏమౌతంది? 

మీ క్మీక్శిశువుక్యెులక క్మలుగవక్పుట్టని్రోజుకు 60క్రోజులక్ముట్దుక్రీ-అప్లయకేష్న్క్ప్యయ కె క్నుక్విన్న విట్చకుమన క్లేదాక్మీ క్

అప్లయకేష్న్క్నుక్తియుగిక్సరియుప ట్చలేకుమన ,క్DDAక్తోక్ఉన్న క్శిశువుక్అర్ హతక్అతని/ఆమెక్యెులక క్మలుగవక్పుట్టని్రోజున్క్ముగుస్తుట్ది.క్

మీక్శిశువుక్DDAక్దావ రాక్ స్తమిరుచ క్సేవనుక్పట్దిన్టెలయతే,క్ఈక్సేవక్అతని/ఆమెక్మలుగవక్పుట్టని్రోజున్క్ముగుస్తుట్ది. 

ప్రత్యే క్ విద్యే  కార్ే ప్క్మాలలో లేద్య SSI అర్హత్లో పాలొ్గనటాన్ని  DDA అర్హత్ గడువు ఎలాంటి ప్రభావమును 

చూపంచదు. మీరు Medicaid ద్యా రా, TANF దా్య రా లేద్య ఫుడ్ స్ట ంప్సస  దా్య రా పందబడే, ఏవిధమైన ఇత్ర్ DSHS 

సేవను కూడా ప్రభావిత్ం చేయదు. 

దయచేసిక్వీలైన్ట్తక్తవ ర్గాక్సప ట్దిట్చట్డి,క్అదికూడాక్మీక్శిశువుక్యెులక క్పుట్టని్రోజుకుక్90 రోజులుక్ముట్దుగా.క్మీక్నుట్డిక్

మేముక్ప్రతుయ తురానిన క్పట్దన్టెలయతే,క్మీ క్మీక్శిశువుక్యెులక క్అర్ హతనుక్DDAక్తోక్కొన్సట్గిచడానికిక్స్తముఖట్గాక్లే క్అనిక్మేముక్

భావిట్చవలసిక్వస్తుట్ది.క్మలుగుక్(4) సట్వతస రాలక్మీక్శిశువుక్యెులక  DDAక్అర్ హతక్రియు క్DDA సేవలుక్అతని/ఆమెక్మలుగవ 

(4వ)క్పుట్టని్రోజున్క్అర్ హతక్సితిినిక్ఏటవట్ట్టక్సరైన్క్డాకుయ మెట్టేష్న్క్లేకుట్డాక్ముగుస్తుట్ది. 

ప్యయ కె క్నుక్విన్న విట్చడానికిక్మీకుక్ఏమైమక్ప్రశ్న లుక్లేదాక్అలోచన్క్ఉన్న టెల యతే,క్దయచేసిక్సట్ప్రదిట్చట్డి 

                     

రు   టెలిఫోన్క్న్ట్బర్  ఈక్మెింల్క్అప్డస్ 

విన్న విట్చడట్క్చేతక్లేదాక్ఆన్లయన్లయ క్సే ిక్రూల్స క్గవయున ట్గ్క్ఏలిజిబిలిటీక్యెులక క్న్కిలీక్ప్రతిక్లభ్య మౌతుట్దిక్

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

సిసి:క్క్క్ల యింట్ క్ఫైల్ 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
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డాకేు మంటేషన్ కు అవసర్మైన రటిటక్ 

అంగవైక్లే  సి్థతి వయస్సస  రోగ న్నరాార్ణ రోగ న్నరాార్కుడు ఇత్ర్ రికారుులు 

క్వికాసట్క్దృషి్ట్య క్

ఆలసయ ట్ 

వయస్తస క్4క్

నుట్డి 9క్

వర్కు 

వికాసట్క్దృషి్ట్య క్

ఆలసయ ట్ 

వికాసనికిక్సట్బట్ధిట్రున్క్అట్చమలనుక్

లేదాక్మూలాయ ట్లమలనుక్నిర్వ హట్చడానికిక్

వృతిుయుతాయ క్అర్ హతక్లలిగిక్ఉట్డట్ట్ 

వయస్తస క్మలుగుక్(4)క్నుట్డిక్తొమిి దిక్(9)క్వర్కుక్–ఇటీవలిక్12 న్లలక్

వయ వధిలోనిక్అట్చమక్ఆధార్ట్గాక్సగటక్లట్టేక్1.5క్ప్ప్యాణిలక్

విచలమలుక్లేదాక్కాలప్లానుసర్ట్క్వయస్తస క్25%క్యెులక క్మూడుక్

లేదాక్అట్తలట్టేక్ఏకుక వక్ఆలసయ లు. 

మేధోక్వైలలయ ట్ వయస్తస  4 

రియు క్

అట్తలట్టేక్

పెదదవా  

మేధోక్వైలలయ ట్క్ 

 

ఒలక్ధృవీలయుట్చబడిన్క్సైకాలజిస్,ిక్

ధృవీలయుట్చబడిన్క్వాషట్గని్క్సూక ల్క్

సైకాలజిక్స్కి్లేదాక్ఇతర్క్నేష్న్ల్క్

అసోసియేష్న్క్ఆఫ్క్సూక ల్క్సైకాలజిక్స్కి్చేక్

ధృవీలయుట్చబడిన్క్సూక ల్క్సైకాలజిస్ ి

36క్న్లలక్వయ వధిలోక్పూయు ుచేయబడిన్క్సగటన్క్రట్డుక్లట్టేక్ఎకుక వక్

ప్ప్యాణిలక్విచలమలక్యెులక క్పూయు ుక్సిింక్IQక్సోక ర్క్రియు క్సగటన్క్

రట్డుక్లట్టేక్ఎకుక వక్ప్ప్యాణిలక్విచలమలక్యెులక క్అడాప్లవి్క్సిక ల్క్

టెస్కి్సోక  క్తోక్సహాక్సట్పూర్ ణక్సైలలాజిలల్క్యుపోక్ర్.ి 

రిసిుష్క క్రక్షవాతట్ వయస్తస  4 

రియు క్

అట్తలట్టేక్

పెదదవా  

రిసిుష్క క్రక్షవాతట్ 

కాళ్ళు క్చేతులకుక్

వచేచ క్రక్షవాతట్ 

అరాధ ట్గక్రక్షవాతట్ 

కాళ్ు కుక్వచేచ క్

రక్షవాతట్ 

ధృవీలయుట్చబడిన్క్వైదుయ డు మూడుక్(3) సట్వతస రాలక్వయస్తస క్లోపుక్రియు క్రట్డుక్లేదాక్

అట్తలట్టేక్ఎకుక వక్ప్ప్యట్తాలలోక్(టాింలె ,క్సన న్ట్,క్తిన్డట్,క్

ప్ెసిస ట్గ్,క్మొబిలిటీ,క్లేదాక్లమూయ నికేష్న్)క్రోజువారీక్ప్రతయ క్షక్భౌతిలక్

సహాయానికిక్అవసర్రియేయ క్సాచార్ట్. 

మూర్చ  వయస్తస  4క్

రియు క్

అట్తలట్టేక్

పెదదవా  

మూర్చ క్లేదాక్

బిగుస్తకుపోయేట

వట్ట్టక్వాయ ధి 

 

బోర్క్్ధృవీలయుట్రున్క్న్యయ రాలజిక్స్ ి మెడిలల్క్హసరిీక్రియు క్న్యయ రాలాజిలల్క్టెసిటి్గ్క్ఆధార్ట్గాక్రోగక్

నిరాధ ర్ణ,క్తటికోలేనిక్లేదాక్అపుప డపుప డుక్వస్తున్న క్లేదాక్రిళ్ళు క్రిళ్ళు క్

వస్తున్న క్మూర్చ లకుక్వైదుయ డిక్లేదాక్న్యయ రాలజిక్స్కి్నుట్డిక్నిరాధ ర్ణ,క్

రియు క్అనుకూలక్రనితీ లోక్గణనీయమైన్క్రయుమితులనుక్అడాప్లవి్క్

సిక ల్స క్టెక్స్కి్సగటకుక్రట్డుక్లట్టేక్ఎకుక వక్ప్ప్యాణిలక్విచలమలనుక్

చూప్లస్తుట్ది. 

ఆట్టజట్క్ 

(ప్రతిక్ 

DSM-IV-TRక్కి) 

వయస్తస  4 

రియు క్

అట్తలట్టేక్

పెదదవా  

ఆట్టజట్క్లేదాక్

ఆట్టసికి్క్డిజార్ర్్ 

DSM-IV-TRక్లోక్ప్రతిక్

299.00క్కు 

 

ధృవీలయుట్చబడిన్క్ఒలక్సైకాలజిస్,ిక్

దృవీలయుట్చబడిన్క్ఒలక్వైదుయ డుక్లేదాక్ఒలక్

ఆట్టజట్క్సట్ట్రోుక్సట్బట్ధట్క్ఉన్న క్ARNP,క్

ెవలపెి ట్ట్ల్క్సట్ట్ర్,క్లేదాక్సట్ట్ర్క్

ఆఫ్క్ఎలస లెన్స ,క్లేదాక్ఒలక్బోర్క్్చేతక్

దృవీలయుట్చబడిన్:క్న్యయ రాలజిక్స్,ిక్

సైప్కియాయుకి్స్,ిక్లేదాక్ెవలపెి ట్ట్ల్క్అట్డ్క్

బిహేవియర్ల్క్ప్లడియాప్ట్టషయన్ 

అనిన క్రోగనిరాధ ర్ణక్ప్రాణాలకుక్అనుగుణట్గాక్DSM-IV-TRకిక్పూయు ుక్

మూలాయ ట్లన్ట్, సాజిల, భాష్, లమూయ నికేష్న్క్నైపుణాయ లుక్లేదాక్

సిట్బాలిక్క్లేదాక్ఊహాతి లక్ఆట్లోక్ఐదుక్(5) లట్టేక్ముట్దుక్ఆలసయ ట్క్

లేదాక్అసధార్ణక్రనితీ కుక్సట్బట్ధిట్రున్క్ జువుక్రియు క్

అనుకూలక్రనితీ లోక్గణనీయమైన్క్రయుమితులనుక్చూరుక్అనుకూలక్

నైపుణాయ లక్రరీక్షక్సగటన్క్రట్డుక్లట్టేక్ఎకుక వక్ప్ప్యాణిలక్విచలమలు. 
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డాకేు మంటేషన్ కు అవసర్మైన రటిటక్ 

అంగవైక్లే  సి్థతి వయస్సస  రోగ న్నరాార్ణ రోగ న్నరాార్కుడు ఇత్ర్ రికారుులు 

ఆట్టజట్క్సప క్టలమి్క్

డిజార్ర్్ 

(ప్రతిక్DSM-5క్కు) 

వయస్తస క్4 

రియు క్

అట్తలట్టేక్

పెదదవా  

ఆట్టజట్క్సప క్టలమి్క్

డిజార్ర్్క్299.00 

Per DSM-5 

ధృవీలయుట్చబడిన్క్ఒలక్సైకాలజిస్,ిక్

దృవీలయుట్చబడిన్క్ఒలక్వైదుయ డుక్లేదాక్ఒలక్

ఆట్టజట్క్సట్ట్రోుక్సట్బట్ధట్క్ఉన్న క్ARNP,క్

ెవలపెి ట్ట్ల్క్సట్ట్ర్,క్లేదాక్సట్ట్ర్క్

ఆఫ్క్ఎలస లెన్స ,క్లేదాక్ఒలక్బోక్ర్క్్చేతక్

దృవీలయుట్చబడిన్:క్న్యయ రాలజిస్,ిక్

సైప్కియాయుకి్స్,ిక్లేదాక్ెవలపెి ట్ట్ల్క్అట్డ్క్

బిహేవియర్ల్క్ప్లడియాప్ట్టషయన్ 

అనిన క్రోగనిరాధ ర్ణక్ప్రాణాలకుక్అనుగుణట్గాక్DSM-Vకిక్పూయు ుక్

మూలాయ ట్లన్ట్, ఐదేళ్యలోపుక్(5)క్ఆలసయ ట్క్లేదాక్అసధార్ణక్రనితీ కుక్

సట్బట్ధిట్రున్క్ జువు, రట్డుక్లట్టేక్ఎకుక వక్ప్ప్యాణిలక్వయ తాయ సలక్

అనుకూలక్రనితీ లోక్గణనీయమైన్క్రయుమితులనుక్చూరుక్అనుకూలక్

నైపుణాయ లక్రరీక్షక్రియు క్ఒలక్ప్ప్యాణిలక్విచలన్ట్క్లేదాక్అట్తలట్టేక్

ఎకుక వక్FSIQ సగట. 

మేధోక్వైలలాయ నికిక్

సాన్మైన్క్ఇతర్క్

న్యయ రాలాజిలల్క్లేదాక్

వేరేక్సితిి 

వయస్తస క్4క్

రియు క్

అట్తలట్టేక్

పెదదవా  

న్యయ రాలాజిలల్క్లేదాక్

ప్కోమోజోరిల్క్

డిజార్ర్్క్అనేదిక్మేధోక్

రియు క్అడాప్లవి్క్

సిక ల్స సస క్లోప్యలకుక్

దాయుతీస్తుట్ది 

దృవీలయుట్చబడిన్క్వైదుయ డు 36క్న్లలక్వయ వధిలోక్పూయు ుచేయబడిన్క్పూయు ుక్సిింక్IQక్సోక  క్రియు క్

సగటన్క్1.5క్లట్టేక్ఎకుక వక్ప్ప్యాణిలక్విచలమలను,క్రియు క్

అనుకూలక్రనితీ లోక్గణనీయమైన్క్రయుమితులనుక్అడాప్లవి్క్సిక ల్స క్

టెక్స్కి్సగటన్క్రట్డుక్లట్టేక్ఎకుక వక్ప్ప్యాణిలక్విచలమలనుక్

చూప్లస్తుట్ది. 

గమన్నక్: ఈ ఫం కేవలం స్ధార్ణ గైడ్ మాప్త్మే మరియు DDA కు అదనపు సమాచార్ం లేద్య అంచనాలు అవసర్మవా చ్చు . అర్హత్ను న్నర్ణయంచడాన్నకి ఈ 

డాకేు మంట్ అనేది ప్రధమ సోపానం. WAC అధేా యం 388-823 అధార్ంగా DDA అర్ఙత్ న్నర్ణయంచబడంది. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


