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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

DDA योग्यता �नधार्रणका ला�ग अनुरोध 
Request for DDA Eligibility Determination 

FOR OFFICE USE ONLY 

  Initial        Reapplication 
DDA NUMBER: 
      

आवेदक सम्बन्धी जानकार� 
प�हलो नाम बीचको प्रथमा�र थर 
                  

जन्म�म�त 
      

�लङ्ग 
 म�हला  
 पुरुष     
 अ�ात / �रपोटर् 
नग�रएको 

 

वैवा�हक िस्थ�त 
 अ�हलेसम्म �ववाह 
नभएको  

 सम्बन्ध �वच्छेद भएको 
 �ववा�हत 
 अलग भएको 
 अ�ववा�हत जीवनसाथी 
 �वधवा 

आवेदकको सञ्चार आवश्यकताहरू जनजातीय नामाङ्कन 
      दोभाषे आवश्यक छ: 

  हो      होइन 
अनुवाद कगजातहरू: 

  हो      होइन 
प्राथ�मक रूपमा लेख्ने भाषा: 
      

अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ: 
  हुन्छ      हुद�न      सी�मत 

अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्छ: 
  हुन्छ      हुद�न      सी�मत 

प्राथ�मक रूपमा बोल्ने भाषा: 
      

सामािजक सुर�ा नम्बर 
      

उच्च �श�ा स्तर वा प्रकार 
      

जातीय सं�हता (लाग ूहुने सबैमा �चन्ह लगाउनुहोस)् 
 अमे�रक� वा अलास्का �नवासी   काला जा�त वा अ�फ्रक� अमे�रक�   गोरा 
 ए�सयाल�   हवाई �नवासी / अन्य प्रशान्त टापुवासी   �रपोटर् नग�रएको 

�हसप्या�नक 
  �थयो       �थएन 

 
मे�डकेड 

 हो; प्रकार:        
 होइन 

अन्य बीमा: 
      

आवेदकहरूको सामान्यतया हाउिजङ अवस्था 
  इजाजतप्राप्त सु�वधा   घरबार�वह�न   नातेदारको घर 
  बाल – फोस्टर होम   अस्पताल, म�ेडकल   आफ्नै गहृ 
  सुधारात्मक सु�वधा / जेल   अस्पताल, मनो�च�कत्सक   अ�भभावकको गहृ 
  न�सर्ङ सु�वधा   अन्य, व्याख्या गनुर्होस:्          

स्ट्र�ट ठेगाना शहर राज्य जीप कोड 
                     

�नवास काउण्ट�: 
      

पत्राचार ठेगाना (फरक छ भने) शहर राज्य जीप कोड 
                     

वा�सङ्गटन �म�लटर� रेकडर् होम हो:   
 हो   होइन 

प्राथ�मक फोन नम्बर 
(     )     -      

 सेल  गहृ 
 कायर्  सन्देश 

अन्य फोन नम्बर 
(     )     -      

 सेल  गहृ 
 कायर्  सन्देश 

इमेल ठेगाना 
      

स्कूल �डिस्ट्रक्टमा उपिस्थ�तको सूची वा �म�तहरू 
      

तपा�ल े�कन आवेदन �दँदै हुनुहुन्छ हामीलाई भन्नुहोस ्
      

�वकासात्मक अपाङ्गता र प�हलो पटक अवलोकन गदार्को उमेर 
प�हलो पटक �नदान ग�रएको उमेर:       

  अ�टजम   ए�पलपे्सी 
  सेरेब्रल पाल्सी   बौ�द्धक अपाङ्गता 
  क्रोमोसोमल अवस्था   न्यूरोलोिजकल अवस्था 
  �वकासात्मक �ढलाई 

अपाङ्गता �नधार्रण गन� सेवा आवेदन 
आवेदकल ेप�छल्लो वषर् सामािजक सुर�ा अपाङ्गता लाभ, पूरक सुर�ा 
आम्दानी वा DSHS गैर-ग्रान्ट �च�कत्सा सहायताका ला�ग आवेदन 
�दनुभएको �थयो? 

  �थयो       �थएन 

प्र�त�न�धसम्बन्धी जानकार� 
प�हलो नाम बीचको प्रथमा�र थर 
                  

प्राथ�मक भाषा 
      
दोभाषे:   हो     होइन 
अनुवाद:   हो     होइन 

पत्राचार ठेगाना सहर राज्य िजप कोड 
                     
प्राथ�मक फोन नम्बर 
(     )     -      

 सेल  गहृ 
 कायर्  सन्देश 

अन्य फोन नम्बर 
(     )     -      

 सेल  गहृ 
 कायर्  सन्देश 

इमेल ठेगाना 
      

सम्बन्ध प्रकार / भू�मका 
      

कानूनी सम्बन्ध (कागजातहरू संलग्न गनुर्होस)् 
      

आवेदक सँगै बस्ने 
  हो       होइन 

अन्य प्र�त�न�धको नाम / भू�मका / इमेल 
      

अन्य प्र�त�न�धको नाम / भू�मका / इमेल 
      

हस्ता�र(हरू): 
 
 
 
 

वयस्क आवेदकको हस्ता�र �म�त 
       

आमाबुवा वा कानूनी प्र�त�न�धको हस्ता�र �म�त 
       

कानूनी सम्बन्ध 
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DDA योग्यता �नधार्रण �नद�शनहरूका ला�ग अनुरोध 
आवश्यक संलग्नकहरूको सूची यो आवेदन आवश्यक संलग्नताहरू�वना स्वीकार गनर् स�कन्छ।  

 सबै भागहरू पूरा गरेर आवेदन हस्ता�र ग�रयो। 
 HIPAA फाराम हस्ता�र ग�रयो (गोपनीयता अभ्यासहरूको सूचना)। 
 गोपनीय जानकार� �व�नमय गनर्का ला�ग हस्ता�र ग�रएको सहम�त - सबै सम्पकर् हरूका ला�ग फोन नम्बरहरू समावेश गनुर्होस।्  13 वा सोभन्दा ब�ढ उमेरको आवेदकहरूल े
हस्ता�र गनुर्पछर्। 

   कुनै प�न कानूनी प्र�त�न�ध भएमा, अ�धकार देखाउने संर�कताको कागज वा अन्य अदालत कागजातका प्र�त�ल�पहरू। 
आवेदकसम्बन्धी जानकार� DDA योग्यता अनुरोध ग�रएको व्यिक्त आवेदक हो।  
आवेदकको नाम: आवेदकको कानूनी नाम प्र�वष्ट गनुर्होस।् उपनामहरू प्र�वष्ट नगनुर्होस।्   
जन्म�म�त: आवेदकको जन्म�म�तको म�हना, �दन र वषर् प्र�वष्ट गनुर्होस।् 
�लङ्ग: आवेदकल ेयो प्रश्नको जवाफ �दन चाहनुहुन्न भने सबैभन्दा लागूयोग्य वा अ�ात/�रपोटर् नग�रएको जवाफ छनोट गनुर्होस।् 
आवेदनको वैवा�हक िस्थ�त: आवेदनको हालको वैवा�हक िस्थ�त सङ्केत गनुर्होस।्  
सञ्चार: आवेदको सञ्चारको �व�ध(हरू) सङ्केत गनुर्होस।् 
 य�द आवेदकलाई �ल�खत पत्राचारको दोभाषे वा अनुवादको आवश्यकता भएमा होमा सङ्केत गनर्का ला�ग बक्समा �चन्ह लगाउनुहोस।्  
 आवेदक बोल्नुहुन्छ वा बोल्नुहुन्न, बुझ्नुहुन्छ वा बुझ्नुहुन्न वा सी�मत अङ्ग्रेजी छ वा छैन भनी सङ्केत गनुर्होस।् 
 य�द आवेदकल ेTDD वा अन्य सञ्चार यन्त्र प्रयोग गनुर्हुन्छ भने अमे�रक� साङ्के�तक भाषा (ASL) वा अन्य साङ्के�तक भाषा, बे्रल लगायत आवेदकको प्राथ�मक रूपमा 

बो�लने र ले�खने भाषा वा सञ्चार �व�ध अनुसार लेख्नुहोस।्  
जनजातीय नामाङ्कन: आवेदकको कुनै जनजातीय नामाङ्कन छ भने, लेख्नुहोस।्  अन्यथा, “उपलब्ध छैन” लेख्नुहोस।् 
सामािजक सुर�ा नम्बर: आवेदकको सामािजक सुर�ा नम्बर छ भने, लेख्नुहोस।्  
�श�ा:  आवेदकल ेप्राप्त गनुर्भएको �श�ाको उच्चतम स्तर वा प्रकार लेख्नुहोस।्  
जातीय कोडहरू: आवेदकको जा�तयतालाई उत्कृष्ट रूपमा व्याख्या गन� उत्तर(हरू) मा सङ्केत गनुर्होस।् �हसप्या�नक: आवेदक �हसप्या�नक हो भने, हो मा सङ्केत गनुर्होस।् 
Medicare: आवेदकल ेMedicare प्राप्त गनुर्हुन्छ भने, हो मा संकेत गनुर्होस।् Medicare को प्रकार(हरू) लेख्नुहोस:् A, B, C, D. 
अन्य बीमा: उपयुक्त भएमा, कुनै प�न अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना (सरकार वा �नजी) को नाम प्र�वष्ट गनुर्होस।् 
आवेदकको सामान्य आवास िस्थ�त: आवेदकको हालको आवास व्यवस्थापनलाई उत्कृष्ट रूपमा व्यख्या गन� बाकसमा �चन्ह लगाउनुहोस।् 
सम्पकर्  जानकार�: आवेदकको हालको �नवास ठेगाना, मले गन� ठेगाना र फोन नम्बर(हरू) लेख्नुहोस।् 
स्कूल �डिस्ट्रक्ट: आवेदक उपिस्थत हुनुभएको स्कूल �डिस्ट्रक्टको नाम लेख्नुहोस ्- हरेक �डिस्ट्रक्टका ला�ग फोन नम्बर समावेश गनुर्होस।्  य�द तपा�ले हामीलाई रेकडर् गनर् चाहनुहुन्छ 
भने स्कूल �डिस्ट्रक्ट प�न सहम�तमा सचूीबद्ध हुनुपछर्। 
आवेदन �दनुका कारणहरू: आवेदन �दनुका कारण लेख्नुहोस ्र आवेदक वा आवेदकको प�रवार इच्छुक भएको सेवाहरू सूचीबद्ध गनुर्होस।्  
�वकासात्मक अस�मता: आवेदकका ला�ग एक वा सोभन्दा बढ� �नदान र आवेदकलाई प�हलो पटक �नदान गदार्को उनीहरूको उमेर सङ्केत गनुर्होस।् हामीलाई थप बताउनका ला�ग अक� 
कागजको पाना प्रयोग गनर् न�हिच्कचाउनुहोस।् 
अपाङ्गता आवेदन: प�छल्लो वषर्मा आवेदकल ेअपाङ्गताको �नधार्रणका ला�ग आवेदन �दनुभएको �थयो/�थएन सङ्केत गनुर्होस।् यो सामािजक सुर�ा, पूरक सुर�ा आम्दानी वा प्रदान 
नग�रएको �च�कत्सा सहायताका ला�ग हुन सक्छ।  यस जानकार�ल ेहामीलाई रेकडर्हरू पत्ता लगाउनमा सहायता गनर् सक्छ। 
प्र�त�न�धसम्बन्धी जानकार�: य�द हामी आवेदकलाई सम्पकर्  गनर् असमथर् भएमा आवेदकलाई सम्पकर्  गनर् स�म हुने कसकैो नाम र सम्पकर्  जानकार� वा हामीलाई सम्पकर्  जानकार� 
�दनुहोस।् प्राथ�मक भाषा: य�द दोभाषे/अनुवादन आवश्यक भएमा भाषा सूचीबद्ध गनुर्होस ्वा सङ्केत गनुर्होस।् 
सम्बन्ध प्रकार/भू�मका: प्र�त�न�धल ेकसर� आवेदकलाई �चन्नुहुन्छ वा सम्बिन्धत हुनुहुन्छ लेख्नुहोस।् 
कानूनी प्र�त�न�ध: कानूनी सम्बन्ध छ भने लेख्नुहोस।् कानुनी प्र�त�न�ध एउटा कानुनी �नणर्य गन� अ�धकार भएको अठार वषर्भन्दा मु�नको बच्चाको आमाबुवा; व्यिक्तको कानुनी 
अ�भभावक; व्यिक्तको सी�मत अ�भभावक जब सी�मत अ�भभावकसँग स्वास्थ्य स्याहार �नणर्यहरूमा अ�धकार हुन्छ; व्यिक्तको कानुनी अ�धवक्ता; व्यिक्तको वास्त�वक अ�धवक्ता 
(अिख्तयारनामा भएको कुनै व्यिक्त जसलाई स्वास्थ्य स्याहारसम्बन्धी �नणर्यहरू गनर्का ला�ग अ�धकार �दइएको छ); वा प्रश्नमा भएको व्यिक्तको ला�ग कायर् गनर् कानुनद्वारा 
अ�धकार �दइएको कुनै प�न अन्य व्यिक्त हो। कानूनी सम्बन्धको कागजात आवेदनका साथमा समावेश गनुर्पछर्। 
आवेदन र/वा कानूनी प्र�त�न�धको हस्ता�र आवेदक 18 वषर् भन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ भने उहाँको अ�भभावक वा कानूनी प्र�त�न�धल ेआवेदनमा हस्ता�र गर� �म�त लेख्नुपछर्। 
आवेदक 18 वषर् भन्दा ब�ढ उमेरको हुनुहुन्छ भने, आवेदक वा उहाँको कानूनी प्र�त�न�धल ेआवेदनमा हस्ता�र गर� �म�त लेख्नुपछर्। 
तलको पत्राचार गन� कायार्लयमा आवेदन र आवश्यक संलग्नकहरू �फतार् गनुर्होस।्  
�ेत्र 1 प्रधान कायार्लयहरू (सेवा प्रदान ग�रने काउन्ट�हरू: अडामस,् असो�टन, बेन्टन, चेलान, कोलिम्बया, डगलस, फे�र, फ्र्याङ्क�लन, गा�फर् ल्ड, ग्रान्ट, �क्ट्ट�टटास, �लङ्कन, 
ओकानोगन, पेन्ड ओ�रल्ल�, स्पोकेन, स्टे�भन्स, वाल्ला वाल्ला, ह्वाइटमेन, या�कमा) 
1611 W INDIANA AVE 
SPOKANE  WA 99205-4221 
टोल �फ्र:  1-800-462-0624 
�ेत्र 2 प्रधान कायार्लयहरू (सेवा प्रदान ग�रने काउन्ट�हरू: आइल्याण्ड, �कङ्ग, सान जुआन, स्का�गट, स्नोहो�मश, ह्वाटकम) 
20311 52ND AVE W STE 302 
LYNNWOOD  WA 98036-3901 
टोल �फ्र: 1-800-788-2053 
�ेत्र 3 प्रधान कायार्लयहरू (सेवा प्रदान ग�रने काउन्ट�हरू: क्लालाम, क्लाकर् , काउ�लज, ग्रेज हाबर्र, जेफसर्न, �कट्सप, ले�वस, मेसन, प्या�स�फक, �पयसर्, स्कामा�नया, थुसर्टन, 
वाह�कयाकुम) 
1305 TACOMA AVE S STE 300 
TACOMA  WA 98402-1903 
टोल �फ्र: 1-800-248-0949 
DDA योग्यता बारे थप जानकार�को ला�ग �नम्नमा जानुहोस:् https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility. 
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