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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

ንናይDDA ብቑዕነት ውሳነ ምሕታት 
Request for DDA Eligibility Determination 

FOR OFFICE USE ONLY 

  Initial        Reapplication 
DDA NUMBER: 
      

ምልክታ መረዳእታ 
መጸውዒ ስምካ ቀዳማይ ፊደል ስም ኣቦ ስም ኣባሓጐ 
                  

ዕለት ልደት 
      

ፆታ 
 ኣንስተይቲ  
 ተባዕታይ     
 ዘይተፈለጠ / 
ሪፖርት 
ዘይተገበረ 

 

ኩነታት ሓዳር 
 ዘይተመርዐወ  
 ዝተፋትሐ 
 ምርዑዉ 
 ዝተፈለየ 
 ዘይተመርዓወ መጻምዲ 
 ሰበይቱ ዝሞተቶ/ሰብኣያ 
ዝሞታ 

ናይ ኣመልካቲ ድልያታት ኮሚዩኒኬሽን ናይ ዓሌት ተሳትፎ 
      ዘድሊ ተርጓሚ:- 

 እወ     ኣይፋል 
ናይ ትርጉም ሰነዳት: 

 እወ      ኣይፋል 
መባእታዊ ናይ ጽሑፍ ቋንቋ: 
      

እንግሊዝኛ ምዝራብ 
  እወ      ኣይፋል      ውሱን 

ግንዛበ እንግሊዝኛ: 
  እወ      ኣይፋል      ውሱን 

መባእታዎዊ ናይ ዝርርብ ቋንቋ 
      

ቑፅሪ ማሕበራዊ ውሕሰት 
      

ዝለዓለ ደረጃ ወይ ዓይነት ትምህርቲ 
      

ናይ ዓሌት ኮድ(ኣብ ዝምልከተካ ኩሉ ምልክት ግብር) 
 ኣሜሪካን ወይ መበቆል ኣልኣስካ   ጸሊም ወይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን   ጻዕዳ 
 ኤሽያን   ሃውያን መበቆል/ካልእ ፓስፊክ ኣይላንደር   ሪፖርት ዘይተገበረ 

ህስፓኒክ 
  እወ       የለን 

 
MEDICARE 

 እወ; ዓይነት:        
 ኣይፋል 

ካልእ ኢንሹራንስ: 
      

ናይ ኣመልካቲ ልሙድ ኩነታት መንበሪ 
  ናይ ዓብይ ሰብ-ፍቓድ ፋክልቲ   መንበሪ ኣልቦ   ናይ  ዘመድ መንበሪ 
  ናይ ህጻን-መዕበይ ገዛ   ሆስፒታል ሕክምና   ናይ ዓርስኻ ገዛ 
  ቤት ህንጸት / ቤት ማእሰርቲ   ሆስፒታል፣ ሳይካትሪክ   ናይ ወላዲ ገዛ 
  መሕብሐቢ ቀጽሪ   ካልእ፣ ግለጽ:         

ኣድራሻ መንገዲ ከተማ ግዝኣት ዚፕ ኮድ 
                     

እትነብረሊ ሃገር 
      

መልኣኺ ኣድራሻ(ካልእ እንተድኣኮይኑ) ከተማ ግዝአት ዜፕ ኮድ 
                     

ዋሺንግተን ናይ ወታደራዊ መንበሪ ሪለርድ እያ 
  እወ       የለን 

ፈላማይ ቁጽሪ ቴሌፎን 
(     )     -      

 ሞባይል  መንበሪ 
 ስራሕ  
 ስራሕ 

ካልእ ቁጽሪ ቴሌፎን 
(     )     -      

 ሞባይል  መንበሪ 
 ስራሕ  
 ስራሕ 

አድራሻ ኢ-ሜይል 
      

ዝተምሃርካሎም ቤት ትምህርትታት እዋንን 
      

ስለምንታይ ተምልክት ከምዘለኻ ንገረና 
      

ዕብየታዊ ድስልክናን ንፈለማ እዋን ዘጋጠመሉ ዕድመን 
ዝተፈለጠሉ ዕለት:       

  ኦቲዝም   ሕማም ምንፍርፋር 
  ሓንጎላዊ ልምሰት   ናይ ኣእምሮ ድስክልና 
ኩነታት ክሮሞዛል   ንዩሮሎጂካል ኩነታት 
  ዕቤታዊ ምድንጓይ 

ናይ ድስክልና ውሳነ ኣገልግሎት ምምልካት 
እቲ ኣመልካቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንማሕበራዊ ድሕነት ድስክልና ጥምታት፣ 
ተወሳኺ ናይ ድሕነት ኣታዊ ወይ DSHS ናን-ግራንት ናይ ሕክምና ሓገዝ 
ኣመልከቲዱ ዶ? 

  እወ       የለን 

ናይ ተወካሊ ሓበሬታ 
መጸውዒ ስምካ ቀዳማይ ፊደል ስም ኣቦ ስም ኣባሓጐ 
                  

መፍትሒ ቋንቋ 
      
ኣስተርጓሚ:-   እወ       የለን 
ትርጉም:-   እወ       የለን 

አድራሻ መልእክቲ መለዋወጢ ከተማ ግዝአተ ዜብ ኮድ 
                     
ፈላማይ ቁጽሪ ቴሌፎን 
(     )     -      

 ሞባይል  መንበሪ 
 ስራሕ  
 ስራሕ 

ካልእ ቁጽሪ ቴሌፎን 
(     )     -      

 ሞባይል  መንበሪ 
 ስራሕ  
 ስራሕ 

አድራሻ ኢ-ሜይል 
      

ናይ ርክብ ዓይነት/ግደ 
      

ሕጋዊ ርክብ(ሰነድ ኣታሓሕዝ) 
      

ምስ ኣመልካቲ ዝነብር 
  እወ       የለን 

ሽም ካልእ ተወካሊ/ሓላፍነት/ኢሜይል 
      

ሽም ካልእ ተወካሊ/ሓላፍነት/ኢሜይል 
      

ክታም(ማት) 
ናይ ዓብይ ኣመልካቲ ክታም ዕለት 
       

ናይ ወላዲ ወይ ሕጋዊ ተወካሊ ዕለት 
       

ሕጋዊ ርክብ 
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ንናይDDA ብቑዕነት ውሳነ ንምሕታት ዘድልዩ መምርሕታት 
ዘድልዩ ሰነዳት ዝርዝር እዚ ምምልካት ብዘይካ እቶም ዘድልዩ ሰነዳት ተቐባልነት ኣይክህልዎን  

 ኩሎም ክፋላት ተመሊኦም ክታም ዝዓረፎ መመልከቲ፡፡ 
 ዝተኸተመ ናይ HIPAAቅጥዒ (ናይ ብሕታውነት ተግባራት ምልክታ). 
 ምሽጥራዊ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ዝተኸተመ ፍቓደኝነት – ናይ ኩም ቁጽሪ ቴሌፎናት ዝሓወሰ፡፡  ዕድሞኢም 13 ወይ ልዕሊኡ ዝኾኑ ክታሞም ከንብሩ ኣለዎም፡፡ 
እንተድኣ ሕጋዊ ተወካሊ ሃልይዩ፤ ናይ መዕበይ ቅዳሓት ወይ ካልኦት ሓላፍነት ዘርእዩ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዛት፡፡ 

ናይ ኣመልካቲ ሓበሬታ ኣመልካቲ እቲ ንናይ DDA ብቑዕነት ዝሓተተ ሰብ እዩ፡፡  
ኣመልካቲ ስም፦ ናይቲ ኣመልካቲ ሽም ሳጓ ኣይተእትው፡፡   
ትውልዲ ዕለት እቲ ኣመልካቲ ዝተወለደሉ ወርሒ፣ ዕለትን ዓመትን ኣእትው፡፡ 
ፆታ: እቲ ብዝበለጸ ዝገልጽ መልሲ ወይ ዘይተፈልጠ/ሪፖርት ዘይተገበረ ምረጽ እንተድኣ እቲ ኣመልካቲ ነቲ ሕቶ ክምልሶ ዘይደልዩ፡፡ 
ናይ ኣመልካቲ ኩነታት ሓዳር:- ናይቲ ኣመልካቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ሓዳር ኣመልክት፡፡  
ኮሚዩኒኬሽን: ናይቲ ኣመልካቲ ናይ ኮሚዩኒኬሽን ኣገባብ(ባት) ኣመልክት፡፡ 
 እቲ ኣመልካቲ ኣስተርጓሚ ወይ ናይ ጽሑፍ ትርጉም ክሮስፖንደንስ እንተድኣደልዩ ኣብቲ ሳንዱቕ እወ ዝብል ኣመልክት፡፡  
 እቲ ኣመልካቲ ቋንቋ እንግሊሽ ዝዛረብ፣ ዝርዳእ ወይ ሕጽረት እንተለዎ ኣማልክት፡፡ 
 ናይቲ ኣመልካቲ ፈላማይ ናይ ዝርርብን ጽሑፍን ቋንቋ ወይ ናይ ኮሚዩኒኬሽን ኣገባብ፤ ናይ ኣሜሪካነብ ምልክት ቋንቋ (ASL) ወይ ካልእ ቋንቋ፣ በረይል ወይ እቲ 

ኣመልካቲ TDD ወይ ካልእ ናይ ኮሚዩኒኬሽን ኣገባብ ዝጥቀም እንተድኣኮይኑ ጸሓፍ፡፡  
ጎሳዊ ተሳትፎ: ኣብቲ ናይ ኣመልካቲ ዝኾነ ጎሳዊ ተሳትፎ እንተሎ ጸሓፍ፡፡  እንተድኣዘይኮይኑ “N/A”ጸሓፍ 
ቑፅሪ ማሕበራዊ ውሕስና: ናይቲ ኣመልካቲ ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽሪ እንተድኣሃልዩጸሓፍ፡፡  
ትምህርቲ:  እቲ ኣመልካቲ ዝተኸታተሎ ዝለዓለ ወይ ዓይነት ትምህርቲ ጸሓፍ፡፡  
ዓልየታዊ ኮዳት: ናይቲ ኣመልካቲ ዓሌት ብዝበለጸ ዝገልጽ መልሲ(ታት) ኣዳለው፡፡ ህስፓኒክ እቲ ኣመልካቲ ህስፓኒክ እንተድኣኮይኑ እወ ዝብል ኣመልክት፡፡ 
Medicare: እቲ ኣመልካቲ Medicareዝረክብ እንተድኣኮይኑ እወ ዝብል ኣመልክት: ኣብቲ ዓይነት(ታት) Medicare ጸሓፍ: A, B, C, D፡፡ 
ካልእ፦ መድሕን: እንተድኣተኻኢሉ ናይ ካልእ ዝኾነ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ(መንግስታዊ ወይ ውልቀ) ጸሓፍ፡፡ 
ናይ ኣመልካቲ ልሙድ ኩነታት መንበሪ: ናይቲ ኣመልካቲ ሕጂ ዘለዎ መንበሪ ብዝበለጸ ኣብ ዝገልጽ ሳንዱቕ ምልክት ግበር፡፡ 
ናይ መራኸቢ ሓበሬታ፡ እቲ ኣመልካቲ ሕጂ ዝነብረሉ መንበሪ ኣድራሻ፣ ናይ ቡስጣ ኣድራሻን ቁጽሪ ቴሌፎንን ጸሓፍ፡፡ 
ናይ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክታት እቲ ኣመልካቲ ዝመሃረሉ ዲስትሪክት ቤት ትምህርቲ ጸሓፍ-ናይ ሕድሕድ ዲስትሪክት ቁጽሪ ቴሌፎን ጸሓፍ፡፡ ሪከርድታት ክንሓትት እንተድኣደሊኻ እቲ 
ዲስትሪክት ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ፍቓደኝነት ክዝርዝሩ ኣለዎም፡፡ 
ምኽንያት መመልከቲ ናይ ምምልካት ምኽንያት(ታት)ን እቲ ኣመልካቲ ወይ ናይቶም ኣመልከቲ ስድራ ዝደልይዎም ኣገልግታት ዝርዝር፡፡  
ናይ ዕብየት ድስክልና: ናይቲ ኣመልካቲ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ምርመራታት ኣመልክት ከምኡ እውን ንፈለማ እዋን ክምርመር እንከሎ ዕድምኡን ኣመልክት፡፡ ዝበለጸ ሓበሬታ ክትዛረበና ካልእ ወረቐት 
ንምጥካን ናጻ ኩን፡፡ 
ናይ ድስክልና መመልከቲታት: እቲ ኣመልካቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ድስክልና ውሳነ ንክውሃቦ ኣመልኪቱ እንተድኣነይሩ ኣመልክት፡፡ እዚ ድማ ንማሕበራዊ ድሕነት፣ ናይ ተወሳኺ ሓገዝ ኣታዊ 
ወይ ናን-ግራንት ናይ ሕክምና ሓገዝ ክኸውን ይኽእል፡፡  እዚ ሓበሬታ ሪከርድታት ኣብ ምምልካት ክሕግዘና ይኽእል፡፡ 
ናይ ተወካሊ ሓበሬታ: እቲ ኣመልካቲ ምርካብ ኣብ ዘይከኣለሉ እዋን እቲ ኣመልካቲ ክረክብ ወይ ወይ ሓበሬታ ክህብ ዝኽእል ካልእ ሰብ ሽም ናይ ኣድራሻ ሓበሬታን፡፡ ኣፍ መፍትሒ ቋንቋ: እቲ 
ቋንቋ ጸሓፍ እሞ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣገዳሲ ምስዝኸውን ኣመልክት፡፡ 
ናይ ርክብ ዓይነት/ግደ: ነቲ ተወካሊ ብኸመይ ከምዝፈለጦ ወይ ምስቲ ኣመልካቲ ዘለዎ ርክብ ጸሓፍ፡፡ 
ሕጋዊ ተወካሊ እንተድኣ ኣሎ ኣብቲ ሕጋዊ ርክብ ጸሓፍ፡፡ሕጋዊ ተወካሊ ዕድመኡ ትሕቲ 18 ዓመት ናይ ዝኾነ ህጻን ናይ መውሳን ስልጣን ዘለዎ ወላዲ እዩ; ናይቲ ሰብ ሕጋዊ መዕበይ; ናይቲ ሰብ 
ውሱን መዕበይ ኮይኑ እቲ ውሱን መዕበይ ኣብ ንናይ ጥዕና ክንክን ዝምልከት ናይ ምውሳን ሓላፍነት ኣለዎ; ናይቲ ሰብ ሕጋዊ ጠበቓ; ናይቲ ሰብ ጠበቓ ብርግጽ(ናይ ጠበቓ ሓላፍነት ዘለዎ ኣብ ናይ 
ጥዕና ክንክን ውሳነ ጉዳይ ሓላፍነት ዘለዎ); ወይ በቲ ሰብ ሕቶ መሰረት ዝሰርሕ ዝኾነ ብሕጊ ዝውክል ሰብ፡፡ ናይ ሕጋዊ ርክብ ሰነድ ኣብቲ መመልከቲ ክካተት ኣለዎ፡፡ 
ናይ ኣመልካቲን/ወይ ሕጋዊ ተወካሊ ክታም እቲ ኣመልካቲ ዕድሚኡ ትሕቲ 18 እንተድኣኮይኑ ወለዱ ወይ ወለዳ ወይ ሕጋዊ ተወካሊ  ክትማን ዕለት ከንብርን ኣለዎም፡፡ እቲ ኣመልካቲ ዕድሚኡ 
18 ወይ ልዕሊኡ እንተድኣኮይኑ እቲ ኣመልካቲ ወይ ሕጋዊ ተወካሊ ክታሙን ዕለት ከንብሩ ኣለዎ፡፡ 
እቲ ማምልከቻን ኣገደስቲ ልጋባትን ኣብ ታሕቲ ናብ ዝተገለጸ ቤት ጽሕፈት ክሮፖንደንስ መልስ፡፡  
ክልል1 ዋና ቤት ጽሕፈት (ኣገልግሎት ዝረኸበሎም ካውንትታት: ኣዳምስ፣ ኣስቲን፣ ቤንተን፣ ችለን፣ኮሎምቢያ፣ዳግላ፣ፈሪ፣ፍራንክሊን፣ጋርፊልድ፣ግራንት፣ ኪቲታስ፣ ክሊክታት፣ሊንኮሊመን፣
ኦካኖጋን፣ፔንድ ኦሬሌ፣ ስፖካኔ፣ ስቲቨንስ፣ ዋላ ዋላ፣ ዊትማን፣ያኪማ) 
1611 W INDIANA AVE 
SPOKANE  WA 99205-4221 
ናጻ መስመር:  1-800-462-0624 
ክልል 2 ዋና ቤት ጽሕፈት (ኣገልግሎት ዝረኸበሎም ካውንትታት: ኣይላንድ፣ ኪንግ፣ ሳን ሱን፣ ስካጊት፣ ስኖሆሚሽ፣ዋትኮም) 
20311 52ND AVE W STE 302 
LYNNWOOD  WA 98036-3901 
ናጻ መስመር:  1-800-788-2053 
ክልል 3ዋና ቤት ጽሕፈት (ኣገልግሎት ዝረኸበሎም ካውንትታት: ክላላም፣ ክላርክ፣ ካውሊዝ፣ ግረይስሃርበር፣ ጀፈርሰን፣ኪትሳፕ፣ ለዊስ፣ ማሰን፣ ፓስፊክ፣ ፒረስ፣ ስካማኒያ፣ ሰርስተን፣ ዋህኪኩም) 
1305 TACOMA AVE S STE 300 
TACOMA  WA 98402-1903 
ናጻ መስመር: 1-800-248-0949 
ብዛዕባ ብቑዕነት DDA ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ታሕቲ ርአቨ https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility. 
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