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Isn’t there a happy ending?
“‘Books ought to have good endings. How would this do: and
they all settled down and lived together happily ever after?’
‘Ah!’ said Sam. ‘And where will they live? That’s what I often
wonder.’”
- J.R.R. Tolkien
 81% of young adults 19-30 with autism live with parents or guardians
 67% of adults with disabilities aren’t working
 80 - 90% of adults with autism aren’t working
(Easter Seals, 2008)

www.autismhousingpathways.org

3

Slide #3
أليست هناك نهاية سعيدة؟
" واستقروا معاً وعاشوا أسعد من أي وقت مضى؟: كيف يمكن أن يكون ذلك."يجب أن تكون الكتب لها نهايات جيدة
"". "آه! وأين سيعيشون؟ هذا ما أتساءله في كثير من األحيان:قال سام
 تولكين.جون ر
 والمصابين بالتوحد يعيشون مع الوالدين أو أولياء األمور30-19  من الشباب البالغين بين سن٪81
 من البالغين ذوي اإلعاقة ال يعملون٪67
 من البالغين الذين يعانون من التوحد ال يعملون٪90 - 80
)2008 ،(إيستر سيلز
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Won’t my family member go into a group home?
• Adult services are not an entitlement
• 927 individuals who turned 22 in FY17 were served by the Department of
Developmental Services (DDS); it is estimated about 40% - 50% had autism
• Only about 270 of the Turning 22 class received Community Based
Residential Services (CBRS). CBRS includes:
• Group homes
• Shared Living, where a caregiver receives a stipend from DDS to live with a
person with a disability )usually in the caregiver’s home, but sometimes in
the home of the person with a disability)
• People living with a caregiver funded by MassHealth, who also receive 30 or
more wrap-around hours a week from DDS
www.autismhousingpathways.org
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ألن يذهب أحد أفراد أسرتي إلى أحد الدور الجماعية؟
ً• خدمات البالغين ليست استحقاقا
Department of  على الخدمة من إدارة خدمات النمو2017  في السنة المالية22  فرداً بلغوا سن927 • حصل
 كانوا يعانون من التوحد٪50 - ٪40  ويُق ّدر أن حوالي.Developmental Services (DDS)
Community Based  على الخدمات السكنية المجتمعية22  فقط من الصف الذي بلغ أفراده سن270 • حصل حوالي
Community Based Residential Services  تشمل الخدمات السكنية المجتمعية.Residential Services (CBRS)
:(CBRS)
• الدور الجماعية
Department of  حيث يتلقى مقدم الرعاية راتباً من إدارة خدمات النمو،• مساكن المعيشة المشتركة
 ولكن في، للعيش مع شخص من ذوي اإلعاقة (عادة في منزل مقدم الرعايةDevelopmental Services (DDS)
)بعض األحيان في منزل الشخص من ذوي اإلعاقة
30  ويحصلون أيضاً علی،MassHealth • األشخاص الذين يعيشون مع مقدم الرعاية يحصلون على تمويل من
Department of ساعة أو أکثر من ساعات خطة الرعاية المركزة في األسبوع من إدارة خدمات النمو
.Developmental Services (DDS)
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Who receives Community Based Residential Services?
• Historically, 25–30% of those receiving residential supports have
no family involvement.
• For those with family involvement, DDS uses a “health and
safety” criteria; if the person is living in the family home, and
DDS feels they are healthy and safe there, DDS won’t fund CBRS,
other than some “family support” hours.

www.autismhousingpathways.org
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؟Community Based Residential Services (CBRS) من يتلقى الخدمات السكنية المجتمعية
. ممن يحصلون على الدعم السكني ليست لهم أية مشاركة عائلية٪30-25 ،• من الناحية التاريخية
Department of Developmental Services (DDS)  تستخدم إدارة خدمات النمو،• بالنسبة للذين لديهم مشاركة عائلية
Department of  وشعرت إدارة خدمات النمو، إذا كان الشخص يعيش في منزل األسرة."معايير "الصحة والسالمة
Department of  فلن تقدم إدارة خدمات النمو، أنه ينعم بالصحة واألمن هناكDevelopmental Services (DDS)
." باستثناء بعض ساعات "دعم األسرة، التمويلDevelopmental Services (DDS)

www.autismhousingpathways.org

Who receives Community Based Residential Services (2)?
• Health and safety is a three-pronged test:
• The family’s ability to provide care
• Examples of someone receiving CBRS include a mother who is legally blind, a
parent with a bad back who can’t provide care to someone in a wheelchair, etc.

• The needs of the individual
• Examples of someone receiving CBRS include individuals with aggression, selfinjurious behavior, and pica (eating garbage)

• The judgment of the DDS person doing the assessment

• If your child is offered housing at 22 and you turn it down, you
may not be offered it again until the family is unable to provide
care
www.autismhousingpathways.org
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)؟2( Community Based Residential Services (CBRS) من يتلقى الخدمات السكنية المجتمعية
:• الصحة والسالمة اختبار ثالثي األبعاد
• قدرة األسرة على توفير الرعاية
Community Based Residential Services • من أمثلة األشخاص الذين يتلقون الخدمات السكنية المجتمعية
 والوالد الذي يعاني من آالم الظهر وال يستطيع توفير الرعاية لشخص،( األم التي تکون مکفوفة بحسب القانونCBRS)
. وما إلی ذلك،ما علی کرسي متحرك
• احتياجات الفرد
Community Based Residential Services • من أمثلة األشخاص الذين يتلقون الخدمات السكنية المجتمعية
 وتناول القمامة، والسلوك الضار بالذات،( األفراد الذين يعانون من العدوانCBRS)
 الذي يؤدي التقييمDepartment of Developmental Services (DDS) • حكم الشخص المنتسب إلى إدارة خدمات النمو
 فال يمكن عرضه عليك مرة أخرى ما لم تكن األسرة غير قادرة على تقديم، ورفضته22 ُرضً على الطفل مسكن في سن
ِ • إذا ع
.الرعاية
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What about that group home?
• About 40% of those receiving CBRS live in a group home, and about 20% live
in Shared Living
• DDS wants to serve more people in Shared Living, and fewer in group homes
• DDS does NOT fund the housing expenses in Shared Living
• People without an intellectual disability are not currently eligible for either a
group home or Shared Living.
• If they live in homes of their own and need less than 24/7 care, they may be
able to receive individual support hours. Otherwise, they are eligible for family
supports.
• DDS will not fund the housing, except possibly if the person has no family
involvement

Most families will need to face the challenge of finding or creating housing
www.autismhousingpathways.org
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ماذا عن ذلك الدار الجماعي؟
Community Based Residential Services (CBRS)  ممن يتلقون تلك الخدمات السكنية المجتمعية٪40 • يعيش حوالي
 منهم في مساكن المعيشة المشتركة٪20  ويعيش حوالي،في دور جماعي
 خدمة عدد أكبر من الناس في مساكنDepartment of Developmental Services (DDS) • تريد إدارة خدمات النمو
المعيشة المشتركة وعدد أقل في الدور الجماعية
 نفقات السكن في مساكنDepartment of Developmental Services (DDS) • ال تمول إدارة إدارة خدمات النمو
المعيشة المشتركة
.• األشخاص من ذوي اإلعاقة الذهنية ليسوا مؤهلين حالياً ألحد الدور الجماعية أو ألحد مساكن المعيشة المشتركة
 فيمكنهم، ساعة على مدار أيام األسبوع24 • إذا كانوا يعيشون في منازل خاصة بهم ويحتاجون إلى رعاية أقل من
. في الحاالت األخرى يكونوا مؤهلين للحصول على دعم األسرة.الحصول على ساعات دعم فردية
 إال إذا كان، السكنDepartment of Developmental Services (DDS) • لن تمول إدارة خدمات النمو
الشخص ليست له أية مشاركة عائلية
سوف تكون معظم األسر بحاجة لمواجهة التحدي المتمثل في إيجاد أو إنشاء مساكن
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The Good News: Separation of Housing From
Services is Best Practice
• Finding housing is challenging, but can lead to better
outcomes
• Individuals can choose with whom they live
• If the service provider is a poor fit, the individual can change
providers without moving
• If a live-in caregiver quits, the caregiver leaves, not the
person with a disability
www.autismhousingpathways.org
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 فصل السكن عن الخدمات أفضل الممارسات:األخبار السارة
 ولكن يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل،• إيجاد مسكن أمر صعب
• يمكن لألفراد اختيار مع من يعيشون
 فيمكن للفرد أن يغير مقدمي الخدمات دون االنتقال،• إذا كان مقدم الخدمة غير مناسب
 وليس الشخص من ذوي اإلعاقة، فإن مقدم الرعاية يغادر،• إذا توقف مقدم الرعاية المقيم

www.autismhousingpathways.org

Don’t Panic! Plan*
• Learn the Housing Equation
• Rules govern which government programs can be combined, which
can’t, what they can be used for and where

• Develop a housing strategy that you can implement over
time; 5-10 years is not uncommon
• At 18, start taking concrete steps
• Don’t wait until you’re ready for your family member to move out –
because when you start taking steps is when the 5-10 year clock starts!

• Develop assets (before 18, if possible!)
• Develop your family member’s skills
* Nothing here constitutes legal, financial or real estate advice
www.autismhousingpathways.org
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*ال تنزعج! خطط
• تعلم معادلة اإلسكان
 وأهداف وأماكن استخدام كل منها، والتي ال يمكن الجمع بينها،• القواعد تحكم البرامج الحكومية التي يمكن الجمع بينها
 سنوات مدة شائعة10-5 .• وضع استراتيجية إسكان يمكنك تنفيذها مع مرور الوقت
 إبدأ في اتخاذ خطوات ملموسة،18 • في سن
! سنوات10-5  ألنه عندما تبدأ في اتخاذ الخطوات تبدأ فترة الـ- • ال تنتظر حتى تصبح مستعداً النتقال أحد أفراد أسرتك
)!ً إذا كان ذلك ممكنا،18 • وضع األصول (قبل سن
• تطوير مهارات أفراد أسرتك
* ال شيء من محتويات هذه الوثيقة يشكل مشورة قانونية أو مالية أو عقارية

www.autismhousingpathways.org

The housing equation

Bricks and
mortar
expenses

Food

Supportive
services

• Supportive services almost always cost more than bricks and mortar expenses
• Don’t forget this doesn’t include spending money, transportation, etc.

www.autismhousingpathways.org
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معادلة اإلسكان
الخدمات
الداعمة

الطعام

تكاليف الطوب
واألسمنت

الخدمات الداعمة دائماً ما تكلف تقريباً أكثر من تكاليف الطوب واألسمنت

•

. وما إلى ذلك، والنقل،ال تنس أن هذا ال يشمل إنفاق المال

•

www.autismhousingpathways.org

Funding streams
Bricks and
mortar
expenses

Food

Supportive
services

SSI

SSI

SSI

SSDI

SSDI

SSDI

Section 8

Food stamps
(SNAP or
Bay State
CAP)

MassHealth
(Medicaid)

Other
“affordable
housing”
DDS
DMH*
Energy/utility
assistance

DDS
DMH*

DDS

Private
resources

DMH*
Private
resources

Private
resources

*Rarely accessed in practice by people with autism

www.autismhousingpathways.org
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مصادر التمويل

الخدمات
الداعمة

SSI الدخل التأميني اإلضافي
الدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة
SSDI
) (برنامج ميديكيدMassHealth
(DDS) إدارة خدمات النمو
الموارد الخاصة

الطعام

SSI الدخل التأميني اإلضافي
الدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة
SSDI
Bay برنامج قسائم الطعام (سناب أو
)State CAP
(DDS) إدارة خدمات النمو
الموارد الخاصة

www.autismhousingpathways.org

تكاليف الطوب
واألسمنت

SSI الدخل التأميني اإلضافي
الدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة
SSDI
Section 8 برنامج اإلسكان
"برامج أخرى للـ "سكن بأسعار معقولة
(DDS) إدارة خدمات النمو
المساعدة في دفع مصروفات
الفواتير/الطاقة
الموارد الخاصة

Funding streams
Supportive
services

Bricks and
mortar
expenses

Food

SSI

SSI

SSI

SSDI

SSDI

SSDI

MassHealth
)(Medicaid

Food stamps
(SNAP or
Bay State
)CAP

Section 8

SSI, SSDI, DDS, and
DMH can be used for
housing, food, and
supportive services.
Other funding sources
can ONLY be used for
the column they
appear under.

DDS
*DMH

DDS

Private
resources

DDS

*DMH

Private
resources

*Rarely accessed in practice by people with autism
12

Other
“affordable
”housing
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*DMH
Energy/utility
assistance
Private
resources
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مصادر التمويل

تكاليف الطوب
واألسمنت

الطعام

الخدمات
الداعمة

الدخل التأميني اإلضافي SSI
الدخل التأميني اإلضافي لذوي
اإلعاقة SSDI

الدخل التأميني اإلضافي SSI
الدخل التأميني اإلضافي لذوي
اإلعاقة SSDI

الدخل التأميني اإلضافي SSI
الدخل التأميني اإلضافي لذوي
اإلعاقة SSDI

برنامج اإلسكان Section 8
برامج أخرى للـ "سكن بأسعار
معقولة"

برنامج قسائم الطعام (سناب أو
)Bay State CAP

( MassHealthبرنامج
ميديكيد)

إدارة خدمات النمو )(DDS
المساعدة في دفع مصروفات
الطاقة/الفواتير
الموارد الخاصة

إدارة خدمات النمو )(DDS
الموارد الخاصة

إدارة خدمات النمو )(DDS
الموارد الخاصة

www.autismhousingpathways.org

يمكن استخدام الدخل
التأميني اإلضافي SSI
والدخل التأميني اإلضافي
لذوي اإلعاقة  SSDIوإدارة
خدمات النمو )(DDS
للسكن والغذاء والخدمات
الداعمة .مصادر التمويل
األخرى يمكن استخدامها
فقط ألغراض العمود الذي
تظهر تحته.

The Big 4: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
)• Supplemental Security Income (SSI
• Must be elderly, blind, or disabled, extremely low income
(<$1,337/month in 2017) and <$2,000 in assets
• $577-$1,189/month, depending on living situation
$1,189 in licensed assisted living
$849 living alone
$765 sharing expenses equally or in a group home
$577 in the home of another where not sharing expenses equally

•
•
•
•

• Some is paid by the Social Security Administration, the rest by the state
• No penalty for $65/month earned income, and $20/month unearned
• More income means benefit cuts of 50 cents on the dollar
• The maximum reduction is 50% of the federal payment, plus $20
13
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األربعة الكبار :الدخل التأميني اإلضافي  ،SSIوالدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة  ،SSDIوبرنامج اإلسكان ،Section 8
وMassHealth
• الدخل التأميني اإلضافي SSI
ً
شهريا
• يجب أن يكون الشخص مسناً أو مكفوفاً أو من ذوي اإلعاقة أو من ذوي الدخل المنخفض للغاية (أقل من  1337دوالر
في عام  )2017وأقل من  2000دوالر في قيمة األصول
•  1189-577دوالر شهريا ،اعتماداً على الوضع المعيشي
•  1189دوالر في المساعدة المعيشية المرخصة
•  849دوالر في المعيشة الفردية
•  765دوالر في تقاسم النفقات بالتساوي أو في أحد الدور الجماعية
•  577دوالر في منزل شخص آخر مع عدم تقاسم النفقات بالتساوي
• تدفع إدارة الضمان االجتماعي  Social Security Administrationجزءاً من المبلغ ،والباقي تدفعه الوالية
• ال عقوبة على الدخل المكتسب بمقدار  65دوالر شهريا ،وعلى الدخل غير المكتسب بمقدار  20دوالر شهرياً
• المزيد من الدخل يعني تخفيض مقداره  50سنتاً على الدوالر
• الحد األقصى لالنخفاض  ٪50من الدفع الفيدرالي ،باإلضافة إلى  20دوالر

www.autismhousingpathways.org

The Big 4: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
• SSI (continued)

• Makes you automatically eligible for MassHealth Standard
• Apply for SSI as an adult at 18

• If a MassHealth card doesn’t come in the mail after a person is
approved for SSI, call MassHealth.
• If they ask you to complete a MassHealth application, ask to
speak with a supervisor – tell the supervisor your adult child is on
SSI
• Completing a MassHealth application could cause problems;
normally, people apply for MassHealth as adults at 19, but people
on SSI should receive it automatically at 18.

www.autismhousingpathways.org
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،Section 8  وبرنامج اإلسكان،SSDI  والدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة،SSI  الدخل التأميني اإلضافي:األربعة الكبار
MassHealthو
) (تكملةSSI • الدخل التأميني اإلضافي
MassHealth Standard • يجعلك مؤهالً تلقائياً لتلقى
18  كشخص بالغ يبلغSSI • تقدم بطلب للحصول على الدخل التأميني اإلضافي
 في البريد بعد الموافقة على حصول شخص ما على الدخلMassHealth • في حالة عدم تلقي بطاقة
.MassHealth  فاتصل بـ،SSI التأميني اإلضافي
 أخبر المشرف أن طفلك البالغ-  فاطلب التحدث مع مشرف،MassHealth • إذا طلبوا منك إكمال طلب
SSI مدرج في برنامج الدخل التأميني اإلضافي
 يتقدم الناس للحصول على، في المعتاد. يمكن أن يسبب مشاكلMassHealth • إكمال طلب
 ولكن الناس المدرجين في برنامج الدخل التأميني اإلضافي،19  كبالغين في سنMassHealth
.18  يجب أن يحصلوا عليه تلقائياً في سنSSI

www.autismhousingpathways.org

The Big 4: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
• Social Security Disability Insurance (SSDI)
• Based on the work history of the individual OR of the parent, if
the person is a “Disabled Adult Child” )disability present before
age 22)
• If based on parent’s history, benefits begin when parent retires,
becomes disabled, or dies

• May pay more than SSI )depending upon parent’s work history(
• If it pays less, the person gets enough SSI to make up the
difference

• No limit on savings, assets or unearned income, but the person
can’t earn more than $1,170/month )in 2017(
www.autismhousingpathways.org
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،Section 8  وبرنامج اإلسكان،SSDI  والدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة،SSI  الدخل التأميني اإلضافي:األربعة الكبار
MassHealthو
SSDI • الدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة
)22  إذا كان الشخص "طفالً معاقاً بالغاً" (وكانت اإلعاقة موجودة قبل سن،• استناداً إلى تاريخ عمل الفرد أو الوالد
 تبدأ المساعدات عندما يتقاعد الوالد أو يصاب باإلعاقة أو،• إذا كانت الحالة استناداً إلى تاريخ الوالدين
يموت
) (استناداً إلى تاريخ عمل الوالدSSI • قد يدفع أكثر من الدخل التأميني اإلضافي
 لتعويض الفرقSSI  يحصل الشخص على ما يكفي من الدخل التأميني اإلضافي،• إذا دفع أقل
ً دوالر شهريا1170  ولكن الشخص يجب أال يكسب أكثر من،• ال يوجد حد على االدخار أو األصول أو الدخل غير المكتسب
.)2017 (في عام

www.autismhousingpathways.org

The Big 4: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
• SSDI and health insurance
• SSDI makes you eligible for Medicare after 2 years, NOT
MassHealth (Medicaid)
• MassHealth is the main way to pay for long-term services and
supports
• If the SSDI payment is above the MassHealth income limit, the
person could lose their MassHealth
• An exception: Won’t lose MassHealth if moving from SSI )as an
adult) to SSDI is the only reason the income went too high
• Don’t retire until your child is getting SSI as an adult, if you have a
strong earning history
www.autismhousingpathways.org
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Slide #16
،Section 8  وبرنامج اإلسكان،SSDI  والدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة،SSI  الدخل التأميني اإلضافي:األربعة الكبار
MassHealthو
 والتأمين الصحيSSDI • الدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة
 وليس، يجعلك مؤهالً للحصول على برنامج ميديكير بعد سنتينSSDI • الدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة
) (برنامج ميديكيدMassHealth
 هو الطريقة الرئيسية لدفع ثمن الخدمات والدعم على المدى الطويلMassHealth •
 فمن،MassHealth  أعلى من حد الدخل الخاص بـSSDI • إذا كان مبلغ الدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة
MassHealth الممكن أن يفقد الشخص
) (كشخص بالغSSI  إذا كان االنتقال من الدخل التأميني اإلضافيMassHealth  ال يفقد الشخص:• استثناء
ً هو السبب الوحيد الرتفاع الدخل بنسبة عالية جداSSDI إلى الدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة
 إذا كان لديك تاريخ، في مرحلة البلوغSSI • ال تتقاعد لحين حصول طفلك على الدخل التأميني اإلضافي
جيد لكسب الدخل

www.autismhousingpathways.org

The Big 4: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
• SSDI and CommonHealth
• Those who lose MassHealth may qualify for CommonHealth; it can
also be used to pay for long-term services and supports
• May need to pay a premium, based on income
• Qualify based on own income at 19
• Must meet one of the following to qualify:
• Working 40 hours a month
• Meeting a one-time deductible
• Show medical expenses not covered by insurance in a 6 month period
above a certain amount: (Gross monthly income minus $542) x 6

• Being HIV positive and having a household income of 200% or less of the
Federal Poverty Limit
www.autismhousingpathways.org
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Slide #17
،Section 8  وبرنامج اإلسكان،SSDI  والدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة،SSI  الدخل التأميني اإلضافي:األربعة الكبار
MassHealthو
CommonHealth  وبرنامج كومونهيلثSSDI • الدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة
 يمكن.CommonHealth  قد يكونوا مؤهلين للحصول على برنامج كومونهيلثMassHealth • من يفقدوا
استخدامه أيضاً لدفع ثمن الخدمات والدعم على المدى الطويل
 على أساس الدخل،• قد يكونوا بحاجة لدفع قسط
19 • يتأهلوا على أساس الدخل الخاص في سن
:• ينبغي أن يستوفوا أحد الشروط التالية للتأهل
 ساعة في الشهر40 • العمل
• استيفاء مبلغ تحمل الخسارة لمرة واحدة
 (إجمالي الدخل: شهور فوق مبلغ معين6 • عرض النفقات الطبية التي ال يغطيها التأمين في فترة
6× دوالر542 الشهري مخصوم منه
 أو أقل من الحد الفيدرالي للفقر٪200 • حامل لفيروس نقص المناعة البشرية ودخل األسرة المعيشية

www.autismhousingpathways.org

Emergency Aid to the Elderly, Disabled, and Children (EAEDC):
A cash benefit for those who don’t qualify for SSI or SSDI
• Qualify if:
•
•
•
•

Disabled,
Caring for someone who is severely disabled,
65 years old or older, or
Getting training from a Massachusetts Rehabilitation Commission
program.

• Payment rates:
•
•
•
•

Single person with shelter costs: $303.70
Each person in a married couple: $202.50
Homeless: $92.80
Rest home resident: $72.80
www.autismhousingpathways.org
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Slide #18
 منحة نقدية:Emergency Aid to the Elderly, Disabled, and Children (EAEDC) المعونة الطارئة للمسنين والمعاقين واألطفال
SSDI  أو الدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقةSSI لمن ال يتأهلوا للحصول على الدخل التأميني اإلضافي
:• يتأهل الشخص إذا كان
،• معاقا
،• يرعى شخصاً معاقاً إعاقة شديدة
 أو، عاماً أو أكثر65 • يبلغ
• يحصل على التدريب من برنامج لجنة إعادة التأهيل في ماساتشوستس
:• معدالت الدفع
 دوالر303.70 :• الشخص الواحد مع تكاليف المأوى
 دوالر202.50 :• كل شخص طرف في عالقة زوجية
 دوالر92.80 :• المشردون
 دوالر72.80 :• المقيم في بيت رعاية

www.autismhousingpathways.org

The Big 4: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
• Section 8 – a portable voucher
• Individual pays 30% of income in rent to landlord; the balance is paid to the landlord with
funds from the US Dept. of Housing and Urban Development

• Will not affect SSI or MassHealth benefits
• Can be a 10-12 year wait
• Can apply at 18

• May only have 60 days to use it, but can usually get an extension for a person with a
disability (120 days total)
• A person with a disability can receive a two-bedroom voucher if they need an aide to live
with them – but the aide cannot be a close family member (a cousin might be OK)
• Having a family member be the landlord can be permitted as a reasonable
accommodation for disability, but the person renting must live in a legal, separate unit
• “18? Section 8!”: a video and website to help you through the process
(www.18section8.org)
www.autismhousingpathways.org
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،Section 8  وبرنامج اإلسكان،SSDI  والدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة،SSI  الدخل التأميني اإلضافي:األربعة الكبار
MassHealthو
 قسيمة قابلة للنقل- Section 8 • برنامج اإلسكان
 يُدفع الرصيد إلى المالك بأموال من وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية. من الدخل كإيجار للمالك٪30 • يدفع الفرد
األمريكية
MassHealth  أو برنامجSSI • لن تؤثر على مساعدات الدخل التأميني اإلضافي
 سنة12-10 • يمكن أن تكون فترة االنتظار
18 • يمكن أن تنطبق في سن
120  ولكن يمكن للشخص المعاق الحصول على فترة زمنية ممتدة (إجمالي، يوما60 • يمكن استخدامها في خالل
)ًيوما
 ولكن المساعد ال- • يمكن للشخص المعاق الحصول على قسيمة لغرفتي نوم إذا كان بحاجة إلى مساعد للعيش معه
)خال/خال أو بنت عم/يجوز أن يكون أحد أفراد األسرة المقربين (من المقبول أن يكون ابن عم
 ولكن يجب أن يعيش الشخص المستأجر،• يمكن السماح بأن يكون أحد أفراد األسرة هو المالك كمسكن معقول لإلعاقة
في وحدة قانونية منفصلة
 فيديو وموقع إلكتروني:"!Section 8 ؟ هل تريد تقديم طلب للحصول على برنامج اإلسكان18 • "هل أنت في سن
)www.18section8.org( لمساعدتك خالل العملية

www.autismhousingpathways.org

The Big 4: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
• Three ways to apply for Section 8
• The Centralized Waiting List
• Apply online (http://www.section8listmass.org/)

• Login annually to update application and make any changes to prevent being taken off the list
• Make sure they have an up to date address

• The Department of Housing and Community Development (DHCD) Housing Choice Voucher
Program (HCVP) Section 8 list (also called the regional non-profit list)
• Fill out a paper application and mail it or hand carry it to the non-profit serving your area (Metropolitan Boston
Housing Partnership serves Boston) (http://www.mass.gov/hed/economic/eohed/dhcd/rental-applications-anddocumentation.html)
• Contact them annually to update application and make any changes to prevent being taken off the list
• Make sure they have an up to date address

• Housing authorities that have vouchers, but don’t participate in the Centralized Waiting List
• The list includes Boston and Cambridge
• http://18section8.org/wp-content/uploads/2017/04/Additional-sources-of-Section-8-vouchers2017.pdf
www.autismhousingpathways.org
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Slide #20
،Section 8  وبرنامج اإلسكان،SSDI  والدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة،SSI  الدخل التأميني اإلضافي:األربعة الكبار
MassHealthو
Section 8 • ثالث طرق لتقديم طلب للمشاركة في برنامج اإلسكان
• قائمة االنتظار المركزية
)/http://www.section8listmass.org( • تقدم بطلب عبر اإلنترنت
• سجل الدخول سنوياً لتحديث الطلب وإجراء أية تغييرات لتجنب حذف اسمك من القائمة
• تأكد من أن العنوان محدث
Housing Choice Voucher Program  الخاصة ببرنامج قسائم اختيار السكنSection 8 • قائمة برنامج اإلسكان
Department of Housing and Community ( والتابعة لوزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكيةHCVP)
) (تُسمى أيضاً القائمة اإلقليمية غير الربحيةDevelopment (DHCD)
• إمأل طلباً ورقياً وارسله بالبريد أو باليد إلى المؤسسة غير الربحية التي تخدم منطقتك (شراكة متروبوليتن بوسطن
-http://www.mass.gov/hed/economic/eohed/dhcd/rental( )لإلسكان تخدم منطقة بوسطن
)documentation.htmlتطبيقات و
• اتصل بهم سنوياً لتحديث الطلب وإجراء أية تغييرات لتجنب حذف اسمك من القائمة
• تأكد من أن العنوان محدث
 ولكنها ال تشارك في قائمة االنتظار المركزية،• هيئات اإلسكان التي لديها قسائم
• تشمل القائمة بوسطن وكامبريدج
•http://18section8.org/wp-content/uploads/2017/04/Additional-sources-of-Section-8vouchers2017.pdf

www.autismhousingpathways.org

Project-based Section 8
• Another type of Section 8
• The voucher belongs to a specific address and is NOT portable
• Waiting lists may be much shorter
• Living in project-based Section 8 for a year can move someone to the
top of the portable Section 8 voucher waiting list
• A person with a disability can receive a two-bedroom voucher if they
need an aide to live with them – but the aide cannot be a close family
member

www.autismhousingpathways.org
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Slide #21
 المحدد بالمشروعSection 8 برنامج اإلسكان
Section 8 • نوع آخر من برنامج اإلسكان
• القسيمة تنتمي إلى عنوان محدد وليست قابلة للنقل
• قد تكون قوائم االنتظار أقصر بكثير
 المحدد بالمشروع لمدة عام يمكن أن ينقل شخصاً ما إلی أعلی قائمة االنتظار الخاصةSection 8 • العيش في برنامج اإلسكان
 المتنقلSection 8 ببرنامج اإلسكان
 ولكن المساعد- • يمكن للشخص الذي يعاني من إعاقة أن يحصل على قسيمة لغرفتي نوم إذا كان بحاجة إلى مساعد للعيش معه
ال يجوز أن يكون أحد أفراد األسرة المقربين

www.autismhousingpathways.org

The Big 4: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
• MassHealth is Medicaid
• Medicaid “State Plan Services” are the main way to pay for
long-term services and supports
• An entitlement, meaning there are no waiting lists
• Both MassHealth Standard and CommonHealth members can use
state plan services
• State plan residential services include Group Adult Foster Care,
Adult Foster (or Family) Care, and Personal Care Attendant services
• May not be used to pay for housing
• Follow events in Washington, D.C. – “block granting” or
“capitation” of Medicaid would mean waiting lists for state plan
services
www.autismhousingpathways.org
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Slide #22
،Section 8  وبرنامج اإلسكان،SSDI  والدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة،SSI  الدخل التأميني اإلضافي:األربعة الكبار
MassHealthو
 هو برنامج ميديكيدMassHealth •
• تعتبر ميديكيد "خدمات خطة الوالية" الطريقة الرئيسية لدفع تكاليف الخدمات والدعم على المدى الطويل
 بمعنى أنه ال توجد قوائم انتظار،• باالستحقاق
 استخدام خدمات خطة الواليةCommonHealth  وكومونهيلثMassHealth Standard • يمكن ألعضاء
 ورعاية،Group Adult Foster Care (GAFC) • تشمل الخدمات السكنية لخطة الوالية الرعاية البديلة الجماعية للبالغين
Personal Care Attendants (PCA)  وخدمات مساعدي العناية الشخصية،)البالغين (أو األسرة
• قد ال تستخدم لدفع ثمن السكن
 "الهبة اإلجمالية" أو "دفع رسوم" برنامج ميديكيد يعني قوائم االنتظار لخدمات خطة- • متابعة األحداث في واشنطن العاصمة
الوالية

www.autismhousingpathways.org

Group Adult Foster Care (GAFC)
• Available at age 22
• May be used in either subsidized housing or assisted living settings served by a
GAFC organization
• Must need at least prompting with one or more activities of daily living (ADLs):
toileting, bathing, dressing, eating, mobility, transferring in or out of a
wheelchair
• Maximum 3 residents “per unit” )unit must have at least one bedroom and one
bathroom)
• Funding worth $14,720 per person per year (@ $1,227/month)
• At least 1 caregiver per 10 residents
• Residents may not be aggressive or self-injurious
• “Emergency service” must be available 24/7
• Supposed to cover 14 hours per person per week.
www.autismhousingpathways.org
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Slide #23
Group Adult Foster Care (GAFC) الرعاية البديلة الجماعية للبالغين
22 • متوفرة في سن
)GAFC( • يمكن استخدامها إما في مساكن مدعومة أو في ظروف معيشية مدعومة تخدمها منظمة الرعاية الجماعية للبالغين
 استخدام المرحاض أو:)ADLs( • ينبغي أن تحتاج علی األقل إلی االنخراط في نشاط واحد أو أکثر من أنشطة الحياة اليومية
االستحمام أو ارتدء المالبس أو األکل أو التنقل أو النقل داخل أو خارج کرسي متحرك
) مقيمين "لكل وحدة" (ينبغي أن تكون الوحدة على األقل غرفة نوم واحدة وحمام واحد3 • الحد األقصى
) دوالر في الشهر1227(  دوالر للفرد في السنة14720 • التمويل بقيمة
 مقيمين10 • مقدم رعاية واحد على األقل لكل
•يجب أال يكون المقيمون عدوانيين وأال يضروا بأنفسهم
 ساعة على مدار أيام األسبوع24 • ينبغي أن تكون "خدمة الطوارئ" متاحة
 ساعة للفرد في األسبوع14 • من المفترض أن تغطي

www.autismhousingpathways.org

Adult Foster Care (AFC)
• Available at 16
• A provider cares for up to three adults with disabilities
either in the provider’s home or in the home of the
person(s) with disabilities
• The person with disabilities may need to pay room and board if
the home belongs to the provider
• If the provider lives in the home of the person with disabilities:
• The stipend is tax-free only if the provider is paying rent
• The provider must receive enough compensation to equal the
minimum wage, with overtime over 40 hours/week (value of any free
rent counts as pay; 5+ hours of continuous sleep don’t count as
work) – may need 3 adults with disabilities to cover cost
www.autismhousingpathways.org
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Slide #24
Adult Foster Care (AFC) الرعاية البديلة للبالغين
16 • متوفرة في سن
• يرعى مقدم الرعاية ما يصل إلی ثالثة بالغين من ذوي اإلعاقة سواء في منزل مقدم الخدمة أو في منزل الشخص أو األشخاص
ذوي اإلعاقة
• قد يحتاج الشخص ذو اإلعاقة إلى دفع رسوم الغرفة واإلقامة إذا كان المنزل ملكاً لمقدم الرعاية
:• إذا كان مقدم الرعاية يعيش في منزل الشخص ذي اإلعاقة
• ال يُعفى الراتب من الضريبة إال إذا كان مقدم الرعاية يدفع اإليجار
• ينبغي أن يحصل مقدم الرعاية علی تعويض کاف يساوي الحد األدنی لألجور وتكون ساعات العمل
 ساعات من النوم5  ساعة أسبوعياً (قيمة أي إيجار مجاني تعتبر راتبا؛ أكثر من40 إضافية أكثر من
 أشخاص بالغين ذوي إعاقة لتغطية التكاليف3  قد يحتاج إلی- )المستمر ال يعتبر عمل

www.autismhousingpathways.org

Adult Foster Care (AFC) (2)
• Provider receives a tax-free stipend from Medicaid for 50 weeks
• About $9,125/year for Level I care1
• About $18,250/year for Level II care2

• If the caregiver qualifies for food stamps, the individual with a
disability cannot also qualify for food stamps if the caregiver
chooses not to count the individual as part of the caregiver’s
household
• If the caregiver does not qualify for food stamps, the individual with a
disability cannot receive food stamps.
1
2

Needs at least prompts for one or more ADLs
Needs physical assistance with three or more ADLs, or two ADLs plus a behavior
www.autismhousingpathways.org
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)2( Adult Foster Care (AFC) الرعاية البديلة للبالغين
ً أسبوعا50 • يحصل مقدم الرعاية علی راتب معفى من الضرائب من برنامج ميديكيد لمدة
1
 دوالر سنوياً للرعاية من المستوى األول9125 • حوالي
2
 دوالر سنوياً للرعاية من المستوى الثاني18250 • حوالي
 فال يمكن للشخص ذي اإلعاقة أن يكون مؤهالً أيضاً للحصول على قسائم الطعام،• إذا كان مقدم الرعاية مؤهالً للحصول على قسائم الطعام
إذا اختار مقدم الرعاية عدم احتساب الفرد كجزء من أسرة مقدم الرعاية
. فال يمكن للشخص ذي اإلعاقة تلقي قسائم الطعام،• إذا لم يكن مقدم الرعاية مؤهالً للحصول على قسائم الطعام
)ADLs(  يحتاج على األقل االنخراط في نشاط واحد أو أکثر من أنشطة الحياة اليومية1
) باإلضافة إلىADLs(  أو اثنين من أنشطة الحياة اليومية،)ADLs(  يحتاج إلى مساعدة جسدية في ثالثة أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية2
السلوك

www.autismhousingpathways.org

Adult Family Care (AFC)
• Same as Adult Foster Care, but the caregiver is a family
member who is not a legal guardian
• Generally means a parent cannot be a caregiver until the
individual is 18
• Often at 18 one parent will become the guardian while
another becomes the caregiver

www.autismhousingpathways.org
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)AFC( رعاية البالغين
 ولكن مقدم الرعاية هو أحد أفراد األسرة وليس ولي أمر قانوني،Adult Foster Care (AFC) • نفس الرعاية البديلة للبالغين
18 • عموماً تعني أن الوالد ال يمكن أن يكون مقدم رعاية حتى يصل الفرد سن
 يصبح أحد الوالدين هو ولي األمر بينما يصبح أحد الوالدين مقدم الرعاية18 • غالباً في سن

www.autismhousingpathways.org

Personal Care Attendants (PCA)
• Cannot be combined with Adult Family Care or Group Adult Foster Care

• Must need physical assistance with 2 or more ADLs
• A PCA cannot be a legal guardian; for adults, a parent who is not a guardian can be a
PCA

• PCAs may only work the number of hours approved by MassHealth
• PCAs make $14.56/hour; it will go to $15/hour in July 2018
• A waiver is needed for PCAs who work over 40 hours/week for all clients

• If you need less than 15 hours/week of assistance, it may be more cost effective to
apply for Adult Foster Care; if you need 24/7 coverage, it may also be preferable to
apply for Adult Foster Care, as PCA only covers specific tasks for short periods of time
• For people who consistently need assistance throughout the night (i.e. with a
breathing tube, or nighttime toileting due to a prostate condition), overnight PCA
might be a possibility
www.autismhousingpathways.org
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Personal Care Attendants (PCA) مساعدو العناية الشخصية
Group Adult Foster Care (GAFC) • ال يمكن دمجهم مع رعاية البالغين أو الرعاية البديلة الجماعية للبالغين
)ADLs( • ال بد أن يكونوا بحاجة للمساعدة البدنية بخصوص اثنين أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية
 أحد، بالنسبة للبالغين. ولي أمر قانونيPersonal Care Attendants (PCA) • ال يمكن أن يكون مساعد العناية الشخصية
الوالدين الذي ليس ولي أمر يمكن أن يكون مساعد عناية شخصية
 عدد الساعات المعتمدة من طرفPersonal Care Attendants (PCA) • قد يعمل مساعدو العناية الشخصية
 فقطMassHealth
 دوالر في الساعة ويزيد هذا المبلغ14.56  علىPersonal Care Attendants (PCA) • يحصل مساعدو العناية الشخصية
2018  دوالر في الساعة في يوليو15 إلى
 ساعة في األسبوع لجميع40  الذين يعملون أكثر منPersonal Care Attendants (PCA) • مساعدو العناية الشخصية
العمالء يكونوا بحاجة إلى تنازل
 فقد يكون من األكثر فعالية من حيث التكلفة تقديم طلب، ساعة في األسبوع15 • إذا كنت بحاجة إلى المساعدة لمدة أقل من
 ساعة على مدار أيام24  إذا كنت بحاجة إلى تغطية لمدة.Adult Foster Care (AFC) للحصول على الرعاية البديلة للبالغين
 حيث أن،Adult Foster Care (AFC)  فقد يكون من األفضل أيضاً التقدم بطلب للحصول على الرعاية البديلة للبالغين،األسبوع
 ال يغطون سوى مهام محددة لفترات قصيرة من الزمنPersonal Care Attendants (PCA) مساعدي العناية الشخصية
• بالنسبة لألشخاص الذين يحتاجون دائماً إلی المساعدة طوال الليل (أي يستخدمون أنبوب تنفس أو المرحاض ليالً بسبب
. في الليلPersonal Care Attendants (PCA)  قد يكون من المحتمل االستعانة بمساعدي العناية الشخصية،)البروستاتا
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ماساتشوستس *DMH
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* نادراً ما يصل إليها عملياً
األشخاص الذين يعانون من
التوحد

Other affordable housing
• Private affordable housing
• Certain housing developers are required to offer affordable units due to tax
credit deals or funding they received from MassHousing
• Some units are reserved for clients of DDS and DMH
• While cheaper than market rate, private affordable housing is generally not
affordable to individuals living on SSI if the project is not participating in the
project-based Sec. 8 program.

• State elderly housing
• 13.5% of beds reserved for younger persons with disabilities

• MRVP and AHVP
• These programs are similar to Sec.8, but run by the state. Frequently, the
waiting lists are closed. More information is available at:
http://www.mass.gov/hed/housing/rental-assistance/mrv.html and
http://www.mass.gov/hed/housing/rental-assistance/ahvp.html
www.autismhousingpathways.org
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مساكن أخرى بأسعار معقولة
• مساكن خاصة بأسعار معقولة
• يُطلب من بعض شركات اإلسكان تقديم وحدات بأسعار معقولة بسبب صفقات االئتمان الضريبي أو التمويل التي
MassHousing تتلقاه من
 وقسمDepartment of Developmental Services (DDS) • تُحجز بعض الوحدات لعمالء إدارة خدمات النمو
DMH الصحة النفسية في ماساتشوستس
 إال أن األفراد الذين يتلقون الدخل التأميني،• في حين أن اإلسكان الخاص بأسعار معقولة أرخص من سعر السوق
 المحددSection 8  ال يتحملون أسعاره بصفة عامة إذا لم يكن المشروع يشارك في برنامج اإلسكانSSI اإلضافي
بالمشروع
• مساكن الوالية للمسنين
 من عدد األسرَّة مخصصة لألشخاص األصغر سناً من ذوي اإلعاقة٪13.5 •
AHVP  وبرنامج قسائم اإلسكان البديلةMRVP • برنامج قسائم التأجير في ماساتشوستس
. كثيراً ما تكون قوائم االنتظار مغلقة. ولكن الوالية تديرهما،Section 8 • هذان البرنامجان مماثالن لبرنامج اإلسكان
http://www.mass.gov/hed/housing/rental- :يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على الموقع التالي
http://www.mass.gov/hed/housing/rental-assistance/ahvp.html  وassistance/mrv.html

www.autismhousingpathways.org

Other affordable housing (2)
• Affordable assisted living
• The Mass. assisted living statute applies to those 22 and up with a disability
• Individual may be eligible for SSI-G, which pays more, but cannot be
combined with Sec. 8

• Single room occupancy is run by Caritas Communities. Homes
are located on mass transit, and rent is generally about $145
per week. A supervisor may be present.
• AHP’s Housing Opportunities Available page has links to
affordable and subsidized housing search engines:
http://autismhousingpathways.org/services/housingopportunities/#AffordableHousing
www.autismhousingpathways.org
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)2( مساكن أخرى بأسعار معقولة
• المساعدة المعيشية بأسعار معقولة
• ينطبق قانون المساعدة المعيشية في ماساتشوستس على من يعانون من إعاقة
Section 8  ولكن ال يمكن دمجه مع برنامج اإلسكان، الذي يدفع أكثرSSI-G • قد يكون الفرد مؤهالً للحصول على
 ويبلغ اإليجار، تقع المنازل على طرق وسائل النقل الجماعي. الغرف المفردةCaritas Communities • تشغل كاريتاس كوميونيتس
.ً قد يكون المشرف حاضرا. دوالراً في األسبوع145 عموماً حوالي
: توفر روابط للسكن بأسعار معقولة ومدعومةAHP’s Housing Opportunities Available • صفحة
http://autismhousingpathways.org/services/housing-opportunities/#AffordableHousing

www.autismhousingpathways.org

Other affordable housing (3)
• Rest homes
• While rather institutional, for some it may be a viable alternative
to homelessness
• Unlike a nursing home, there are no restrictions on coming and
going
• The Somerville Home is open to individuals 50 and over who need
assistance with one or more activities of daily living

• Individual retains $72.80/mo of SSI or EAEDC4 check, turns the rest
over to the rest home, and the balance of costs are paid by
MassHealth.
• Private pay costs apply to those not on SSI or EAEDC.
www.autismhousingpathways.org
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)3( مساكن أخرى بأسعار معقولة
• دور الرعاية
 قد يعتبرها البعض بديالً جيداً عن التشرد،• في حين أنها قد تکون مؤسسية
 ال توجد قيود على الحضور والذهاب،• على عكس دار التمريض
 سنة وما فوق ويحتاجون إلى المساعدة في50 مفتوح لألفراد الذين يبلغونSomerville Home • سوميرفيل هوم
واحد أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية
 أو المعونة الطارئة للمسنين والمعاقينSSI  دوالر شهرياً من شيك الدخل التأميني اإلضافي72.80 • يحتفظ الفرد بمبلغ
 التكلفة المقدرةMassHealth  وتدفع، ويحول بقية المبلغ إلى دار الرعاية،)EAEDC( واألطفال
 أو المعونة الطارئة للمسنينSSI • تسري تکاليف األجور الخاصة علی من ال يحصلون على الدخل التأميني اإلضافي
)EAEDC( والمعاقين واألطفال
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Energy/utility assistance
• Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
• Only if heat is not included in rent
• LIHEAP payment goes directly to heating company (up to a cap set annually)

• OR rent is more than 30% of income (an option before Section 8 kicks in)
• LIHEAP pays portion of rent (up to 30%/month up to a cap set annually)

• Citizen’s Energy )Call JOE-4-OIL) and Distrigas heat assistance
• After exhaust LIHEAP for the year
• Voucher for one delivery of 100 gallons of home heating oil or $150 natural gas credit

• Weatherization Assistance Program
• Free weatherization for recipients of SSI or of LIHEAP

• Gas and electric subsidies4
• 20%-40% discount

• Telephone subsidies5
• A discount on local landline calls OR
• Free cell phone with set number of minutes per month
4 and 5

Bill must be in name of SSI recipient.

www.autismhousingpathways.org

33

Slide #33

الفواتير/المساعدة في دفع مصروفات الطاقة
)LIHEAP( • برنامج المساعدة في دفع مصروفات الطاقة المنزلية لمنخفضي الدخل
• فقط إذا لم تكن مصروفات التدفئة متضمنة في اإليجار
)ً يذهب مباشرة إلى شركة التدفئة (وصوالً إلى سقف محدد سنوياLIHEAP • المبلغ الذي يدفعه برنامج
)Section 8  من الدخل (خيار قبل تفعيل برنامج اإلسكان٪30 • أو إذا كان اإليجار أكثر من
)ً في الشهر وصوالً إلى سقف محدد سنويا٪30  جزءاً من اإليجار (حتىLIHEAP • يدفع برنامج
Distrigas ) وشركةJOE-4-OIL  (اتصل بشركةCitizen’s Energy • مساعدة التدفئة من شركة
 في السنةLIHEAP • بعد استنفاد برنامج
 دوالر كمبلغ ائتماني للغاز الطبيعي150  غالون من زيت التدفئة المنزلية لمرة واحدة أو100 • قسيمة لتسليم
• برنامج المساعدة للتأقلم مع الطقس
LIHEAP  أو برنامجSSI • تأقلم مجاني مع الطقس للمستفيدين من الدخل التأميني اإلضافي
4
• دعم الغاز والكهرباء
٪40- ٪20 • خصم
5
• دعم الهاتف
• خصم على المكالمات الهاتفية المحلية أو
• هاتف خليوي مجاني بعدد محدد من الدقائق في الشهر
SSI  يجب أن تكون الفاتورة باسم مستلم الدخل التأميني اإلضافي5  و4
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Food stamps
• Two kinds of food stamp programs:
• SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program)
• Pays $200, less 30% net income (usually about $100/month)

• Bay State CAP (Combined Application Project)
• Apply for when you apply for SSI, or can apply at the Social Security office if already
receiving SSI
• May pay more than SNAP (up to about $150/mo)
• Must buy and prepare food separately from others in household who don’t get food
stamps
• Must have no earned income when you apply
• May be better off with SNAP if
• Your medical expenses exceed $35/mo
• You pay heating/cooling separately from rent

• Because of program constraints, not usually an option before 22 unless
living independently
www.autismhousingpathways.org
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قسائم الطعام
:• نوعان من برامج قسائم الطعام
)• برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (سناب
)ً دوالراً شهريا100  من صافي الدخل (عادة حوالي٪30  أي أقل من، دوالرا200 • يدفع
) (مشروع التطبيق المشتركBay State CAP •
 أو يمكن أن،SSI • تقدم بطلب للحصول عليه عندما تتقدم بطلب للحصول على الدخل التأميني اإلضافي
SSI ينطبق في مكتب الضمان االجتماعي إذا كنت تتلقى بالفعل الدخل التأميني اإلضافي
)ً دوالر شهريا150 • قد يدفع أكثر من برنامج سناب (حتى
• ينبغي أن يشتري الشخص الطعام ويعده بشكل منفصل عن اآلخرين في المنزل الذين ال يحصلون على
قسائم الطعام
• ينبغي أال يحصل الشخص على دخل مكتسب عند تقديم الطلب
• قد يكون أفضل مع برنامج سناب إذا
 دوالراً في الشهر35 • كانت نفقاتك الطبية تتجاوز
التبريد بشكل منفصل عن اإليجار/• كنت تدفع رسوم التدفئة
 ما لم يكن الشخص يعيش بشكل مستقل22  فإنه ال يعتبر في المعتاد خياراً قبل سن،• بسبب قيود البرنامج

www.autismhousingpathways.org

Housing program by immigration status
(Source: Mass. Law Reform Institute)

State housing for
families

Status

US Citizen
eligible
Lawful permanent
residents ("green
card" holders)
eligible
Other "eligible
non-citizens"+
eligible
All other
immigration
statuses, included
undocumented
eligible

State
elderly/disabled
housing

State-funded
multi-family
housing

Federal housing
programs that
Other federal
MRVP and AHVP permit immigrant programs,
portable vouchers applicants*
including Section 8

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible

no

* Some federal multifamily buildings; Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA); McKinney Homeless Programs (except for
the McKinney Section 8 moderate rehabilitation program); Shelter Plus Care; Supportive Housing; HOME Rental Assistance; Low
Income Housing Tax Credit properties (unless there are other housing program rules for the property to which immigration
restrictions may apply)
+ A registry immigrant (admitted for permanent residence by the U.S. Attorney General and eligible for citizenship); a refugee or an
asylee; a conditional entrant; a parolee; a withholding grantee; a person granted 1986 amnesty status; a resident of the Marshall
Islands, Micronesia, Palau, or Guam; a victim of trafficking or relatives of such a victim; VAWA (Violence Against Women Act) Self
Petitioners
www.autismhousingpathways.org
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البرامج
الفيدرالية
 بما في،األخرى
ذلك برنامج
اإلسكان
Section 8

برامج اإلسكان
الفيدرالية التي
تسمح بتقديم
*المهاجرين

مؤهل
مؤهل

مؤهل
مؤهل

برنامج قسائم
التأجير في
ماساتشوستس
MRVP
وبرنامج قسائم
اإلسكان البديلة
AHVP
مؤهل
مؤهل

مؤهل

مؤهل

غير مؤهل

مؤهل

اإلسكان متعدد
األسر الممول
من الوالية

برنامج اإلسكان بحسب وضع الهجرة
) معهد إصالح القانون في ماساتشوستس:(المصدر
إسكان الوالية
إسكان الوالية
الوضع
للعائالت
المعاقين/للمسنين

مؤهل
مؤهل

مؤهل
مؤهل

مؤهل
مؤهل

مؤهل

مؤهل

مؤهل

مؤهل

مؤهل

مؤهل

مؤهل

مؤهل

مواطن أمريكي
مقيمون دائمون
قانونيون (حاملو
البطاقة
)الخضراء
"غير المواطنين
"المؤهلين
+اآلخرين
جميع حاالت
الهجرة
 بما في،األخرى
ذلك غير الموثقة

)؛ برامج ماكيني للمشردين (باستثناء برنامجHOPWA( * بعض المباني الفيدرالية متعددة األسر؛ فرص اإلسكان لألشخاص المصابين باإليدز
؛ اإلسكان الداعم؛ المساعدةShelter Plus Care  من برنامج ماكيني)؛ شلتر بلس كيرSection 8 إعادة التأهيل المعتدل في برنامج اإلسكان

في تأجير المنازل؛ عقارات الدخل الضريبي السكني منخفض الدخل (ما لم تكن هناك قواعد أخرى لبرنامج السكن للعقار الذي تنطبق عليه
قيود الهجرة)
 +المهاجر المسجل (المقبول إلقامة دائمة من طرف النائب العام في الواليات المتحدة والمؤهل للحصول على الجنسية)؛ الالجئ أو طالب
اللجوء؛ الوافد بحسب شروط معينة؛ األسير المطلق سراحه؛ الشخص الحاصل على منع معين؛ الشخص الحاصل على حالة عفو للعام 1986؛
المقيم في جزر مارشال ،أو ميكرونيزيا ،أو باالو ،أو غوام؛ أحد ضحايا االتجار بالبشر أو أحد أقارب أحد الضحايا؛ مقدم طلب ( VAWAقانون
مكافحة العنف ضد المرأة)

www.autismhousingpathways.org

Supportive services and cash benefits by
immigration status
(Source: Mass. Law Reform Institute)

Status

DDS

MassHealth
Standard*

CommonHealth*

SSI

US Citizen

eligible

eligible

eligible

eligible

eligible
only pregnant
women <200% FPL
and children 1-20
<150% FPL

eligible

eligible
only if the individual has a
SS# issued in 2004 or later
may be eligible under authorizing work, has a B-1,
certain conditions
D-1, or D-2 visa, and has paid
(see + below)
into SSDI
eligible

only disabled
children (0-18)
>150% FPL

may be eligible under
certain conditions
(see + below)
see above

eligible

only disabled
no (unless receiving
children (0-18) OR
SSI or had pending
disabled 19 & 20 year application on
olds <150% FPL
8/22/96
see above

eligible

children <18; disabled
adults
no (except certain
battered immigrants,
Cuban/ Haitian
entrants, veterans in
lawful status)

no

no

Qualified resident
AND not subject to a
5 year bar
eligible
Lawfully present
(other than those
covered in the
previous line)
eligible

Non-qualified
PRUCOL

Undocumented

eligible

only pregnant
women <200% FPL

no

only pregnant
women <200% FPL,
or if on MassHealth only if on MassHealth
since 1997
since 1997
no

SSDI

no

EAEDC

SNAP
eligible

eligible

* To have AFC, GAFC, PCA, or day habilitation covered, one must be on MassHealth or CommonHealth

+ http://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spot-non-citizens.htm
www.autismhousingpathways.org
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سناب

الخدمات الداعمة واالستحقاقات النقدية بحسب وضع الهجرة
) معهد إصالح القانون في ماساتشوستس:(المصدر
كومونهيلث
إدارة
الوضع
MassHealth
خدمات
CommonHealth* Standard*
النمو
(DDS)

الدخل
التأميني
اإلضافي
لذوي
اإلعاقة
SSDI
مؤهل

الدخل
التأميني
اإلضافي
SSI

مؤهل

المعونة
الطارئة
للمسنين
والمعاقين
واألطفال
EAEDC
مؤهل

مؤهل

مؤهل

مؤهل

مؤهل

مؤهل

مؤهل

فقط إذا كان
الفرد لديه
رقم ضمان
اجتماعي
صادر في
2004 عام
أو في وقت
الحق
ومرخص له
،بالعمل
ولديه تأشيرة
D-1  أوB-1
،D-2 أو
وساهم
بالدفع في
الدخل
التأميني

إمكانية
التأهل
بحسب
شروط
معينة (انظر
) أدناه+

مؤهل

مؤهل

مؤهل

مواطن
أمريكي
مقيم مؤهل
وال يخضع
5 لمنع لمدة
سنوات

مقيم قانوني
(بخالف
المذكورين
في السطر
السابق)

مؤهل

األفراد
المقيمون
غير
المؤهلين
PRUCOL

مؤهل

النساء الحوامل
فقط <٪200
من معدل الفقر
الفيدرالي
واألطفال -1
٪150< 20
من معدل الفقر
الفيدرالي
النساء الحوامل
فقط <٪200
من معدل الفقر
الفيدرالي

غير
الموثقين

ال

النساء الحوامل
فقط <٪200
من الحد
الفيدرالي للفقر،
أو إذا كانوا
منتسبين إلى
MassHealth
منذ عام 1997

اإلضافي
لذوي
اإلعاقة
SSDI
أنظر أعاله

مؤهل

األطفال دون
سن 18؛
والكبار من
ذوي اإلعاقة

مؤهل

ال

ال (باستثناء
بعض
المهاجرين
المضروبين،
الكوبيين/
الوافدين
الهايتيين،
قدامى
المحاربين
في وضع
قانوني)
ال

األطفال المعاقون فقط
(٪150 > )18 – 0
من الحد الفيدرالي
للفقر

إمكانية
التأهل
بحسب
شروط
معينة (انظر
 +أدناه)

األطفال المعاقون فقط
( )18 – 0أو المعاقون
البالغون من العمر 19
و  20سنة <٪150
من الحد الفيدرالي
للفقر

ال (ما لم
يتلقوا الدخل
التأميني
اإلضافي
 SSIأو
قدموا طلباً
تحت النظر
في
96/8/22

أنظر أعاله

فقط إذا كانوا منتسبين
إلى MassHealth
منذ عام 1997

ال

ال

* للحصول على تغطية الرعاية البديلة للبالغين ) Adult Foster Care (AFCأو الرعاية البديلة الجماعية للبالغين Group Adult Foster
) Care (GAFCأو مساعدي العناية الشخصية ) ،Personal Care Attendants (PCAينبغي أن يكون الشخص منتسباً في MassHealth
أو كومونهيلث CommonHealth
+http://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spot-non-citizens.htm

www.autismhousingpathways.org

Funding streams
Supportive
services

Bricks and
mortar
expenses

Food

SSI

SSI

SSI

SSDI

SSDI

SSDI

MassHealth
)(Medicaid

Food stamps
(SNAP or
Bay State
)CAP

Section 8

DDS
*DMH

Other
“affordable
”housing

DDS

Private
resources

DDS

*DMH
Private
resources

*DMH
Energy/utility
assistance

*Rarely accessed in practice by people with autism

Private
resources

www.autismhousingpathways.org
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مصادر التمويل
تكاليف الطوب
واألسمنت

الدخل التأميني اإلضافي SSI
الدخل التأميني اإلضافي لذوي
اإلعاقة SSDI
برنامج اإلسكان Section 8
برامج أخرى للـ "سكن بأسعار
معقولة"
إدارة خدمات النمو )(DDS
قسم الصحة النفسية في
ماساتشوستس *DMH
المساعدة في دفع مصروفات
الطاقة/الفواتير
الموارد الخاصة

الطعام

الدخل التأميني اإلضافي SSI
الدخل التأميني اإلضافي لذوي
اإلعاقة SSDI
برنامج قسائم الطعام (سناب أو
)Bay State CAP
إدارة خدمات النمو )(DDS
قسم الصحة النفسية في
ماساتشوستس *DMH
الموارد الخاصة

الخدمات
الداعمة

الدخل التأميني اإلضافي SSI
الدخل التأميني اإلضافي لذوي
اإلعاقة SSDI
( MassHealthبرنامج
ميديكيد)
إدارة خدمات النمو )(DDS
قسم الصحة النفسية في
ماساتشوستس *DMH
الموارد الخاصة

www.autismhousingpathways.org

ً
عمليا
* نادراً ما يصل إليها
األشخاص الذين يعانون من
التوحد

What if I do get group home funding?
●

Group home funding is based on rates created by Chapter 257*
●

Per diem rates are based on program model (Basic, Intermediate, or
Medical/Clinical), number of residents per house, and number of full time
equivalent (FTE) direct care staff
●
●

●

Basic, 4 person house with 5.5 FTEs = $249.39 per diem
Intermediate, 5 person with 12.7 FTEs = $410.67 per diem

Most are offered an empty bed with funding attached to it )a “funded
vacancy”( in an existing house
●

If a vacancy is a poor fit, ask to see other options, including in other DDS area
offices

●

Be aware that turning down more than one placement may make it difficult to get
a placement until something substantive changes in your family situation

* http://www.mass.gov/eohhs/docs/eohhs/eohhs-regs/101-cmr-420.pdf
www.autismhousingpathways.org
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ماذا لو كنت أحصل على تمويل للدار الجماعية؟
*257 ● يعتمد تمويل الدار الجماعية على المعدالت الواردة بحسب المادة
 وعدد، وعدد المقيمين في كل منزل،)السريري/● تستند المعدالت اليومية على نموذج البرنامج (األساسي أو المتوسط أو الطبي
FTE موظفي الرعاية المباشرة بدوام كامل
ً دوالر يوميا249.39 =  من موظفي الرعاية المباشرة بدوام كامل5.5  أشخاص مع4  منزل يقيم فيه،● األساسي
ً دوالر يوميا410.67 =  من موظفي الرعاية المباشرة بدوام كامل12.7  أشخاص مع5 ،● المتوسط
● يتم توفير سرير شاغر لمعظم األفراد مع التمويل المرتبط به ("مكان شاغر ممول") في منزل موجود
 بما في ذلك مکاتب أخرى تابعة لـ إدارة خدمات النمو، فاطلب أن ترى خيارات أخرى،● إذا کان المكان الشاغر غير مالئم
Department of Developmental Services (DDS)
● كن على علم بأن رفض أكثر من موضع واحد قد يجعل من الصعب الحصول على موضع لحين حدوث تغييرات جوهرية في
وضع أسرتك
* http://www.mass.gov/eohhs/docs/eohhs/eohhs-regs/101-cmr-420.pdf

www.autismhousingpathways.org

What if I do get group home funding (2)?
●

“Family-driven” housing
●

Some service providers give families more input into how a house is
run, or work with families to create unique housing models
●

Example: a Chinese cultural home in West Roxbury

●

More likely to be newly opened homes

●

Since priority is not usually determined until shortly before turning 22,
it is difficult to create a new out-of-the-box model at 22
●

May need to get into the system, then try to move around later

www.autismhousingpathways.org

40

Slide #40
)؟2( ماذا لو كنت أحصل على تمويل للدار الجماعية
"● السكن "مع األسرة
● يقدم بعض مقدمي الخدمات لألسر المزيد من المدخالت في کيفية تشغيل منزل أو العمل مع األسر إلنشاء نماذج
سکنية فريدة
 منزل ثقافي صيني في غرب روكسبوري:● مثال
ً● من المرجح أن تكون منازل مفتتحة حديثا
22  من الصعب إنشاء نموذج جديد خارج الصندوق في سن، بفترة قصيرة22 ● نظراً ألن األولوية ال تتحدد عادة حتى بلوغ سن
 ثم محاولة االنتقال في وقت الحق،● قد يحتاج األمر للوصول إلى النظام

www.autismhousingpathways.org

What if I do get group home funding (3)?
• Under a new policy* DDS will not “license, fund or support new
residential development” with any of the following characteristics:
•
•
•
•
•
•

Settings that have limited, if any, interaction with the broader community;
Settings that use or authorize restrictions that are used in institutional settings;
Farmsteads or disability-specific farm community;+
Gated or secured communities for people with disabilities;
Settings that are part of or adjacent to a residential school;
Multiple settings co-located and operationally-related that congregate a large
number of people with disabilities for significant shared programming and staff;
and
• Multiple settings on a single site or in close proximity
* http://www.mass.gov/eohhs/gov/laws-regs/dds/policies/hcbs-policy-2014-1.pdf
+ DDS is open to day programs involving farming and to a shared living situation on a farm, provided the person does not live on the farm where they spend their day.
www.autismhousingpathways.org
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)؟3( ماذا لو كنت أحصل على تمويل للدار الجماعية
 "بترخيص أوDepartment of Developmental Services (DDS) • بموجب سياسة جديدة* لن تقوم إدارة خدمات النمو
:تمويل أو دعم التطوير السكني الجديد" بأي من الخصائص التالية
 مع المجتمع األوسع؛، إن ُو ِجد،• إعدادات لها تفاعل محدود
• إعدادات تستخدم أو تسمح بالقيود التي تستخدم في األوضاع المؤسسية؛
+• مزارع أو مجتمع زراعي مخصص لإلعاقة؛
• مجتمعات ُمسوّرة أو ُمؤ ّمنة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
• إعدادات جزء من مدرسة سكنية أو مجاورة لها؛
• إعدادات متعددة مشتركة في الموقع ومرتبطة بالعمليات التي تجمع عدداً كبيراً من األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل
البرمجة المشتركة الكبيرة والموظفين؛ و
• إعدادات متعددة على موقع واحد أو على مقربة منه
*http://www.mass.gov/eohhs/gov/laws-regs/dds/policies/hcbs-policy-2014-1.pdf
 تقبل البرامج النهارية التي تنطوي على الزراعة ووضعDepartment of Developmental Services (DDS)  إدارة خدمات النمو+
. بشرط أال يعيش الشخص في المزرعة التي يقضي فيها يومه،المعيشة المشتركة في المزرعة

www.autismhousingpathways.org

DDS – Waivers
• An individual receiving services as an adult from DDS may apply for a
waiver. The waiver is, technically, waiving the right to receive Medicaid
services in an institution (e.g. Fernald), and opting to receive services in
the community instead. Participants must be on MassHealth, and meet
specific MassHealth waiver requirements.
• The state receives 50 cents back from Medicaid for every dollar it spends
on waiver participants.
• The dollar value of services received under a waiver may be capped, as
may the number of waivers available. When a waiver is full, someone
must give up a waiver for someone else to get it.
www.autismhousingpathways.org
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 التنازالت- Department of Developmental Services (DDS) إدارة خدمات النمو
 يمكنهDepartment of Developmental Services (DDS) • الشخص الذي يتلقى الخدمات كبالغ من إدارة خدمات النمو
 هو التنازل عن الحق في الحصول على خدمات ميديكيد في مؤسسة، من الناحية الفنية، التنازل.التقدم بطلب للحصول على تنازل
 ينبغي أن يكون المشاركون منتسبون في. واختيار تلقي الخدمات في المجتمع المحلي بدالً من ذلك،)ما (على سبيل المثال فيرنالد
. الخاصة بالتنازلMassHealth  وأن يستوفوا متطلباتMassHealth
. سنتاً من ميديكيد مقابل كل دوالر تنفقه الوالية على المشاركين في التنازل50 • تتلقى الوالية
 عندما يكتمل.• يمكن تحديد سقف لقيمة الدوالر للخدمات التي يتم تلقيها بموجب التنازل بحسب العدد المتاح من التنازالت
. ينبغي على شخص ما التخلي عن التنازل لشخص آخر للحصول عليه،التنازل

www.autismhousingpathways.org

DDS – Waivers (2)
• 3 types:
• Intensive supports: need 24 hour supervision. May not be combined
with GAFC, AFC, PCA. 8,970 served in 2014-15; no dollar cap.
• Community living: need extensive supports to live on one’s own or
with family, but do not need 24 hour supervision. May not be
combined with GAFC, AFC, PCA . 2,197served in 2014-15; $70,000
cap (in 2016).
• Adult supports: minimal supports needed; may be combined with
GAFC, AFC, PCA. 2,893 served in 2014-15; $40,000 cap (in 2016).

www.autismhousingpathways.org
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)2(  التنازالت- Department of Developmental Services (DDS) إدارة خدمات النمو
: أنواع3 •
Group  ال يمكن دمجه مع الرعاية البديلة الجماعية للبالغين. ساعة24  يحتاج إلى إشراف لمدة:• الدعم المكثف
 أو مساعدي العنايةAdult Foster Care (AFC)  أو الرعاية البديلة للبالغينAdult Foster Care (GAFC)
؛ بدون2015-2014  شخصاً على الخدمة في8970  حصل.Personal Care Attendants (PCA) الشخصية
.رأسمال بالدوالر
24  ولكنه ال يحتاج إلى إشراف لمدة، يحتاج الشخص إلى دعم واسع للعيش بمفرده أو مع األسرة:• العيش المجتمعي
 أو الرعاية البديلةGroup Adult Foster Care (GAFC)  ال يمكن دمجه مع الرعاية البديلة الجماعية للبالغين.ساعة
.Personal Care Attendants (PCA)  أو مساعدي العناية الشخصيةAdult Foster Care (AFC) للبالغين
.)2016  دوالر (في70000 ؛ رأسمال2015-2014  شخصاً على الخدمة في2197 حصل
Group Adult  مطلوب الحد األدنى من الدعم؛ ال يمكن دمجه مع الرعاية البديلة الجماعية للبالغين:• دعم البالغين
 أو مساعدي العناية الشخصيةAdult Foster Care (AFC)  أو الرعاية البديلة للبالغينFoster Care (GAFC)
40000 ؛ رأسمال2015-2014  شخصاً على الخدمة في2893  حصل.Personal Care Attendants (PCA)
.)2016 دوالر (في

www.autismhousingpathways.org

DDS – Waivers (3)
• Waiver services may be delivered in one of three ways:
• Traditional service provider
• Agency with choice
• Fiscal intermediary

• Waivers services are portable; you may ask to change providers at any
time.
• A waiver brief may be found at:
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dmr/hcsis/hcbs-brief.pdf
• A comprehensive waiver programs guide may be found at:
http://tinyurl.com/yakm2waf
www.autismhousingpathways.org
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)3(  التنازالت- Department of Developmental Services (DDS) إدارة خدمات النمو
:• يمكن تقديم خدمات التنازل بإحدى الطرق الثالث التالية
• مزود الخدمة التقليدية
• وكالة من اختيار الشخص
• وسيط مالي
.• خدمات التنازالت قابلة للنقل؛ يمكنك أن تطلب تغيير مقدمي الخدمات في أي وقت
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dmr/hcsis/hcbs-brief.pdf :• يمكن االطالع على نموذج تنازل على
http://tinyurl.com/yakm2waf :• يمكن العثور على دليل شامل لبرامج التنازل على

www.autismhousingpathways.org

DDS – self-direction
• DDS has a program that allows individuals to self-direct their
services, the Participant-Directed Program (PDP)
• Do not need to be on a waiver to participate
• http://www.mass.gov/eohhs/consumer/disability-services/servicesby-type/intellectual-disability/self-directed-supports.html

www.autismhousingpathways.org
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 االتجاه الذاتي- Department of Developmental Services (DDS) إدارة خدمات النمو
 البرنامج، لديها برنامج يسمح لألفراد بتوجيه خدماتهم ذاتياDepartment of Developmental Services (DDS) إدارة خدمات النمو
)PDP( الموجه للمشارك
• لست بحاجة لتقديم تنازل للمشاركة
•http://www.mass.gov/eohhs/consumer/disability-services/services-by-type/intellectualdisability/self-directed-supports.html

www.autismhousingpathways.org

Developing a housing strategy: housing’s effect on
benefits
• Family provides a place to live without charging the
individual (affects benefits)
• Family provides a place to live without charging fair share
(affects benefits)
• Individual rents with help from family (affects benefits)
• Individual rents without family help (affects benefits)

www.autismhousingpathways.org
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 تأثير السكن على المساعدات:وضع استراتيجية اإلسكان
)• توفر األسرة مكاناً للعيش دون فرض رسوم على الفرد (يؤثر على المساعدات
)• توفر األسرة مكاناً للعيش دون فرض رسوم عادلة (يؤثر على المساعدات
)• إيجارات فردية بمساعدة أسرية (تؤثر على المساعدات
)• إيجارات فردية دون مساعدة أسرية (تؤثر على المساعدات

www.autismhousingpathways.org

Developing a housing strategy: possible ways to control
or acquire property*
• Rent, using a voucher
• Convert basement or garage
• Add on an accessory apartment
• Sell home and buy two condos
• Sell home and buy a two or three family
• Third unit might be for rental income or maybe two families buy together

• Individual can (if income is high enough to qualify for a mortgage) enter a
first-time homebuyer lottery
• Buy a condo or house (either alone or with other families)
* Nothing here constitutes legal, financial or real estate advice
www.autismhousingpathways.org
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* طرق ممكنة للتحكم في العقار أو الحصول عليه:وضع استراتيجية اإلسكان
 باستخدام قسيمة،• اإليجار
• تحويل الطابق السفلي أو المرآب
• إضافة شقة ملحق
• بيع المنزل وشراء اثنتين من الشقق
• بيع المنزل وشراء اثنتين أو ثالثة من الشقق
ً• يمكن أن تكون الوحدة الثالثة إليرادات اإليجار أو يمكن أن تشتري أسرتان معا
• يمكن للفرد (إذا كان الدخل مرتفعاً بما فيه الكفاية للتأهل للحصول على رهن عقاري) التسجيل في برنامج شراء البيت للمرة
األولى
)• شراء شقة أو منزل (إما بمفرده أو مع أسر أخرى
* ال شيء من محتويات هذه الوثيقة يشكل مشورة قانونية أو مالية أو عقارية

www.autismhousingpathways.org

Some possible housing strategies (1)
• Liam
• Applies for an apartment in state senior housing and gets in after 3
years
• Uses Group Adult Foster Care to pay for two hours a day of services

• Ana
• Her parents give her a fixed amount every month, which she combines
with her own funds to get an apartment in private affordable housing

* Nothing here constitutes legal, financial or real estate advice
www.autismhousingpathways.org
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)1( بعض استراتيجيات اإلسكان الممكنة
• ليام
 سنوات3 • تتقدم للحصول على شقة في مساكن الوالية للكبار وتحصل عليها بعد
 لدفع قيمة ساعتين من الخدماتGroup Adult Foster Care (GAFC) • تستخدم الرعاية البديلة الجماعية للبالغين
في اليوم
• آنا
• يعطيها والداها مبلغاً ثابتاً كل شهر تضيفه إلى أموالها الخاصة للحصول على شقة في مساكن خاصة بأسعار معقولة
* ال شيء من محتويات هذه الوثيقة يشكل مشورة قانونية أو مالية أو عقارية

www.autismhousingpathways.org

Some possible housing strategies (2)
• Raj
• Gets on the Section 8 waiting list at 18, and waits 10 years for a
voucher
• When Raj gets his voucher, his family uses a home equity loan to
convert the garage to an apartment
• Raj uses individual support hours from DDS
* Nothing here constitutes legal, financial or real estate advice
www.autismhousingpathways.org
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)2( بعض استراتيجيات اإلسكان الممكنة
• راج
 سنوات للحصول على10  وينتظر،18  في سنSection 8 • أدرج اسمه على قائمة االنتظار لبرنامج اإلسكان
قسيمة
 تستخدم أسرته قرضاً عقارياً لتحويل المرآب إلى شقة،• عندما يحصل راج على قسيمته
Department of Developmental Services • يستخدم راج ساعات الدعم الفردية من إدارة خدمات النمو
(DDS)
* ال شيء من محتويات هذه الوثيقة يشكل مشورة قانونية أو مالية أو عقارية

www.autismhousingpathways.org

Some possible housing strategies (3)
• Bin
• Gets on the Section 8 waiting list at 18, and waits 10 years for a
voucher
• While waiting, his mother is his Adult Family Care provider, and his
father is his guardian
• His mother saves some of the AFC stipend for 10 years, acquiring
money for a security deposit, furniture, and appliances
• When he gets his voucher, he moves into an apartment with two
friends who also receive AFC
• An Adult Foster Care provider moves in with Bin and his friends
* Nothing here constitutes legal, financial or real estate advice
www.autismhousingpathways.org
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)3( بعض استراتيجيات اإلسكان الممكنة
• بن
 سنوات للحصول على10  وينتظر،18  في سنSection 8 • أدرج اسمه على قائمة االنتظار لبرنامج اإلسكان
قسيمة
 تقدم له والدته الرعاية ويكون والده هو ولي أمره،• أثناء انتظاره
 وتحصل على، سنوات10  لمدةAdult Foster Care (AFC) • تحتفظ والدته بجزء من راتب الرعاية البديلة للبالغين
أموال لودائع التأمين واألثاث واألجهزة
• عندما يحصل على قسيمته ينتقل إلى شقة مع اثنين من األصدقاء يحصالن أيضاً على رعاية بديلة للبالغين
 مع بن وصديقيهAdult Foster Care (AFC) • ينتقل مقدم الرعاية البديلة للبالغين
* ال شيء من محتويات هذه الوثيقة يشكل مشورة قانونية أو مالية أو عقارية

www.autismhousingpathways.org

Some possible housing strategies (4)
• Sue

• Gets on the Section 8 waiting list at 18, and waits 10 years for a
voucher
• While waiting, her mother is her Adult Family Care provider, and her
father is her guardian
• Her mother saves the AFC stipend for 10 years, acquiring $90,000 to
use as a down payment
• When she gets her voucher, her parents buy her a condo, and she
uses the voucher to pay rent; her parents use the rent to pay the
mortgage
• An Adult Foster Care provider moves in with Sue
• Sue’s parents retire, and Sue moves onto SSDI, possibly increasing
her income
* Nothing here constitutes legal, financial or real estate advice
www.autismhousingpathways.org
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)4( بعض استراتيجيات اإلسكان الممكنة
• سو
 سنوات للحصول على10  وتنتظر،18  في سنSection 8 • أدرج اسمها على قائمة االنتظار لبرنامج اإلسكان
قسيمة
 تقدم لها والدتها الرعاية ويكون والدها هو ولي أمرها،• أثناء انتظارها
 وتحصل على، سنوات10  لمدةAdult Foster Care (AFC) • تحتفظ والدتها براتب الرعاية البديلة للبالغين
 دوالر الستخدامها كمبلغ مقدم90000
 يستخدم والداها اإليجار لدفع.• عندما تحصل على قسيمتها يشتري لها والداها شقة وتستخدم القسيمة لدفع اإليجار
الرهن العقاري
 مع سوAdult Foster Care (AFC) • ينتقل مقدم الرعاية البديلة للبالغين
 مما قد يزيد دخلها،SSDI  وتنتقل سو إلى الدخل التأميني اإلضافي لذوي اإلعاقة،• يتقاعد والدا سو
* ال شيء من محتويات هذه الوثيقة يشكل مشورة قانونية أو مالية أو عقارية

www.autismhousingpathways.org

Housing strategies should reflect a vision
• Person-centered planning
• Method for your family member to plan a future based on their dreams
• Relies on “circles of support” to carry out plans:
• Circle 1: Those closest to the person
• Circle 2: More distant friends and relatives
• Circle 3: Acquaintances
• Circle 4: People paid to be in their life

• Ideally done with a facilitator, but some free tools are available:
• “My interests, hopes, and dreams”:
http://pcp.sonoranucedd.fcm.arizona.edu/sites/pcp.sonoranucedd.fcm.arizona.edu/files/Prefer
ence%20Tool.pdf

• “Circles of support manual”: http://bit.ly/2xBtLw0
• “One-page profiles”: http://tinyurl.com/y79eyf3e
www.autismhousingpathways.org
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يجب أن تعكس استراتيجيات اإلسكان رؤية
• التخطيط المتمحور حول الشخص
• طريقة ألفراد أسرتك للتخطيط لمستقبل يستند على أحالمهم
:• تعتمد على "دوائر الدعم" لتنفيذ الخطط
 األشخاص األقرب إلى الشخص:1 • الدائرة
 األصدقاء واألقارب األبعد:2 • الدائرة
 المعارف:3 • الدائرة
 األشخاص الذين يحصلون على المال مقابل أن يكونوا في حياته:4 • الدائرة
: ولكن بعض األدوات المجانية متاحة،• يجب عمل ذلك مع أحد الميسرين
:"• "اهتماماتي وآمالي وأحالمي
http://pcp.sonoranucedd.fcm.arizona.edu/sites/pcp.sonoranucedd.fcm.arizona.
edu/files/Preference٪20Tool.pdf
http://bit.ly/2xBtLw0 :"• "دليل دوائر الدعم
http://tinyurl.com/y79eyf3e :"• "حسابات من صفحة واحدة

www.autismhousingpathways.org

Housing strategies should reflect a vision
• Letter of intent
• Statement by parents/guardians of intent for the person’s future
• Nitty-gritty information (doctors, medications, medical history, location of life
insurance policy, will, etc.)
• Family member’s likes, dislikes, favorite places/activities/videos, etc.
• “Footprints for the Future”, a letter of intent form is available from Emarc at
http://bit.ly/2ygcdr2

• A living document: update it regularly

• Tend your child’s circle of support like you would tend a garden
• Have dinner once a year and update everyone
• Invite the person your child would rely on most when you’re gone to
attend an IEP or ISP meeting
www.autismhousingpathways.org
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يجب أن تعكس استراتيجيات اإلسكان رؤية
• خطاب نوايا
األوصياء على النوايا لمستقبل الشخص/• بيان من الوالدين
)• معلومات التفاصيل الجوهرية (األطباء واألدوية والتاريخ الطبي ومكان بوليصة التأمين على الحياة وما إلى ذلك
. وما إلى ذلك،مقاطع الفيديو المفضلة/األنشطة/• إعجابات وعدم إعجابات أفراد األسرة واألماكن
http://bit.ly/2ygcdr2  نموذج خطاب نوايا متاح من إيمارك على،"• "أقدام للمستقبل
 حدثها بانتظام:• وثيقة حية
• اهتم بدائرة دعم طفلك مثلما تهتم بالحديقة
• تناولوا العشاء مرة واحدة في السنة وعرّف الجميع بذلك
ISP  أو برنامجIEP • ادع الشخص الذي سيعتمد عليه طفلك أكثر عندما تذهب لحضور اجتماع برنامج التعليم الفردي

www.autismhousingpathways.org

How do I develop assets?*
• Do your best to save; ask close family if they can help
• Financial planning
• Don’t save money in your family member’s name: they can lose eligibility for
government benefits
• Consider an ABLE account – it’s a way to save for your family member without
hurting their eligibility for government benefits: go to
http://www.fidelity.com/able/attainable/overview
• Individual Development Account
• A way your family member can save for a home, and get matching funds
• Participants must work (part-time counts), not own a home, and have household
income below 200% of the federal poverty limit
• Learn more at http://midascollab.org/our-work/building-assets#matched
• Make sure the IDA program knows if your family member is on SSI or MassHealth,
as it affects where the matching funds can come from
www.autismhousingpathways.org

* Nothing here constitutes legal,
financial or real estate advice
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*كيف يمكنني تطوير األصول؟
 اطلب المساعدة من أفراد األسرة المقربين.• ابذل قصارى جهدك للتوفير
• التخطيط المالي
 قد يفقد أهليته للحصول على مساعدات حكومية:• ال توفر األموال باسم أحد أفراد أسرتك
: – هذه وسيلة للتوفير ألحد أفراد أسرتك دون إيذاء أهليته للحصول على مساعدات الحكومةABLE • النظر في حساب
http://www.fidelity.com/able/attainable/overview انتقل إلى
• حساب التنمية الفردي
• طريقة يمكن ألحد أفراد أسرتك بها التوفير للحصول على منزل والحصول على أموال مطابقة
 وأن يكون دخلهم األسري، وأال يكون لديهم منزل،)• ينبغي علی المشارکين العمل (الدوام الجزئي محسوب
 من الحد الفيدرالي للفقر٪200 أقل من
http://midascollab.org/our-work/building-assets#matched • تعرف على المزيد على
• تأكد من أن برنامج حساب التنمية الفردي يعرف ما إذا كان أحد أفراد أسرتك منتسب في الدخل التأميني
 ألن هذا يؤثر على مصدر األموال المطابقة،MassHealth  أوSSI اإلضافي
* ال شيء من محتويات هذه الوثيقة يشكل مشورة قانونية أو مالية أو عقارية

www.autismhousingpathways.org

How do I develop assets? (2)*
• If you are your family member’s Adult Family Care provider,
you might try to save some of the stipend
• Your family member might save earnings in an ABLE
account
• Full time students on SSI who work are allowed to earn more
than usual, but they are not allowed to have more than $2,000
in assets
• Putting earnings in an ABLE account can allow a student to save
for the future and still stay on SSI
* Nothing here constitutes legal, financial or real estate advice
www.autismhousingpathways.org
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*)2( كيف يمكنني تطوير األصول؟
 فيمكنك محاولة توفير جزء من الراتب،• إذا کنت أحد مقدمي رعاية البالغين ألحد أفراد أسرتك
ABLE • قد يوفر فرد أسرتك األرباح في حساب
 ولكن ال، ويعملوا بأن يكسبوا أكثر من المعتادSSI • يُسمح للطالب بدوام كامل المنتسبين في الدخل التأميني اإلضافي
 دوالر في األصول2000 يُسمح لهم بأن يكون لديهم أكثر من
 يمكن أن يسمح للطالب بالتوفير للمستقبل والبقاء منتسباً في الدخل التأميني اإلضافيABLE • وضع األرباح في حساب
SSI
* ال شيء من محتويات هذه الوثيقة يشكل مشورة قانونية أو مالية أو عقارية

www.autismhousingpathways.org

Why are living skills so important?
• A recent study showed living skills is the single most
important predictor of success for adults with autism*
• About 40% of people with autism won’t qualify for AFC, GAFC,
or PCA, and some won’t qualify for individual supports from
DDS
• In these cases, the more living skills someone has, the
cheaper it is to support them

* https://www.autismspeaks.org/science/science-news/autism-study-associates-self-care-skills-success-adulthood
www.autismhousingpathways.org
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لماذا تتمتع المهارات الحية بأهمية قصوى؟
*• أظهرت دراسة حديثة أن المهارات الحية هي أهم مؤشر للنجاح لدى البالغين المصابين بالتوحد
Adult Foster Care (AFC)  من األشخاص المصابين بالتوحد للحصول على الرعاية البديلة للبالغين٪40 • ال يتأهل حوالي
Personal Care  أو مساعدي العناية الشخصيةGroup Adult Foster Care (GAFC) أو الرعاية البديلة الجماعية للبالغين
Department of  وبعضهم ال يتأهل للحصول علی دعم فردي من إدارة خدمات النمو،Attendants (PCA)
Developmental Services (DDS)
 كلما زادت المهارات الحياتية لدى شخص ما قلت تكلفه دعمه،• في هذه الحاالت
* https://www.autismspeaks.org/science/science-news/autism-study-associates-self-care-skills-successadulthood

www.autismhousingpathways.org

What skills does my family member need?
• The Adolescent Autonomy Checklist is a great way to find out what skills to work on
•
•
•
•

http://tinyurl.com/j95sycy
Includes cooking, cleaning, public transit, filling out an application, etc.
Get ideas for IEP goals
Have your family member pick goals they would like to work on

• “Skills for living” on the AHP website: http://autismhousingpathways.org/links/#Skills
• Links to apps and websites to help teach living skills or coach someone through tasks

• Centers for Independent Living
• These Centers can help young people gain skills they need
• Mentors may be available to help teach skills
• http://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-and-association-directory-results/MA
* https://www.autismspeaks.org/science/science-news/autism-study-associates-self-care-skills-success-adulthood
www.autismhousingpathways.org
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ما المهارات التي يحتاجها فرد أسرتي؟
• قائمة مراجعة الحكم الذاتي للمراهقين وسيلة رائعة لمعرفة المهارات الالزمة
http://tinyurl.com/j95sycy •
. وما إلى ذلك، وملء الطلبات، والنقل العام، والتنظيف،• تشمل الطهي
IEP • الحصول على أفكار ألهداف برنامج التعليم الفردي
• اطلب من أفراد أسرتك اختيار األهداف التي يرغبون في العمل عليها
http://autismhousingpathways.org/links/#Skills :AHP • "مهارات للمعيشة" على موقع
• روابط إلى تطبيقات ومواقع ويب للمساعدة في تعليم مهارات المعيشة أو تدريب شخص من خالل المهام
• مراكز المعيشة المستقلة
• يمكن أن تساعد هذه المراكز الشباب على اكتساب المهارات التي يحتاجونها
• يمكن أن يكون الموجهون متاحين للمساعدة في تعليم المهارات
•http://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-and-association-directory-results/MA
*https://www.autismspeaks.org/science/science-news/autism-study-associates-self-care-skills-successadulthood

www.autismhousingpathways.org

Where do I go from here?
• Work through the Turning 18 checklist
• Apply for housing
• Use “My Benefits Generator” to figure out the MassHealth supports for which your
family member might be eligible: http://mbg.neindex.org/
• Develop a savings strategy
• Pursue options to improve your family member’s skills
• Download a housing workbook for your family member to complete:
http://autismhousingpathways.net/autism-housing-pathways-issues-housingworkbooks/
• Work with your child to identify their circles of support, and complete a personcentered planning workbook
• Need an easy way to remember what you learned today? Check out
http://autismhousingpathways.org/housing-in-a-months-worth-of-tweets/
www.autismhousingpathways.org
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أين أنتقل من هنا؟
18 • العمل من خالل قائمة المراجعة لبلوغ سن
• التقدم بطلب الحصول على السكن
: الذي قد يكون فرد أسرتك مؤهالً لهMassHealth " لمعرفة دعمMy Benefits Generator • استخدام "مصدر مساعداتي
/http://mbg.neindex.org
• وضع استراتيجية توفير
• تتبع الخيارات لتحسين مهارات فرد أسرتك
:• تحميل كتيب السكن لفرد أسرتك إلكماله
http://autismhousingpathways.net/autism-housing-pathways-issues-housing-workbooks/
 وإكمال كتيب تخطيط متمركز على الشخص،• العمل مع طفلك للتعرف على دوائر الدعم الخاصة به
• هل أنت بحاجة إلى وسيلة سهلة لتذكر ما تعلمته اليوم؟ راجع
http://autismhousingpathways.org/housing-in-a-months-worth-of-tweets/

www.autismhousingpathways.org
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إخالء المسؤولية من شركة  Autism Housing Pathwaysومن المؤلف
ال ضمانات
هذه الوثيقة مقدمة "بوضعها الحالي" دون أية تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية .ال تتعهد شركة Autism Housing Pathways
و/أو المؤلف بتقديم أية إقرارات أو ضمانات فيما يتعلق بهذه الوثيقة أو المعلومات والمواد الواردة في هذه الوثيقة.
دون المساس بعمومية الفقرة السابقة ،ال تتعهد شركة  Autism Housing Pathwaysو/أو المؤلف بأي مما يلي:
أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة كاملة أو صحيحة أو دقيقة أو غير مضللة.
أن ال شيء في هذه الوثيقة يُش ّكل ،أو من المفترض أن يُش ّكل ،أي نوع من المشورة .إذا كنت بحاجة إلى المشورة فيما يتعلق بأية مسألة
قانونية أو مالية ،فيجب عليك استشارة االختصاصي المناسب.
حدود المسؤولية
ال تكون شركة  Autism Housing Pathwaysو/أو المؤلف مسؤوالً تجاهك (سواء بموجب قانون االتصال أو قانون األضرار أو غير
ذلك) فيما يتعلق بمحتويات أو استخدام هذه الوثيقة أو أي شيء يتعلق بها:
عن أية خسارة مباشرة؛
عن أية خسارة غير مباشرة أو خاصة أو تبعية؛ أو
عن أي خسائر تجارية أو خسارة في اإليرادات أو الدخل أو األرباح أو المدخرات المتوقعة أو فقدان عقود تجارية أو عالقات عمل أو فقدان
سمعة أو شهرة أو خسارة أو فساد للمعلومات أو البيانات.
تنطبق قيود المسؤولية هذه حتى إذا كانت شركة  Autism Housing Pathwaysو/أو المؤلف قد تلقى مشورات صريحة بالخسارة
المحتملة.
االستثناءات
ال يستثني أي شيء في إخالء المسؤولية الوارد في هذه الوثيقة أو يحد من أي ضمان ينطوي عليه القانون بأنه من غير القانوني استثناءه أو
تقييده.
المعقولية
باستخدام هذه الوثيقة ،توافق على أن استثناءات ومحدوديات المسؤولية المنصوص عليها في إخالء المسؤولية الوارد في هذه الوثيقة معقولة.
إذا كنت تعتقد أنها غير معقولة ،فينبغي عدم استخدام هذه الوثيقة.
األطراف األخرى
أنت تقبل أن شركة  Autism Housing Pathwaysتكون لها مصلحة في الحد من المسؤولية الشخصية لمديريها وموظفيها .أنت توافق
على عدم تقديم أية مطالبة شخصياً ضد شركة  Autism Housing Pathwaysأو مديريها أو موظفيها أو أعضائها فيما يتعلق بأية خسائر
تتعرض لها بسبب هذه الوثيقة.
دون اإلخالل بالفقرة السابقة ،توافق على أن قيود الضمانات والمسؤولية المنصوص عليها في إخالء المسؤولية الوارد في هذه الوثيقة تحمي
مسؤولي وموظفي ووكالء شركة  Autism Housing Pathwaysوالشركات التابعة لها والخلفاء والمتنازل لهم والمقاولين من الباطن
وكذلك شركة  Autism Housing Pathwaysوالمؤلف.
األحكام غير قابلة للتنفيذ
إذا كان أي بند من بنود إخالء المسؤولية الوارد في هذه الوثيقة أو ُو ِجدً أنه غير قابل للتنفيذ بموجب القانون المعمول به ،فلن يؤثر ذلك على
قابلية تطبيق األحكام األخرى في إخالء المسؤولية هذا.
إخالء المسؤولية الوارد في هذه الوثيقة
يستند إخالء المسؤولية هذا على صيغة قانونية أنشأتها  contractology.comوتوزعها .freenetlaw.com

www.autismhousingpathways.org

