Lista de verificação para 18 anos
□ Certifique-se de que seu distrito escolar realizou um encaminhamento do Capítulo 688.
□ Candidate-se ao SSI (pode ser feito antecipadamente se seu filho estiver sob assistência domiciliar, ou se sua
renda familiar for bastante baixa) – certifique-se de que seu filho tenha menos de $2000 em bens em seu
nome. Ao obter o SSI sua criança torna-se elegível para o MassHealth (Medicaid).
□ Se você, pai ou mãe, for aposentado(a) ou deficiente, seu filho pode candidatar-se ao SSDI; existem menos
restrições de renda e os benefícios são mais maiores, mas o SSDI não torna seu filho elegível para o Medicaid,
e o SSI. É ser possível obter ambos (até um determinado limite). Eventualmente, o SSDI tornará a sua criança
elegível para o Medicare, porém há alguns serviços importantes que o Medicare não pode ser usado, mas o
Medicaid pode disponibilizar – como os serviços residenciais. É importante tentar obter para seu filho o
Medicaid *antes* de você se aposentar, para certificar-se de que seja possível ter ambos.
□ Uma vez que seu filho receba o SSI como um adulto, ele/a é automaticamente elegível para o MassHealth
(Medicaid). Caso não receba um cartão via correio após um mês, entre em contato com o MassHealth, informe
que seu filho é beneficiário do SSI, e não recebeu um cartão. Se o informarem que ele precisa se candidatar,
solicite para falar com um supervisor. Não o candidate. Se seu filho não receber o SSI, inscreva-o no
MassHealth com 19 anos de idade, quando a elegibilidade é baseada em sua própria renda. Se seu filho não
for elegível (por exemplo, se ele/a recebe uma renda alta através do SSDI), ele/a pode se elegível para o
CommonHealth se ele/a trabalhar pelo menos 40 horas por mês ou, se for passível de uma dedução.
□ Entre em contato com o DDS para uma análise sobre a elegibilidade para serviços de adulto. É essencial que
aqueles que conduzem a análise compreendam quaisquer dificuldades que afetam o bem-estar do seu filho –
“um cenário muito bom” durante este processo pode afetar você e seu filho.
□ Se seu filho for um menino, você deve inscrevê-lo no projeto – se não o fizer, pode afetar a elegibilidade para
alguns benefícios do governo.
□ Determine se você deseja ter a tutela, ou uma alternativa mais menos restritiva (tal como uma representação de
assistência médica, um procurador permanente, ou ser nomeado como o beneficiário representante dos
benefícios do governo do seu filho ou filha). Seja qual for a sua escolha, tente determinar um pouco antes do
aniversário. Após o aniversário, seu filho é legalmente um adulto, e você não tem nenhuma representatividade
legal, mesmo no pronto-socorro.
□ Candidate-se ao cupom para abrigos da Seção 8. Existem duas listas para inscrição: a lista centralizada e uma
das listas é operada por organizações sem fins lucrativos regionais. Você também pode fazer parte das listas
de cidades que não estão na lista centralizada; no entanto, este cupom é válido para os residentes daquela
cidade por 12 meses após seu recebimento. É importante realizar isso o mais rápido possível depois que seu
filho completar 18 anos, como pode levar de 5 a 10 anos para que receba um cupom. Você também deve
verificar as listas anualmente para garantir que ainda faz parte da mesma, pois eles eliminam essas listas de
dois em dois anos (verifique, não volte a se reinscreva, a menos que você tenha sido eliminado – caso contrário
será movido para o final da lista). O estado de Massachusetts também tem dois programas de cupom próprios
(MRVP e AHVP), mas as listas de espera geralmente estão fechadas. Você também pode candidatar-se ao
abrigo baseado em projetos; essas listas são mais curtas, mas seu parente terá que residir no projeto que
emite o cupom.
□ Se você optar por não obter a tutela (ou se apenas um dos pais atuar como guardião), verifique se seu filho é
elegível para a Adult Family Care (Assistência Familiar para Adultos). Você pode receber cerca de $9,100 a
$18,000 por ano para cuidar de seu filho (dependendo do nível de cuidados necessários). Se o seu filho é
elegível para o Adult Family Care (Assistência Familiar para Adultos), ele ou ela deverá eventualmente ser
elegível para o Group Adult Foster Care (Acolhimento para Adultos em Grupo) aos 22 anos, que disponibiliza
entre 1 a 2 horas por dia de serviços assistenciais para aqueles em abrigos subsidiados ou Assistência à
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Autonomia, com serviços de emergência disponíveis. Os Aging Service Access Points (Pontos de Acesso ao
Serviço para Idosos) ASAPs podem ajudá-lo a localizar as agências operadoras da AFC e GAFC.
Para mais informações, consulte a Barbara Jackins, Planejamento Jurídico para Necessidades Especiais em
Massachusetts, http://www.amazon.com/Legal-Planning-Special-Needs-Massachusetts/dp/1449087426
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Recursos
•

Capítulo 688
– http://www.doe.mass.edu/sped/iep/688

•

SSI
– http://www.socialsecurity.gov/pgm/links_ssi.htm
– http://www.beneplan.org/
– http://www.mass.gov/eohhs/consumer/disability-services/vocational-rehab/ses/impact/project-impact.html

•

SSDI
– http://www.ssa.gov/planners/disability/dqualify10.html

•

MassHealth
– http://www.workwithoutlimits.org/node/74
– http://mbg.neindex.org
– http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/

•

Elegibilidade para DDS
– http://tinyurl.com/p66e59x
– http://tinyurl.com/7xqsw5x
– http://www.mass.gov/eohhs/docs/dmr/awp/elig-fact-sheet.pdf
– http://tinyurl.com/pcl62kr
– http://www.mhlac.org/Docs/dds_masscap_and_icap.pdf

•

Serviço de Seleção (projeto de recrutamento)
– https://www.sss.gov/

•

Tutela
– http://www.mass.gov/courts/forms/pfc/pfc-upc-forms-generic.html#3

•

Seção 8 e outros cupons para abrigos
– http://www.18section8.org
– http://www.mass.gov/hed/docs/dhcd/ph/rentalapplications/sec8app.pdf
– http://www.section8listmass.org/
– http://autismhousingpathways.org/wp-content/uploads/2017/01/Additional-sources-of-Section-8-vouchers.pdf
– http://www.mass.gov/hed/housing/rental-assistance/mrv.html
– http://www.mass.gov/hed/housing/rental-assistance/ahvp.html
– http://www.mass.gov/hed/docs/dhcd/ph/publichousingapplications/standapp.pdf

•

Adult Family Care (Assistência Familiar para Adultos)
– http://www.seniorconnection.org/aaa_asap.htm
– http://www.massafc.org/provider-list

•

Group Adult Foster Care (Acolhimento para Adultos em Grupo)
– http://www.seniorconnection.org/aaa_asap.htm
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A Autism Housing Pathways, Inc., seus funcionários, agentes e diretores não são responsáveis por quaisquer
alegações e causas de ação decorrentes de erros ou omissões de tais partes, ou associadas ao uso deste
documento; ao fazer uso da informação disponibilizada, o usuário isenta e renuncia a todas as queixas de causa de
ação contra a Autism Housing Pathways, Inc. Para uma declaração de isenção de responsabilidade completa,
acesse http://autismhousingpathways.net/wp-content/uploads/2014/05/Legal_disclaimer_general.pdf
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