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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)
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Liệu có kết thúc nào tốt đẹp không?
“Sách luôn có đoạn kết đẹp.” Điều này có nghĩa là gì: tất cả đều ổn và sống hạnh phúc với nhau suốt đời?’
‘Ah!’ Sam hỏi. ‘Thế họ sẽ sống ở đâu? Đó là điều mà tôi thường tự hỏi bản thân.’”
- J.R.R. Tolkien
 81% thanh niên tuổi từ 19-30 mắc hội chứng tự kỷ sống với cha mẹ hoặc người giám hộ.
 67% người khuyết tật ở độ tuổi trưởng thành không có việc làm
 80 - 90% người lớn mắc hội chứng tự kỷ không có việc làm
Nguồn: Easter Seals, 2008

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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Thế người nhà của gia đình tôi sẽ không vào sống ở nhà tập thể (group home) à?
• Dịch vụ người lớn không phải dịch vụ nghiễm nhiên có quyền được hưởng
•

Trong năm tài chính FY17, 927 người khuyết tật tròn 22 tuổi nhận được dịch vụ của Bộ Dịch Vụ phát triển
(Department of Developmental Services (DDS)); Dự đoán có 40% - 50% em mắc hội chứng tự kỷ

•

Chỉ có chừng 270 người khuyết tật tròn 22 tuổi nhận được dịch vụ Ăn ở Nội Trú ngay trong Cộng Đồng
(Community Based Residential Services (CBRS)). Dịch vụ Ăn ở Nội Trú ngay trong Cộng Đồng (CBRS)
bao gồm:
• Nhà tập thể (Group homes)
•

Nhà dạng Shared Living: DDS sẽ trả tiền trợ cấp cho người chăm sóc để sống với người khuyết tật
(thường là ngay tại nhà người chăm sóc, nhưngcó khi tại nhà ở của người khuyết tật)

•

Người sống chung với người chăm sóc do MassHealth chi trả, vẫn nhận được hổ trợ từ DDS cho
khoảng 30 tiếng hoặc hơn cho các dịch vụ tổng hợp.

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.
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Ai nhận được dịch vụ Ăn ở Nội Trú ngay trong Cộng Đồng (Community Based Residential Services)?
•

Trước đây có 25-30% người nhận Hổ trợ ở nội trú không sự tham gia của gia đình.

•

Đối với người có gia đình tham gia, DDS áp dụng tiêu chuẩn “sức khỏe và an toàn”; Nếu người sống chung
với gia đình và DDS cảm thấy họ đang sống trong môi trường lành mạnh và an toàn, thì DDS sẽ chi trả cho
dịch vụ ăn ở nội trú ngay trong cộng đồng, mà chỉ cung cấp vài giờ theo hình thức “Hổ trợ Cho Gia Đình”.

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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Ai nhận được dịch vụ Ăn ở Nội Trú ngay trong Cộng Đồng (Community Based Residential Services)?
• Sức Khỏe và An Toàn là phần đánh giá gồm 3 mảng:
•
Khả năng gia đình có thể chăm sóc
• Ví dụ: một người có thể nhận được dịch vụ ăn ở Nội Trú ngay trong Cộng Đồng (CBRS) có
thể là một người mẹ bị mù, một người cha bị đau lưng không có khả năng chăm sóc cho một
thành viên trong gia đình ngồi xe lăn, vv…

•

•

Nhu cầu cá nhân
• Ví dụ: một người có thể nhận được dịch vụ Ăn ở Nội Trú ngay trong Cộng Đồng (CBRS) là
người có hành vi hung hăn, tự gây thương tích cho bản thân, và pica (ăn rác)

•

Kết quả đánh giá của nhân viên DDS

Nếu con của bạn được đề nghị ở nhà nội trú lúc con bạn 22 tuổi và bạn từ chối không nhận thì con của bạn
có thể sẽ không nhận được hổ trợ việc ăn ở nội trú ngay trong cộng đồng cho đến lúc bạn không còn khả
năng chăm sóc.

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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Vậy nhà tập thể thì thế nào?
• Khoảng 40% người nhận hổ trợ ăn ở nội trú CBRS sống ở nhà tập thể, và khoảng 20% sống ở nhà Shared
Living
•

DDS muốn phục vụ nhiều người ở nhà Shared Living hơn là số người ở nhà tập thể

•

DDS KHÔNG tài trợ chi phí nhà ở khi ở nhà Shared Living

•

Hiện nay, người không bị khuyết tật về mặt trí tuệ không đủ điều kiện được ở nhà Tập Thể hoặc nhà Shared
Living
• Nếu họ sống trong nhà riêng của họ và không cần chăm sóc 24/7, họ có thể nhận được Hổ trợ cá
nhân trong vài giờ. Bên cạnh đó họ hội đủ điều kiện để nhận dịch vụ Hổ trợ gia đình.
•

DDS không cung cấp nhà ở, ngoại trừ trường hợp họ không có gia đình tham gia

 Hầu hết các gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hoặc xây nhà

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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Tin tốt: Việc Tách riêng Nhà ở Với Dịch Vụ Là phương pháp tốt nhất
•

Việc tìm nhà lúc nào cũng khó khăn, nhưng có thể đem lại những lợi ích tốt hơn
•

Mỗi cá nhân có thể tự chọn sống chung với ai

•

Nếu nhà cung cấp dịch vụ không phù hợp, cá nhân có thể thay đổi nhà cung cấp dịch vụ mà không
cần chuyển ra khỏi nhà

•

Nếu người chăm sóc sống trong nhà đó bỏ việc, thì chính họ sẽ là người ra khỏi nhà chứ không phải
là người khuyết tật.

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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Không nên chờ! Cần phải Lập kế hoạch*
• Học Phép Tính Nhà
• Luật lệ quy định chương trình nào của chính phủ có thể phối hợp được với nhau, chương trình nào
không thể phối hợp được, chúng có thể dùng để làm gì và ở đâu
•

Cần lập kế hoạch về nhà cửa mà có thể thực hiện qua thời gian, lập kế hoạch cho 5-10 năm sau là chuyện
bình thường
• Khi trẻ 18 tuổi, cần làm các bước cụ thể
•

Đừng chờ đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng để bạn chuyển người thân bị khuyết tật ra ngoài ở riêng –
Vì khi bạn bắt đầu lên kế hoạch, giai đoạn 5-10 năm cũng bắt đầu!

•

Xây dựng tài sản (trước 18 tuổi, nếu có thể!)

•

Phát triển kỹ năng cho người thân khuyết tật trong gia đình bạn

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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Học Phép Tính Nhà
Chi phí nhà ở + Thực phẩm + Dịch vụ Hổ trợ = Nhà ở


Dịch vụ Hổ trợ hầu như luôn luôn đắt hơn chi phí nhà ở cơ bản



Nhờ đừng quên là bài toán này không tính chi phí tiêu dùng, chi phí đi lại, etc.

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

Nguồn tài trợ:
 SSI
 SSDI
 Section 8
 Lựa chọn: “nhà hợp với túi tiền”
 Những dạng “Nhà Thuê Giá Rẻ” khác
 DDS
 DMH
 Hổ trợ về năng lượng/tiền hổ trợ điện gas
 Nguồn thông tin cá nhân
 Những nguồn trợ tư nhân
Thực phẩm:
 SSI
 SSDI
 Food stamps (SNAP or Bay State CAP)
 DDS
 DMH
 Nguồn thông tin cá nhân
 Những nguồn hổ trợ tư nhân
Các dịch vụ hổ trợ
 SSI
 SSDI
 MassHealth (Medicaid)
 DDS
 DMH
 Nguồn thông tin cá nhân
 Những nguồn hổ trợ tư nhân
* Người mắc hội chứng tự kỷ rất hiếm khi tiếp cận được dịch vụ của DPH
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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
Private
resources

DDS
DMH*

DDS

Private
resources

DMH*

Private
resources

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.
*Rarely accessed in practice by people with autism

www.autismhousingpathways.org

12

SSI, SSDI, DDS, và DMH có thể được dùng để hổ trợ tiền nhà, thực phẩm và các dịch vụ Hổ trợ. Các nguồn tài
trợ khác CHỈ có thể được dùng cho các khoảng liệt kê bên dưới.

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
www.autismhousingpathways.org
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4 Nguồn Trợ Cấp Chính: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
• Tiền Trợ Cấp An Sinh Xã hội (SSI)
• Người lớn tuổi, người mù, hoặc người khuyết tật, có thu nhập cực thấp (ít hơn $1,337/tháng trong
năm 2017), và tài sản ít hơn $2,000
• Thu nhập bình quân $577-$1,189/tháng, tùy vào hoàn cảnh sống
• $1,189 cho người sống ở nhà assisted living có giấy phép
• $849 cho người sống đơn thân
• $765 cho người chia sẻ chi phí đồng đều hoặc cho người sống ở nhà tập thể
• $577 cho người sống ở nhà của người khác và chi phí không được chia đồng đều
•
•

Phần lớn chi phí được chi trả bởi Trung Tâm Quản lí Phúc Lợi Xã Hội (SSA), phần còn lại do tiểu
bang chi trả
Không bị phạt nếu có thu nhập $65/tháng, và thêm $20/tháng không phải tiền thu nhập
• Nếu tiền thu nhập cao hơn đồng nghĩa với việc lợi ích bị cắt đi 50 xu cho một đồng kiếm
được
• Việc giảm tối đa là 50% chi phí nhận được từ liên bang, cộng thêm $20

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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4 Nguồn Trợ Cấp Chính: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
• An Sinh xã hội (tiếp tục)
• Khi bạn có SSI, bạn tự động hội đủ điều kiện để có bảo hiểm Masshealth Standard
• Nộp đơn xin SSI khi con bạn 18 tuổi
• Nếu bạn không nhận được thẻ MassHealth sau khi bạn nhận được SSI, hãy gọi ngay cho
Masshealth
• Nếu người ta yêu cầu bạn điền đơn xin MassHealth lại, yêu cầu họ cho bạn gặp người giám
sát và cho họ biết là con bạn đang hưởng SSI
•

Việc điền đơn xin MassHealth đôi khi cũng gây ra trở ngại; thông thường người nộp
xin MassHealth phải 19 tuổi, nhưng người hưởng SSI sẽ tự động nhận MassHealth
khi người đó tròn 18 tuổi

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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4 Nguồn Trợ Cấp Chính: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
• Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội (SSDI)
• Dựa vào lịch sử việc làm của người khuyết tật hoặc của cha mẹ người đó, nếu đây là “Người Trưởng
Thành bị Khuyết tật (bị khuyết tật trước tuổi 22)
• Nếu dựa trên lịch sử việc làm của cha mẹ, lợi ích bắt đầu ngay khi cha mẹ về hưu, bị khuyết
tật, hay qua đời
•

Tiền SSDI có thể nhiều hơn tiền SSI (tùy vào quá trình làm việc của cha mẹ)
• Nếu tiền SSDI ít hơn, SSI sẽ chi trả phần chênh lệch

•

Không có giới hạn trong tài khoản tiết kiệm, tài sản, hoặc tiền có được không phải từ đồng lương,
nhưng mức thu nhập hàng tháng không được cao hơn $1,170 một tháng (tính theo năm 2017)

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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4 Nguồn Trợ Cấp Chính: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
• SSDI và Bảo Hiểm Sức Khỏe
• Sau 2 năm nhận SSDI, người đó sẽ hội đủ điều kiện nhận Medicare, chứ không nhận MassHealth
(Medicaid)
• MassHealth là bảo hiểm chi trả cho những dịch vụ và Hổ trợ lâu dài
• Nếu tiền SSDI nhiều hơn giới hạn thu nhập quy định bởi MassHealth, người đó có thể mất
MassHealth
• Ngoại trừ: Sẽ không bị cắt MassHealth nếu chuyển từ SSI (ở tuổi trưởng thành) qua SSDI
• Nếu cha mẹ có lịch sử thu nhập cao thì đừng nên về hưu cho đến khi nào con cái nhận được
tiền SSI ở tuổi trưởng thành.

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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4 Nguồn Trợ Cấp Chính: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
•

SSDI và CommonHealth
• Những ai bị mất MassHealth có thể có đủ điều kiện xin CommonHealth; CommonHealth cũng được
dùng để chi trả các dịch vụ Hổ trợ lâu dài
•

Có thể phải trả phí bảo hiểm tùy theo mức thu nhập

•

CommonHealth dựa trên thu nhập của người khuyết tật ở tuổi 19

•

Phải đáp ứng một trong những điều sau:
• Làm việc 40 tiếng một tháng
• Đã trả hết tiền deductible một lần
• Chứng minh được là chi phí y tế trên một khoảng nhất định không được bảo hiểm chi
trả trong vòng 6 tháng: (tổng thu nhập hàng tháng trừ đi $542) x 6
•

Người nhiễm HIV và có thu nhập cả hộ gia đình ở mức 200% hoặc ít hơn 200% Mức Giới
Hạn Nghèo Liên Bang (FPL)

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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Hổ trợ Khẩn Cấp cho Người Cao Tuổi, Người Khuyết Tật, và Trẻ Em (EAEDC): Được hưởng tiền mặt với
những ai không đủ tiêu chuẩn nhận SSI hoặc SSDI
• Hội đủ điều kiện nếu:
• Là người khuyết tật
• Chăm sóc người khuyết tật nặng
• Người 65 tuổi hoặc trên 65 tuổi
• Đang được đào tạo bởi chương trình Phục Hồi Chức Năng Massachusetts (MRC)
• Mức hổ trợ:
• Người độc thân có chổ ở nhận: $303.70
• Là vợ chồng, thì mỗi người nhận được $202.50
• Người vô gia cư nhận: $92.80
• Người ở tại nhà: $72.80

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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4 Nguồn Trợ Cấp Chính: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
Section 8 – Phiếu nhà di động
• Người có Section 8 sẽ phải trả 30% từ tổng thu nhập của mình vào tiền nhà cho chủ nhà; Ban Phát
Triển Nhà và Đô Thị sẽ trả phần còn lại.
• Không ảnh hưởng đến việc nhận SSI hoặc MassHealth
• Thời gian chờ có thể từ 10-12 năm
• Có thể nộp đơn xin khi tròn 18 tuổi
• Có 60 ngày để sử dụng, nhưng nếu là người khuyết tật thì có thể gia hạn (đến 120 ngày)
• Người khuyết tật có thể nhận được phiếu nhà 2 phòng ngủ nếu họ cần có người giúp sống chung với
mình – người sống chung không được là người thân trong gia đình (anh chị em họ thì được)
• Có thể chấp nhận chủ nhà là thành viên trong gia đình nếu người khuyết tật cần sự hổ trợ hợp lí, tuy
nhiên căn hộ cho thuê phải riêng lẻ và hợp pháp
• 18 tuổi? Section 8!: xem đoạn phim và vào trang web để có thêm thông tin về quá trình xin Section 8
(www.18section8.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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4 Nguồn Trợ Cấp Chính: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
•

3 cách xin nhà Section 8
• Danh sách chờ chính (The Centralized Waiting List)
• Nộp đơn xin trên mạng (http://www.section8listmass.org/)
• Đăng nhập mỗi năm để cập nhật thông tin nhằm tránh việc bị xóa tên ra khỏi danh sách chờ
• Phải đảm bảo địa chỉ chính xác
•

Bộ Gia Cư và Phát Triển Cộng Đồng (DHCD), Chương Trình Housing Choice Voucher (HCVP),
Danh Sách Nhà Section 8 (còn gọi là danh sách phi lợi nhuận của địa phương)

•

•
•
•

Điền đơn giấy, gửi mail hoặc nộp trực tiếp tại tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực nơi bạn ở
(Metropolitan Boston Housing Partnership phục vụ khu vực Boston)
(http://www.mass.gov/hed/economic/eohed/dhcd/rental-applications-anddocumentation.html)
Liên lạc mỗi năm để cập nhật thông tin nhằm tránh việc bị xóa tên ra khỏi danh sách chờ
Phải đảm bảo địa chỉ chính xác

Một số cơ quan nhà ở cung cấp phiếu nhà, nhưng không tham gia vào Danh Sách Chờ Chính
• Danh sách bao gồm Boston và Cambridge
http://18section8.org/wp-content/uploads/2017/04/Additional-sources-of-Section-8vouchers2017.pdf

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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Dự án nhà Section 8
• Loại nhà Section 8 khác
• Phiếu nhà thuộc về một địa chỉ nhất định và không di động
• Danh sách chờ ngắn hơn
• Sau một năm sống trong khu nhà Section 8, người đó có thể được chuyển lên đầu danh sách chờ của phiếu
nhà di động Section 8
• Người khuyết tật có thể nhận được phiếu nhà 2 phòng ngủ nếu họ cần có người giúp sống chung với mình –
người sống chung không được là người thân trong gia đình

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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4 Nguồn Trợ Cấp Chính: SSI, SSDI, Section 8, MassHealth
•
•

MassHealth chính là Medicaid
MassHealth là bảo hiểm của Bang nhằm chi trả cho những dịch vụ và Hổ trợ lâu dài
• Đây là chương trình nghiễm nhiên được hưởng, không phải chờ đợi
• Những người có Masshealth và CommonHealth đều có thể được hưởng các dịch vụ do tiểu bang
cung cấp
• Dịch vụ do tiểu bang bao gồm Chăm Sóc Theo Nhóm (Group Adult Foster Care), Người Chăm Sóc
(Adult Foster Care) hoặc Người Thân Chăm Sóc (Adult Family Care), và Chăm Sóc Cá Nhân
(Personal Care Attendant)
• Có thể không đươc sử dụng để trả tiền nhà
• Với những gì xảy ra ở Washington, DC - “Block grant” hay “trợ cấp” Medicaid có nghĩa là phải chờ
để nhận được các dịch vụ do tiểu bang cung cấp

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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Chăm sóc theo nhóm (Group Adult Foster Care)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Người 22 tuổi có thể được hưởng
Có thể sử dụng chi trả cho khu nhà ở được trợ cấp hoặc nhà được Hổ trợ do các tổ chức GAFC hổ trợ
Người cần được giúp ít nhất một hoặc nhiều hơn với các hoạt động hàng ngày (ADLs) như: đi vệ sinh, tắm
rửa, mặc đồ, ăn uống, đi lại, di chuyển vào hoặc ra khỏi xe lăn
Tối đa chỉ được 3 người ở trong “một đơn vị nhà” (có ít nhất một phòng ngủ và một phòng tắm)
Tài trợ $14,720 mỗi người một năm (@1,227/tháng)
Ít nhất một người chăm sóc cho mỗi 10 người ở đó
Người ở không có hành vi hung hăng hay tự làm tổn thương mình
“Dịch vụ khẩn cấp” phải có sẵn 24/7
Cung cấp hổ trợ 14 tiếng/người/tuần

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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Chăm sóc hổ trợ cho người lớn (AFC)
• 16 tuổi trở lên có thể xin chương trình này
• Người cung cấp dịch vụ chăm tối đa 3 người lớn khuyết tật ngay tại nhà người cung cấp dịch vụ hoặc ngay
tại nhà người khuyết tật đó
•
• Người khuyết tật có thể phải trả chi phí ăn ở nếu sống tại nhà người cung cấp dịch vụ chăm sóc
• Nếu người cung cấp dịch vụ chăm sóc sống tại nhà người khuyết tật:
• Nguồn tiền trợ cấp được miễn thuế nếu người cung cấp dịch vụ chăm sóc là người trả tiền
thuê nhà
• Người cung cấp dịch vụ chăm sóc phải nhận được nguồn trợ cấp bằng với mức lương tối
thiểu, và được trả thêm giờ nếu làm hơn 40 tiếng/tuần (khoản tiết kiệm từ việc không trả tiền
thuê sẽ trừ vào lương, 5+ tiếng ngủ liên tiếp không tính vào giờ làm việc) – có thể cần chăm
sóc 3 người khuyết tật mới đủ chi phí

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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Chăm sóc hổ trợ cho người lớn (AFC) (2)
• Người cung cấp dịch vụ chăm sóc nhận trợ cấp miễn thuế từ Medicaid trong vòng 50 tuần
• Khoảng $9,125/năm nếu cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người khuyết tật ở Mức Độ I1
• Khoảng $18,250/năm nếu cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người khuyết tật Mức Độ II2
• Nếu người chăm sóc đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm, thì người khuyết tật sẽ không nhận được tiền trợ
cấp thực phẩm trừ phi người chăm sóc không tính người khuyết tật là một thành viên cá nhân của hộ gia
đình.
• Nếu người chăm sóc không đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp thực phẩm, người khuyết tật cũng không
nhận được tiền trợ cấp thực phẩm.
1 Level I: cần được Hổ trợ ít nhất một hoặc nhiều hơn kĩ năng sống hàng ngày (ADLS)
2 Level 2: cần được Hổ trợ trực tiếp bằng tay chân cho 3 hoặc nhiều hơn kĩ năng sống hàng ngày ADLs hoặc hổ
trợ hai kĩ năng sống hàng ngày ADLs nhưng có hành vi khó khăn

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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Chăm sóc hổ trợ cho gia đình (AFC)
•

Giống như Chăm Sóc Hổ trợ người lớn (AFC), có điều người chăm sóc là người thân trong gia đình mà
không phải là người giám hộ hợp pháp
•

Có nghĩa là cha mẹ không thể là người chăm sóc cho đến lúc người con khuyết tật tròn 18 tuổi

•

Thường khi con tròn 18 tuổi hoặc cha hoặc mẹ sẽ trở thành người giám hộ, người còn lại sẽ là người
chăm sóc

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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Người Cung cấp dịch vụ Chăm sóc Cá nhân (PCA)
• Không thể kết hợp với chương trình hổ trợ chăm sóc người lớn theo gia đình (AFC) hoặc theo nhóm
(GAFC)
• Cần phải nhận được sự hổ trợ bằng tay chân với 2 hoặc nhiều hơn kĩ năng sống hàng ngày ADLS
• Người cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân (PCA) không thể là người giám hộ hợp pháp; đối với người lớn
tuổi, cha hoặc mẹ không phải là người giám hộ có thể làm PCA
• PCAs chỉ được làm với số giờ do MassHealh chấp thuận
• PCAs được trả $14.56/tiếng; mức này sẽ được tăng lên $15/tiếng bắt đầu từ tháng 7 năm 2018
• Với PCAs mà làm việc trên 40 giờ/tuần cho tất cả các khách hàng thì cần phải có waiver
• Nếu thời gian bạn cần hổ trợ ít hơn 15 tiếng/tuần, nên xin dịch vụ chăm sóc hổ trợ người lớn (AFC); nếu
bạn cần Hổ trợ 24/7 thì cũng nên xin AFC vì dịch vụ PCA chỉ cung cấp Hổ trợ cho một hoạt động đặc biệt
trong thời gian ngắn
• Với người cần Hổ trợ suốt đêm (như ống thở, hay đi vệ sinh buổi tối vì tình trạng tuyến tiền liệt),
PCA ở qua đêm là một giải pháp

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
Private
resources

Những Nguồn Tài Trợ:
Dạng “Nhà Giá Trung Bình” khác

DDS
DMH*

DDS

Private
resources

DMH*
Private
resources

www.autismhousingpathways.org
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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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Dạng “Nhà Giá Trung Bình” khác
•

Dạng “Nhà Giá Trung Bình” tư nhân
•

Những khu vực phát triển nhà yêu cầu phải có một vài đơn vị nhà với giá trung bình vì họ nhận được
hổ trợ thuế hoặc là vì họ nhận tài trợ từ MassHousing

•

Có một vài đơn vị cần được dành riêng cho những người do tổ chức DDS và DMH phục vụ

•

Mặc dù rẻ hơn giá thị trường, những người hưởng SSI thường không đủ khả năng thuê nhà tư nhân
nếu dự án nhà Giá Trung Bình tư nhân không tham gia vào chương trình Section 8.

•

Nhà Cho Người Lớn Tuổi Của Tiểu Bang (State elderly housing)
• 13.5% giường ngủ dành riêng cho người trẻ bị khuyết tật

•

MRVP và AHVP
• Các chương trình này giống với Section 8, nhưng do nhà nước quản lí. Thường danh sách chờ là
danh sách đóng. Hãy vào trang web sau để có thêm thông tin:
http://www.mass.gov/hed/housing/rental-assistance/mrv.html and
http://www.mass.gov/hed/housing/rental-assistance/ahvp.html

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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Những Dạng Nhà Thuê Giá Trung bình Khác (2)
• Nhà có hổ trợ cuộc sống với Chi Phí Trung bình (Affordable assisted living)
• Nhà có hổ trợ cuộc sống áp dụng cho người 22 tuổi trở lên bị khuyết tật
• Những ai có thể đủ điều kiện hưởng SSI-G; phải trả nhiều hơn nhưng không thể kết hợp với Sec.8
•

Caritas Communities quản lý các khu nhà có một phòng. Nhà ở nằm ngay trên tuyến đường giao thông công
cộng, chi phí thuê khoảng $145 một tuần. Luôn có người giám sát ở đây

•

Vào trang web AHP để tìm thêm thông tin về nhà ở giá cả trung bình và trợ cấp chi phí nhà ở:
http://autismhousingpathways.org/services/housing-opportunities/#AffordableHousing

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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Những Dạng Nhà Thuê Giá Trung bình Khác (3)
• Nhà nghỉ dưỡng (Rest homes)
•

Thay vì phải sống trong trại tập trung, đối với một số người thì đây có thể là lựa chọn khả thi thay vì
phải sống vô gia cư

•

Không giống như viện dưỡng lão, không bị ràng buộc với việc dọn đi hay ở lại

•

The Somerville Home mở cửa cho người từ 50 tuổi trở lên cần Hổ trợ một hoặc nhiều hơn các hoạt
động sống hàng ngày

•

Một người khuyết tật có thể giữ lại $72.80/tháng từ check của SSI hoặc EAEDC4 , phần còn lại
chuyển vào trả cho nhà nghỉ dưỡng, số tiền chênh lệnh sẽ do MassHealth thanh toán

•

Với những ai không đủ điều kiện hưởng SSI hoặc EAEDC thì cũng có thể tự trả chi phí từ tiền túi
của mình

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”
DDS3
DMH*
Energy/utility
assistance
Private
resources

Những Nguồn Tài Trợ:
Hổ trợ chi phí tiền điện, tiền nước, tiền gas
DDS sẽ được giới thiệu cuối cùng

DDS
DMH*

DDS

Private
resources

DMH*
Private
resources

3

www.autismhousingpathways.org

DDS will be covered last.

32autism
*Rarely accessed in practice by people with

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
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Hổ trợ chi phí tiền điện, nước, gas
• Chương Trình Hổ trợ Nhiên Liệu cho Gia Đình Có Thu Nhập Thấp (LIHEAP)
• Nếu chi phí tiền sưởi không tính trong tiền thuê nhà
• LIHEAP thanh toán trực tiếp với công ty sưởi (khoảng thanh toán có thể đến mức cao nhất
được quy định cho một năm)
•

•

Hoặc chi phí thuê nhà nhiều hơn 30% thu nhập (một sự lựa chọn trước khi Section 8 có hiệu lực)
• LIHEAP thanh toán một phần chi phí thuê nhà (30%/tháng cho đến mức cao nhất quy định
cho một năm

Citizen’s Energy (gọi là JOE-4-OIL) và Hổ trợ sưởi nhiệt Distrigas
• Sau khi sử dụng hết LIHEAP cho một năm
•

Phiếu chi trả cho 100 gallons tiền dầu cho hệ thống sưởi trong nhà hoặc $150 đồng nếu dùng natural
gas

•

Chương Trình Hổ trợ theo thời tiết
• Với người nhận SSI hoặc LIHEAP, có thể nhận chương trình hổ trợ theo thời tiết miễn phí

•

Trợ cấp tiền gas và tiền điện4
• 20%-40% giảm giá
Trợ cấp tiền Điện Thoại
• Giảm giá cho đường dây điện thọai bàn nội hạt HOẶC
• Cấp một cái điện thoại cầm tay miễn phí với số phút nhất định mỗi tháng

•

4 and 5

Người đứng tên trên đơn tính tiền phải là người nhận SSI

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

Những Nguồn Tài Trợ:

Hổ Trợ Thực Phẩm (SNAP hay Bay State CAP)

*Rarely accessed in practice by people with autism
www.autismhousingpathways.org
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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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Hổ Trợ Thực Phẩm (SNAP)
•

•

Hai chương trình hổ trợ thực phẩm:
•

SNAP (Chương Trình Hổ trợ Bổ Sung Dinh Dưỡng)
• Hổ trợ $200, thường ít hơn 30% thu nhập đã trừ chi phí và thuế (khoảng $100/tháng)

•

Bay State CAP
• Nộp chung với đơn xin SSI, hoặc có thể nộp tại trụ sở An Sinh Xã Hội nếu đã nhận SSI
• Hổ trợ nhiều hơn SNAP (khoảng $150/tháng)
• Không được mua và nấu ăn chung với những thành viên khác trong gia đình mà không nhận
được Hổ trợ thực phẩm SNAP
• Không có thu nhập khi nộp đơn
• SNAP phù hợp hơn nếu
• Chi phí y tế phải trả trên $35/tháng
• Chi phí sưởi nhiệt và nhiệt lạnh không tính chung với tiền thuê nhà

Do sự hạn chế của chương trình, những người tròn 22 tuổi mới được hưởng, trừ phi người đó sống độc lập

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

Status

State housing for
families

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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Chương trình nhà ở tùy theo tình trạng nhập cư
Nguồn: Mass. Law Reform Institute Mass. Law Reform Institute)
Công dân Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn: hưởng nhà ở của tiểu bang cho gia đình; nhà ở của tiểu bang dành cho người
lớn tuổi/người khuyết tật; nhà ở nhiều hộ gia đình do tiểu bang quản lí; phiếu di động MRVP và AHVP; chương
trình nhà ở của liên bang cho phép người nhập cư nộp đơn xin*, các chương trình của liên bang khác bao gồm
Section 8.
Thường Trú Nhân Hợp Pháp (người có “thẻ xanh”) đủ tiêu chuẩn hưởng tất cả chương trình đề cập trên.
Những “người đủ điều kiện không phải công dân”+ đủ tiêu chuẩn hưởng tất cả chương trình đề cập trên.
Những người với tình trạng nhập cư khác, bao gồm tình trạng không giấy tờ, đủ tiêu chuẩn hưởng tất cả
chương trình đề cập trên NGOẠI TRỪ những chương trình khác của liên bang bao gồm Section 8.
* Một vài tòa nhà có nhiều hộ gia đình do liên bang quản lí; Cơ hội nhà ở cho người AIDS (HOPWA); Chương
trình cho người Vô Gia Cư McKinney (ngoại trừ chương trình McKinney Section 8 phục hồi chức năng; Shelter
Plus Care; Supportive Housing; HOME Rental Assistance; Low Income Housing Tax Credit properties (trừ phi
có một số luật lệ nhà ở với những bất động sản mà người nhập cư có thể nộp đơn xin)
+ Người nhập cư có đăng ký (thường trú nhân được thừa nhận bởi U.S. Attorney General và đủ điều kiện thi
quốc tịch); người tị nạn hay tị nạn chính trị; người nhập cư có điều kiện; tha nhân; người tạm trú; người được
ban ân xá từ năm 1986; cư dân của đảo Marshall, Micronesia, Palau, hoặc Guam; nạn nhân buôn người hay
người thân của những nạn nhân đó; người tự nộp đơn xin trong trường hợp VAWA (Chống bạo hành phụ nữ)

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

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

Non-qualified
PRUCOL

eligible

only pregnant
women <200% FPL

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

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

no

no

Undocumented

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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Dịch vụ Hổ trợ và nhận tiền mặt hổ trợ tùy theo tình trạng nhập cư
Nguồn: Mass. Law Reform Institute Mass. Law Reform Institute)
Công dân Hoa Kỳ: đủ điều kiện xin DDS, MassHealth Standard*, CommonHealth*, SSI, SSDI, SNAP
Thường trú nhân hợp pháp VÀ không bị 5 năm cấm vận: đủ điều kiện xin DDS, MassHealth Standard*,
CommonHealth*, SSI (có thể đủ điều kiện với một số điều kiện nhất định [xem phần “+” bên dưới), SSDI (nếu
cá nhân có số an sinh xã hội cấp năm 2004 hoặc sau năm 2004, được phép làm việc, có visa B-1, D-1, hay D-2,
và đã đóng góp vào SSDI), EAEDC, SNAP
Thưòng Trú Nhân Hợp Pháp (chưa được đề cập phía trên): đủ điều kiện xin DDS, MassHealth Standard*
(phụ nữ mang thai có thu nhập < 200% Mức Giới Hạn Nghèo quy định bởi Liên Bang [FPL], trẻ em và thanh
thiêu niên từ 1-20 tuổi < 150% FPL), CommonHealth* (trẻ em và thiếu niên khuyết tật [0-18 tuổi] có thu nhập
> 150% FPL), SSI (có thể đủ điều kiện trong những trường hợp cụ thể [xem phần “+” bên dưới), SSDI (nếu cá
nhân có số an sinh xã hội cấp năm 2004 hoặc sau năm 2004, được phép làm việc, có visa B-1, D-1, hay D-2 và
đã đóng góp vào SSDI, EAEDC, SNAP (trẻ em dưới 18, người trưởng thành khuyết tật)
Người không đủ điều kiện PRUCOL: Đủ điều kiện xin DDS, MassHealth Standard* (phụ nữ mang thai có
thu nhập < 200% FPL), CommonHealth* (trẻ em và thanh thiêu niên khuyết tật [0-18 tuổi] HOẶC người khuyết
tật 19 & 20 tuổi có thu nhập <150% FPL), SSI (là người nhận SSI hay đang chờ giải quyết đơn xin SSI từ ngày
8/22/96), SSDI (nếu người có thẻ an sinh xã hội cấp năm 2004 hoặc sau năm 2004, người được phép làm việc,
người có visa B-1, D-1, hay D-2, và người đã đóng góp vào SSDI), EAEDC, SNAP (người nhập cư bị đánh
đập, người mới vào từ Cuba và Haiti, cựu chiến binh hợp pháp)
Không giấy tờ: Đủ điều kiện xin MassHealth Standard* (phụ nữ mang thai thu nhập < 200% FPL, hay có
MassHealth từ năm 1997), CommonHealth* (nếu có MassHealth từ 1997)
* Phải có MassHealth hay CommonHealth để nhận được AFC, GAFC, PCA, hoặc Day Habilitation

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

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

*Rarely accessed in practice by people with autism

Private
resources

Những Nguồn Tài Trợ:

DDS

www.autismhousingpathways.org

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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Nếu tôi nhận tiền Hổ trợ nhà tập thể?
● Nguồn ngân sách hổ trợ nhà tập thể dựa vào tỷ giá quy định bởi Chương 257*
● Mức Hổ trợ hàng ngày dựa trên mô hình của mỗi chương trình (căn bản, trung cấp, hay y tế/lâm
sàng), số người ở tại mỗi đơn vị nhà, số nhân viên sống ở các đơn vị nhà đó tính tương đương
với toàn thời gian (FTE)
● Căn bản, 4 người một đơn vị nhà với 5.5 FTEs (nhân viên toàn thời gian) = $249.39 mỗi
ngày
● Trung cấp, 5 người một đơn vị nhà với 12.7 FTEs (nhân viên toàn thời gian) = $410.67
mỗi ngày
● Phần lớn được cấp giường trống có ngân sách gắn liền với mỗi đơn vị nhà ở (“chỗ trống được tài trợ”)
ngay tại các đơn vị nhà đã tồn tại
● Nếu giường trống không phù hợp, hãy yêu cầu được xem các lựa chọn khác bao gồm văn phòng
DDS ở khu vực khác
● Cần lưu ý là nếu bạn từ chối một lần sẽ gặp khó khăn trong việc tìm được sự sắp xếp nhà ở cho
đến khi có những thay đổi đáng kể trong cuộc sống gia đình của bạn
* http://www.mass.gov/eohhs/docs/eohhs/eohhs-regs/101-cmr-420.pdf

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
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Nếu tôi nhận Hổ trợ nhà tập thể (2)?
● Nhà ở mang văn hóa riêng của gia đình
● Vài nhà cung cấp dịch vụ cho phép gia đình góp ý vào việc quản lý nhà ra sao, hoặc phối hợp với
gia đình để xây dựng mô hình nhà ở duy nhất
● Ví dụ: nhà ở theo văn hóa Trung Hoa ở West Roxbury
● Thường là những nhà ở vừa mới đi vào hoạt động
● Vì những người thuộc dạng ưu tiên chỉ được xét duyệt khi người đó gần tròn 22 tuổi, nên việc
xây dựng một mô hình riêng biệt vào lúc đó là rất khó
● Cần phải có tên trong hệ thống đã rồi mới di chuyển lòng vòng sau

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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Nếu tôi nhận Hổ trợ chi phí ở nhà tập thể (3)?
•

Theo chính sách mới* DDS sẽ không “cấp giấy phép, Hổ trợ tài chính cho những dự án phát triển nhà ở”
với những đặc tính sau:
• Mô hình hạn chế không có kết nối với cộng đồng;
• Mô hình mà dùng hoặc cho phép sử dụng những ràng buộc giống trại tập trung
• Nông trại hoặc cộng đồng nông trại khuyết tật
• Cộng đồng đóng cổng cao tường hoặc cộng đồng an toàn chỉ dành riêng cho người
khuyết tật;
• Mô hình là một phần hoặc nằm cạnh bên trường nội trú;
• Những mô hình nằm chung một địa điểm và hoạt động theo kiểu tập trung một số lớn
những người khuyết tật mà chỉ có một số nhân viên chia sẻ làm việc tại các chương trình
này, và
• Những mô hình nằm cùng địa điểm hoặc nằm gần nhau

* http://www.mass.gov/eohhs/gov/laws-regs/dds/policies/hcbs-policy-2014-1.pdf
+ DDS chấp nhận những chương trình có liên quan đến nông trại và chương trình Shared Living tại nông trại,
nếu như người khuyết tật không phải sống trên nông trại nơi mà họ đã làm ở đó suốt cả ngày

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

42

DDS – Waivers
•

Người lớn tuổi nhận dịch vụ Hổ trợ từ DDS có thể nộp xin chương trình waiver. Chương trình waiver, có
nghĩa là từ bỏ quyền các dịch vụ cung cấp bởi Medicaid tại các trại tập trung (ví dụ Fernald) và lựa chọn
việc nhận dịch vụ Hổ trợ ngay trong cộng đồng. Người tham gia phải có MassHealth, và đáp ứng yêu cầu
quy định để được hưởng chương trình MassHealth Waiver

•

Tiểu bang nhận lại 50 xu từ Medicaid cho mỗi dollar chi cho người có waiver

•

Gía trị đổi ra tiền của những dịch vụ waiver có thể được hạn chế theo mức nhất định, và dựa theo số waiver
có sẵn. Khi chương trình waiver đầy, một ai đó phải từ bỏ waiver để nhường cho người khác

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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DDS – Waivers (2)
•

3 loại:
• Hổ trợ chuyên sâu: cần giám sát 24/24. Không được kết hợp với các chương trình GAFC, AFC,
PCA. Có 8,970 người nhận Hổ trợ trong năm tài chính 2014-2015; số tiền hổ trợ không có giới hạn
•

Sống trong cộng đồng: cần nhiều Hổ trợ chuyên sâu để giúp người khuyết tật sống tự lập hoặc sống
chung với gia đình, nhưng không cần được giám sát 24/24. Không được kết hợp với các chương
trình GAFC, AFC, PCA. Có 2,197 người nhận hổ trợ trong năm tài chính 2014- 2015; mức giới hạn
tối đa là $70,000 (năm 2016)

•

Hổ trợ cho người trưởng thành: không cần nhiều hổ trợ lắm; không được kết hợp với các chương
trình GAFC, AFC, PCA. Có 2,893 người nhận hổ trợ trong năm tài chính 2014-2015; mức giới hạn
tối đa là $40,000 (năm 2016)

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

44

DDS – Waivers (3)
• Các dịch vụ waiver được cung cấp theo 3 hình thức sau:
•
•
•

Người cung cấp dịch vụ truyền thống
Tổ chức có lựa chọn
Trung gian tài chính

•

Dịch vụ waiver là chương trình di động; có thể yêu cầu thay đổi người cung cấp dịch vụ vào bất kỳ thời
điểm nào

•

Xem tóm tắt về waiver tại trang web này: http://www.mass.gov/eohhs/docs/dmr/hcsis/hcbs-brief.pdf

•

Hướng dẫn bao quát về chương trình waiver đăng tại trang web này: http://tinyurl.com/yakm2waf

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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DDS- Tự định hướng


DDS có chương trình cho phép người khuyết tật tự định hướng các dịch vụ cho bản thân, the ParticipantDirected Program (PDP)
• Không cần phải nằm trong chương trình waiver để tham gia chương trình này
http://www.mass.gov/eohhs/consumer/disability-services/services-by-type/intellectualdisability/self-directed-supports.html

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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Phát triển chiến lược nhà ở: ảnh hưởng nhà ở đến lợi ích
•

Gia đình tạo một chổ ở cho người khuyết tật mà không tính tiền người khuyết tật (ảnh hưởng đến lợi ích)

•

Gia đình tạo một chổ ở cho người khuyết tật mà không tính toán sòng phẳng (ảnh hưởng đến lợi ích)

•

Người khuyết tật thuê nhà với sự hổ trợ của gia đình (ảnh hưởng đến lợi ích)

•

Người khuyết tật tự thuê nhà không có hổ trợ từ gia đình (ảnh hưởng đến lợi ích)

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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Phát triển chiến lược nhà ở: cách có thể nhằm kiểm soát và và có được tài sản*
•
•
•
•
•

Sử dụng phiếu nhà để thuê nhà
Nâng cấp tầng hầm hoặc nhà để xe thành không gian sống
Thêm vào một căn hộ nhỏ
Bán nhà và mua 2 condos
Bán nhà và mua một căn hộ cho hai hoặc ba hộ gia đình
• Đơn vị nhà thứ ba có thể cho thuê hoặc hai hộ gia đình mua chung

•

Người khuyết tật có thể tham gia xổ số cho người mua nhà lần đầu tiên (nếu thu nhập đủ cao để vay tiền
mua nhà)

•

Mua một căn condo hoặc nhà (mua một mình hay chung với gia đình)

* Thông tin ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn về luật pháp, tài chính, hay địa ốc

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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Một vài chiến lược nhà cửa (1)*
• Liam
• Nộp đơn xin nhà ở theo chương trình Hổ trợ người lớn tuổi của tiểu bang, và nhận được nhà sau 3
năm
• Dùng dịch vụ Chăm Sóc Theo Nhóm (GAFC) để trả hai tiếng cho việc cung cấp dịch vụ mỗi ngày
•

Ana
•

Cha mẹ của Ana cho cô ấy một số tiền nhất định mỗi tháng, rồi cô kết hợp với ngân sách của riêng
mình để xin được căn nhà giá trung bình tư nhân trong đơn vị nhà giá Trung Bình

* Thông tin ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn về luật pháp, tài chính, hay địa ốc

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

49

Một vài chiến lược nhà cửa (2)*
•

Raj
•

Đăng ký danh sách chờ nhà Section 8 lúc 18 tuổi, chờ 10 năm để nhận phiếu nhà

•

Khi Raj nhận phiếu nhà, gia đình anh ấy vay tiền để nâng cấp nhà để xe thành một căn hộ

•

Raj nhận Hổ trợ cá nhân từ DDS

* Thông tin ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn về luật pháp, tài chính, hay địa ốc

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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Một vài chiến lược nhà cửa (3)*
•

Bin
•

Đăng ký danh sách chờ nhà Section 8 lúc 18 tuổi, chờ 10 năm để nhận phiếu nhà

•
•

Trong lúc chờ, mẹ được nhận AFC, còn cha là người giám hộ
Mẹ của Bin trích một ít tiền từ AFC ra để dành trong vòng 10 năm, để đặt cọc an toàn, mua đồ gia
dụng và các thiết bị trong nhà
Khi nhận phiếu nhà, Bin thuê một căn hộ với hai người bạn cũng nhận hổ trợ từ AFC
Một người chăm sóc dịch vụ người lớn AFC sẽ chuyển vào ở chung với Bin và bạn của anh ấy

•
•

* Thông tin ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn về luật pháp, tài chính, hay địa ốc

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

51

Một vài chiến lược nhà cửa (4)*
• Sue
• Đăng ký danh sách chờ nhà Section 8 lúc 18 tuổi, chờ 10 năm để nhận phiếu nhà
• Trong lúc chờ, mẹ là người nhận AFC để chăm sóc Sue, còn ba sẽ là người giám hộ
• Mẹ Sue tiết kiệm được $90,000 từ nguồn trợ cấp AFC trong vòng 10 năm để chi trả tiền đặt cọc nhà
• Khi nhận phiếu nhà, ba mẹ Sue mua cho cô ấy một căn condo, Sue sử dụng phiếu nhà để trả tiền
thuê nhà, ba mẹ Sue dùng tiền thuê nhà trả tiền vay mua condo
• Một người chăm sóc sẽ chuyển vào ở chung với Sue
• Khi ba mẹ của Sue về hưu, Sue xin hưởng SSDI, và cô ấy có thể nhận nhiều tiền hơn
* Thông tin ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn về luật pháp, tài chính, hay địa ốc

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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Chiến thuật nhà cửa nên suy nghĩ về viễn ảnh
• Lập kế hoạch theo nhu cầu của chính cá nhân đó
•
•

•

Phương pháp lên kế hoạch tương lai cho người thân của bạn cần phải thực hiện theo mơ ước của
chính người đó
Dựa vào “vòng tròn Hổ trợ” để lên kế hoạch:
• Vòng 1: Đây là những người thân nhất với người khuyết tật nhất.
• Vòng 2: Đây là nhóm bạn bè và họ hàng
• Vòng 3: Đây là những người quen
• Vòng 4: Đây là những người nhận lương để chăm sóc người khuyết tật
Tốt nhất nên tìm người giúp đỡ khi lên kế hoạch mặc dù có những công cụ miễn phí sau:
• “Sở thích, kì vọng và ước mơ”
http://pcp.sonoranucedd.fcm.arizona.edu/sites/pcp.sonoranucedd.fcm.arizona.edu/files/Prefer
ence%20Tool.pdf
• Tài liệu về vòng tròn hổ trợ” http://bit.ly/2xBtLw0
• “One-page profiles”: http://tinyurl.com/y79eyf3e

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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Chiến thuật nhà cửa nên suy nghĩ về viễn ảnh
• Thư trình bày dự định:
• Ba mẹ hay người giám hộ viết thư trình bày những dự định cho tương lai cho người khuyết tật
•

•
•

95% thông tin (bác sỹ, thuốc men, tiền sử sức khỏe, địa điểm chính sách bảo hiểm nhân thọ,
di chúc, vv…)
• Những gì mà người khuyết tật của gia đình thích, không thích, những nơi mà người này thích
đến nhất hoặc các hoạt động và đoạn video mà người này thích
• Xem lá thư trình bày dự định của Emarc, “Footprints for the Future”, tại
http://bit.ly/2ygcdr2
Tài liệu ghi lại những hoạt động sống: cập nhật thường xuyên

Vòng tròn hổ trợ của con bạn giống như vòng tròn khu vườn của mình
• Tổ chức ăn tối và cập nhật mọi người một lần mỗi năm
• Mời người mà con bạn tin tưởng nhất tham dự họp mặt IEP hoặc ISP

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
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Làm sao để phát triển tài sản?*
• Cố gắng tiết kiệm; tìm giúp đỡ từ người thân nếu có thể
• Lập kế hoạch tài chính
• Đừng để dành tiền tiết kiệm trong tài khoản do thành viên của gia đình đứng tên; họ có thể mất đi
tiêu chuẩn nhận lợi ích từ chính phủ
• Cân nhắc việc mở tài khỏan ABLE – đây là cách tiết kiệm cho thành viên trong gia đình mà không
ảnh hưởng đến chương trình phúc lợi từ chính phủ: http://www.fidelity.com/able/attainable/overview
• Tài Khoản Phát Triển Cá Nhân
• Một cách giúp người thân khuyết tật tiết kiệm để mua nhà, nhận matching funds
• Người tham gia phải có việc làm (có thể làm bán thời gian), và có thu nhập hộ gia đình thấp
hơn 200% mức giới hạn nghèo quy định bởi liên bang
• Tìm hiểu thêm http://midascollab.org/our-work/building-assets#matched
• Chương trình IDA phải biết nếu người thân khuyết tật của bạn có hưởng SSI hoặc
MassHealth, bởi điều này ảnh hưởng đến việc mà người khuyết tật có thể nhận được nguồn
quỹ từ đâu
* Thông tin ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn về luật pháp, tài chính, hay địa ốc

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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Làm sao để phát triển tài sản?* 2).
•
•

Nếu bạn là người cung cấp dịch vụ chăm sóc AFC cho một thành viên trong gia đình của bạn, bạn có thể tiết
kiệm được một ít chi phí
Thành viên trong gia đình của bạn có thể bỏ một ít tiền tiết kiệm vào tài khoản ABLE
• Sinh viên toàn thời gian nhận SSI và đi làm được phép nhận thu nhập nhiều hơn thường lệ, nhưng
tổng tài sản không được cao hơn $2,000
•

Giữ thu nhập trong tài khoản ABLE có thể cho phép sinh viên có tiền tiết kiệm cho tương lai mà
không bị mất SSI

* Thông tin ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn về luật pháp, tài chính, hay địa ốc

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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Tại sao kỹ năng sống rất quan trọng?
•

Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng kỹ năng sống là yếu tố quan trọng nhất tiên đoán sự thành công của
người trưởng thành mắc hội chứng tự kỷ*

•

Khoảng 40% người mắc hội chứng tự kỷ không đủ điều kiện hưởng các chương trình AFC, GAFC, hay
PCA, một số nhỏ không đủ điều kiện nhận hổ trợ cá nhân từ DDS
•

Hổ trợ những cá nhân trong trường hợp này đỡ tốn kém hơn nếu họ có nhiều kỹ năng sống

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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Thành viên khuyết tật trong gia đình cần có những kỹ năng gì?
• The Adolescent Autonomy Checklist là cách tốt để tìm ra kỹ năng nào cần được phát triển
• http://tinyurl.com/j95sycy
• Bao gồm nấu ăn, dọn dẹp, giao thông công cộng, điền đơn, vv…
• Lấy ý tưởng xây dựng cho những mục tiêu IEP
• Khuyến khích người thân trong gia đình chọn ra những mục tiêu họ muốn phát triển
•

Bạn có thể truy cập trang “Kĩ năng sống” (Skills for living) tại trang web của AHP:
http://autismhousingpathways.org/links/#Skills
• Kết nối đến các ứng dụng và trang web hướng dẫn dạy kỹ năng sống hoặc huấn luyện ai đó qua việc
làm cụ thể

•

Trung Tâm Sống Tự Lập
• Những trung tâm này giúp thanh thiếu niên phát triển những kỹ năng cần thiết
• Có nhân viên cố vấn giảng dạy kỹ năng: http://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-andassociation-directory-results/MA

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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Vậy tôi phải bắt đầu từ đâu?
• Lập danh sách những việc cần làm khi người thân được 18 tuổi
• Nộp đơn xin Hổ trợ nhà ở
• Sử dụng “My Benefits Generator” tìm hiểu thêm về các hổ trợ từ MassHealth mà người thân trong gia đình
có thể đủ điều kiện được hưởng: http://mbg.neindex.org/
• Lên kế hoạch tiết kiệm
• Lựa chọn các phương pháp để giúp phát triển kỹ năng cho người thân trong gia đình của bạn
• Tải về quyển sách bài tập về nhà cửa (housing workbook) cho người thân điền vào:
http://autismhousingpathways.net/autism-housing-pathways-issues-housing-workbooks/
• Làm việc với con của bạn để xác định vòng Hổ trợ, và hoàn thành phần lập kế hoạch cá nhân (personcentered planning workbook)
• Bạn cần cách dể nhất để nhớ những gì bạn học hôm nay? Hãy vào trang web này:
http://autismhousingpathways.org/housing-in-a-months-worth-of-tweets/

Nhân viên, giám đốc của tổ chức Autism Housing Pathways, Inc. không chịu trách nhiệm những vấn đề có
thể xảy ra từ lỗi sai hay sự thiếu sót của tài liệu này. Người sử dụng tài liệu này cần miễn tất cả những yêu
cầu và hành động mang tính chống đối với tổ chức Autism Housing Pathways, Inc.
Để có thêm chi tiết về việc từ chối trách nhiệm pháp lý, vui lòng vào trang web:
http://autismhousingpathways.net/wp-content/uploads/2014/05/Legal_disclaimer_general.pdf

