 )Turning 18 checklistقائمة الوصول لسن ال)18
□ تأکد من أن منطقتك التعليمية قامت بإحالتك إلي فصل .688
□ التقدم بطلب للحصول على إس إس أي (يمكنك القيام بذلك في وقت سابق إذا كان طفلك في مكان سكني ،أو إذا كان دخل عائلتك منخفض
بما فيه الكفاية)  -تأكد من أن طفلك لديه أقل من  $ 2000كأصول خاصة به .الحصول على اإلس إس أي يؤهل طفلك مؤهال للحصول
على ماث هيلس (ميديكيد).
□ إذا كنت ،الوالد ،متقاعد أو معاق ،يمكن للطفل التقدم بطلب للحصول على إس إس دي أي؛ حيث ستكون هناك قيود أقل على الدخل
والفوائد أعلى ،إال أن اإلس إس دي اي ال يجعل طفلك مؤهال للحصول على ميديكيد ،بعكس اإلس إس أي .يمكن أن يكون من الممكن
الحصول على حد سواء (حتى حد معين) .فاإلس إس دي أي سيجعل طفلك في نهاية المطاف مؤهال للحصول على المديكير .ولكن هناك
خدمات هامة ال يمكن فيها استخدام ميديكير لذلك ولكن يمكن مع الميديكيد  -مثل الخدمات السكنية .حيث أنه من المهم محاولة الحصول على
على برنامج ميديكيد لطفلك قبل سن التقاعد ،وذلك للتأكد من أنه من الممكن الحصول على كليهما.
□ بمجرد حصول طفلك على إس إس أي كشخص بالغ ،فإنه يكون مؤهال تلقائيا ل ماث هيلس (ميديكيد) .إذا لم تصلك البطاقة ل في البريد
بعد شهر ،فإنه يجب عليك االتصال بماث هيلس ،وتخبرهم بأن طفلك علي ال إس إس إي ،ولم يحصل على بطاقتة .فإذا تم إخباركم بأن
تقوموا بالتقديم  ،ف اطلب التحدث مع المدير .ال تقوم بالتقديم .وإذا لم يحصل طفلك علی إس إس إي ،قدم طلبا للحصول علی ماث هيلس عند
سن  19عاما ،عندما تکون األهلية قائمة علی دخله او دخلها الخاص .علي سبيل المثال  -إذا كان طفلك غير مؤهل ،نتيجة حصوله أو
حصولها علي دخل كبير من خالل اإلس إس دي أي فيمكنه – يمكنها في هذه الحالة القيام بالشراء في كومنويلث إذا كان يعمل  40ساعة
على األقل شهريا أو يكون قد وصل لدفع الجزء الخاص به.
□ قم باإلتصال بال دي دي إس لمراجعة أهليتك للحصول على خدمات الكبار .من األهمية بمكان أن يفهم األشخاص القائمين بالمراجعة
تفهم أي صعوبات قد تؤثر على رعايتكم ألطفالكم – " فكونك تبدو بحالة جيدة جدا" خالل هذه العملية من الممكن أن يؤذيك أنت وطفلك.
□ إذا كان طفلك صبيا ،يجب عليك أن تسجله في المسودة  -الفشل في القيام بذلك قد يؤثر على أهلية الحصول على بعض المزايا
الحكومية.
□ قرر ما إذا كنت ترغب في الحصول على الوصاية أو بدائل أقل تقييدا(علي سبيل المثال أن تكون وكيل الرعاية الصحية أو وكيل دائم ،أو
أن يتم تسميته ممثال بالنيابة عن استحقاقات ابنك أو ابنتك ) ..مهما فعلت ،حاول الحصول عليها في مكان قبل عيد ميالد فقط .بعد عيد ميالده،
يكون طفلك قانونيا بالغ ،وليس لديك وضع قانوني ،حتى في غرفة الطوارئ.
□ التقدم بطلب للحصول على قسيمة السكن من القسم  .8فهناك قائمتان للتسجيل فيها :القائمة المركزية ،واألخري تعتبر واحدة من القوائم
التي تديرها المنظمات غير الربحية اإلقليمية .كما يمكنك أيضا الحصول على قوائم المدن الغير مدونة في القائمة المركزية .وعامة ،فإن
الحصول غلي قسيمة من واحدة من هذه تتطلب العيش في تلك المدينة لمدة  12شهرا بعد تلقي القسيمة .ومن المهم القيام بذلك في أقرب وقت
ممكن بعد أن يبلغ الطفل  18عاما ،حيث أن الحصول علي احدي هذه القسائم قد يستغرق من  5إلى  10سنوات للحصول عليها .سوف
تحتاج أيضا إلى التأكد من أنك مازلت موجودا في قائمة تسجيل الدخول مع القوائم مرة واحدة كل السنة وذلك للتأكد من أن إسمك الزال
موجودا بالقائمة، .حيث يتم تطهير هذه القوائم في الغالب كل عدة سنوات (تحقق فقط – ال تعيد التقديم مرة أخري إال إذا تم إلغاء إسمك من
القائمة وإال سيتم إزالة إسمك ووضعه في أخر قائمة األسماء .
ولدى ماساتشوستس أيضا برنامجين للقسائم الخاصة بها (إم أر في بي و كذلك إيه أتش في بي) ،ولكن قوائم االنتظار عادة ما تكون مغلقة.
يمكنك أيضا أن تنطبق على السكن القائم على المشروع .هذه القوائم أقصر ،ولكن يجب على عائلتك العيش في المشروع الذي يصدر القسيمة.
□ إذا قررت عدم الحصول على الوصاية (أو إذا كان أحد الوالدين فقط هو الوصي) ،فاكتشف ما إذا كان طفلك مؤهال للرعاية
العائلية للكبار .يمكنك أن تدفع من حوالي  18،000 $ -9،100سنويا لرعاية طفلك (اعتمادا على مستوى الرعاية الالزمة) .إذا
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،22  فيجب أن يكون مؤهال في نهاية المطاف للرعاية للكبار في المجموعة في سن،كان طفلك مؤهال للرعاية العائلية للبالغين
 يمكن أن تساعد. مع توفير خدمات الطوارئ، يوم من الخدمات لمن هم في مساكن مدعومة أو مساعدين/  ساعات2-1 والذي يمول
.نقاط الوصول إلى الخدمة في الشيخوخة في تحديد مواقع وكاالت تقديم الخدمات من أفك و غافك
 تحقق من باربرا جاكسون – مخططة قانونية لذوي اإلحتياجات الخاصة في والية ماساتشوستس،لتعلم المزيد
http://www.amazon.com/Legal-Planning-Special-Needs-Massachusetts/dp/1449087426

( )المصادرRESOURCES
: )688 (فصلChapter 688
-

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

-

:) إس إس أيSSI
http://www.socialsecurity.gov/pgm/links_ssi.htm
http://www.beneplan.org/
http://www.mass.gov/eohhs/consumer/disability-services/vocational-rehab/ses/impact/projectimpact.html

-

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

-

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

:() إ س إس دي أيSSDI
:)ماث هيلسMASSHEALTH

:))أهلية الدي دي إسDDS ELIGIBILITY
-

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
:))الخدمة العسكرية ( مسودة التسجيلSELECTIVE SERVICE / DRAFT REGISTRATION

-

https://www.sss.gov/

-

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

:)) الوصايةGUARDIANSHIP
:) وأقسام السكن األخري8 )قسمSECTION 8 AND OTHER HOUSING VOUCHERS
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-8vouchers.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
–
-
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)ADULT FAMILY CAREرعاية كبار األسرة):
– http://www.seniorconnection.org/aaa_asap.htm
– http://www.massafc.org/provider-list
(GROUP ADULT FOSTER CAREحضانة مجموعة من البالغين):
تم تحديثها في أكنوبر 2017

– http://www.seniorconnection.org/aaa_asap.htm

شركة مسار اإلسكان للمتوحدين :العاملون بها  ،العمالء  ،والمديرين بها غير مسؤولين عن أي مطالبات وأسباب العمل الناجمة عن
أخطاء أو سهو من قبل هذه األطراف ،أو المتعلقة باستخدام هذه الوثيقة؛ في استخدام المعلومات المقدمة ،يقوم المستخدم بموجب هذا
باإلفراج والتنازل عن جميع دعاوى العمل ضد شركة مسارات اإلسكان للمتوحدين.
للحصول على إخالء المسؤولية القانونية كاملة ،انتقل إلى
http://autismhousingpathways.net/wp-content/uploads/2014/05/Legal_disclaimer_general.pdf
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