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 .  688تأكد من أن المنطقة التعليمية التي تتبعها قد أحالت إلى الفصل  □

( )يمكنك القيام بذلك في وقت سابق  SSIتقدم بطلب للحصول على المعاش التأميني اإلضافي ) □
إذا كان طفلك مودعاً في إحدى دور الرعاية، أو إذا كان دخل أسرتك منخفضاً للدرجة الكافية(، تأكد من أن طفلك 

( دوالر. الحصول على معاش تأميني إضافي يؤهل طفلك لالنضمام إلى  2000يملك أصوالً بمبلغ يقل عن ألفي )
 )ميديكيد(.  Medicaid)ماس هيلث( الذي يسمى أيضاً  MassHealthالصحي برنامج والية ماساتشوستس  

في حال إذا كان الوالد متقاعد أو معاق، يمكن للطفل أن يتقدم بطلب للحصول على معاش الضمان االجتماعي   □
(، ثمة قيود أقل على الدخل وكذلك توجد مخصصات أعلى، ولكن هذا المعاش ال  SSDIلألشخاص ذوي اإلعاقة )

)ميديكيد( في حين أن المعاش التأميني اإلضافي يمكنّه من ذلك.   Medicaidهل طفلك للحصول على برنامج يؤ 
يمكن الحصول على االثنين )حتى سقف معين(. في النهاية يساعدك معاش الضمان االجتماعي لألشخاص ذوي  

خدمات ذات أهمية ال يمكن  )ميديكير(، ولكن هناك   Medicareاإلعاقة على تأهل طفلك للحصول على برنامج  
)ميديكيد( مساعدتكم في   Medicaid)ميديكير( للحصول عليها بينما يستطيع برنامج   Medicareاستخدام برنامج 

)ميديكيد( *قبل*   Medicaidالحصول عليها مثل الخدمات السكنية. من األهمية بمكان السعي لضم طفلك لبرنامج  
 الحصول على االثنين. أن تتقاعد، حتى تتأكد أنه من الممكن 

بمجرد تلقي طفلك لمعاش الضمان االجتماعي بصفته بالغاً، يصبح مؤهالً تلقائياً لالنضمام إلى برنامج   □
MassHealth  )ماس هيلث(Medicaid   إذا لم تصلك بطاقة في البريد بعد مرور شهر، اتصل ببرنامج .)ميديكيد(
MassHealth  المعاش التأميني اإلضافي، ولم يحصل على بطاقة. وإذا  )ماس هيلث(، وأخبرهم أن طفلك يتلقى

كان ردهم بأن عليك تقديم طلب إليهم، اطلب التحدث مع أحد المشرفين. ال تقدم أي طلب. إذا لم يكن طفلك  
)ماس هيلث( عند بلوغ   MassHealthحاصالً على المعاش التأميني اإلضافي، تقدم بطلب لالنضمام إلى برنامج 

رة، عندما يصبح التأهل معتمدا على دخله. إذا لم يكن طفلك مؤهالً )على سبيل المثال إذا كان  سن التاسعة عش
يتلقى دخالً كبيًرا من معاش الضمان االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة(، يمكن أن يشترك في برنامج  

CommonHealth  أو يمكنه أن يدفع   الشهر ساعة في  40)الصحة العامة( إذا كان يعمل عدد ساعات ال يقل عن
 أي مبلغ مخصوم. 

بشأن مراجعة التأهل للحصول على خدمات مخصصة للبالغين. من   DDSاتصل بدائرة الخدمات التنموية  □
محاولة الظهور بمظهر   - الضروري أن يفهم القائمون على عملية المراجعة أي صعوبات تؤثر على رعاية طفلك 

 وبطفلك.  رائع أثناء تلك اإلجراءات يمكن أن تضر بك 

وفي حالة عدم تسجيله فهذا يمكن أن يؤثر على   - إذا كان طفلك صبياً، عليك أن تسجله في التجنيد اإلجباري  □
 التأهل لبعض المخصصات الحكومية. 

حدد ما إذا كنت تريد الحصول على وصاية، أو بديل أقل تقييًدا )مثل وكيل الرعاية الصحية، أو توكيل رسمي   □
 لتلقي المخصصات الحكومية البنك أو ابنتك(. مهما كان ما تفعله، حاول إنجازه قبل حلول  دائم، أو تعيينك ممثال 

تاريخ ميالده. بعد حلول تاريخ الميالد، يصبح طفلك بالغاً قانوناً، ولن يصبح لك أي صفة قانونية حتى في غرفة  
 يق لمساعدته في اتخاذ القرارات.الطوارئ. هناك خيار آخر وهو اتخاذ القرار المدعوم، حيث يكون لدى الفرد فر

(. هناك قائمتان لالشتراك فيهما:  8)المادة  Section 8تقدم بطلب للحصول على قسيمة إسكان طبقاً لبرنامج  □
وقائمة من القوائم التي تديرها المنظمات اإلقليمية غير الربحية. يمكنك أيضاً االنضمام إلى    المركزية،القائمة 

تي ال توجد على القائمة المركزية، ومع ذلك، بعض القوائم قد ال تكون مفتوحة وقد تتطلب قوائم المدن الصغيرة ال
شهراً بعد تلقي القسيمة. من األهمية بمكان   12القسيمة من إحدى هذه القوائم العيش في تلك المدينة الصغيرة لمدة 

  12إلى  6مر يمكن أن يستغرق من (، ألن األ18التقدم في أسرع وقت ممكن بعد بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة )
عاماً لتحصل على قسيمة. ستحتاج أيًضا إلى التحقق من القوائم مرة كل عام أو نحو ذلك للتأكد من أنك ما زلت  
  - مدرًجا عليها، حيث يقومون بتنقيح هذه القوائم كل عامين )سجل الدخول، ال تقم بإعادة التقديم، إال إذا تم إزالتك
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برنامجين محمولين للقسائم )وهما برنامج    ماساتشوستس ى أسفل القائمة(. يوجد في والية وإال سيتم نقلك إل
MRVP  برنامج قسيمة اإليجار في ماساتشوستس( وبرنامج(AHVP   وال تكون ،))برنامج قسيمة السكن البديل(

يمكنك أيًضا التقدم  )برنامج قسيمة اإليجار في ماساتشوستس( مفتوحة دائماً.   MRVPقائمة االنتظار في برنامج  
بطلب للحصول على سكن قائم على المشاريع؛ وهذه القوائم أقصر، ولكن سيحتاج فرد عائلتك إلى 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   □
دوالر في العام   18000دوالر إلى  9100ية عائلية للبالغين. يمكنك أن تتقاضى ما بين مؤهالً للحصول على رعا 

لرعاية طفلك )ويتوقف ذلك على مستوى الرعاية الالزمة(. إذا كان طفلك مؤهالً للرعاية العائلية للبالغين، فيجب  
، والتي تمول من ساعة إلى    22 أن يكون مؤهالً في النهاية للحصول على رعاية التبني الجماعية للبالغين في سن

ساعتين في اليوم من الخدمات لمن يعيشون في السكن المدعوم أو العيش بمساعدة، مع توفر خدمات الطوارئ.  
)نقاط الوصول إلى خدمات الشيخوخة( في تحديد   Aging Service Access Pointsيمكن أن يساعدك برنامج 

 للبالغين ورعاية التبني الجماعية للبالغين. مكان جهات تقديم خدمات الرعاية العائلية 

 

التخطيط القانوني لالحتياجات الخاصة في والية ماساتشوستس،  ولمعرفة المزيد، اطلع على مقال باربارا جاكينز، 
masschusetts-in-needs-special-for-planning-http://www.disabilitiesbookspress.com/product/legal /   

http://www.autismhousingpathways.org/
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 المصادر 
 

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

 SSI)معاش التأمين اإلضافي(   •
–  security.gov/pgm/links_ssi.htmhttp://www.social 
– counseling/services-http://www.workwithoutlimits.org/benefits/ 
– services-employment-details/statewide-https://www.mass.gov/service   

 SSDI)معاش الضمان االجتماعي لذوي اإلعاقة(  •
– https://www.ssa.gov/benefits/disability/  

 )ماس هيلث(  MassHealthبرنامج  •
–  plan-security-medical-childrens-the-or-etn-safety-health-the-masshealth-for-to/apply-http://www.mass.gov/how 
–  commonhealth.pdf-mh-mb-english-1-http://www.mass.gov/eohhs/docs/masshealth/membappforms/aca 
–  http://mbg.neindex.org 

 )دائرة الخدمات التنموية( DDSالتأهل لخدمات  •
–  https://tinyurl.com/roadforward 
–  http://tinyurl.com/7xqsw5x 
–  https://tinyurl.com/autismeligibility 
–  english/download-sheets-fact-information-https://www.mass.gov/doc/transition 
–  319-#posthttp://mhlac.org/library/ 

 الخدمات االنتقائية )تسجيل التجنيد اإلجباري( •
–  https://www.sss.gov 

 الوصاية  •
–  generic.html#3-forms-upc-http://www.mass.gov/courts/forms/pfc/pfc 
– orghttp://supporteddecisions./  

 وغيرها من قسائم اإلسكان 8المادة  •
–  http://www.18section8.org 
–  0/download-application-program-voucher-choice-housing-8-section-https://www.mass.gov/doc/dhcd 
– http://www.section8listmass.org/   
–  20.pdf-09-vouchers-8-Section-of-sources-content/uploads/2020/09/Additional-http://18section8.org/wp 
–  assistance/mrv.html-http://www.mass.gov/hed/housing/rental 
–  v/files/documents/2019/04/10/MRVPappform.pdfhttp://www.mass.go 
–  ahvp-program-voucher-housing-details/alternative-https://www.mass.gov/service 
– http://publichousingapplication.ocd.state.ma.us/  
–  housing/#AffordableHousing-http://autismhousingpathways.org/services/finding 

 رعاية العائلة للبالغين  •
–  massachusetts-in-asaps-points-access-services-details/aging-https://www.mass.gov/location 
–  list-http://www.massafc.org/provider 

 رعاية التبني الجماعية للبالغين  •
–  massachusetts-in-asaps-points-access-services-details/aging-https://www.mass.gov/location 

        
 2022تم التحديث في أكتوبر       

 
. وموظفوها ووكالئها ومديروها غير مسؤولين عن أي مطالبات وأسباب دعوى ناشئة عن أخطاء أو سهو من قبل هذه  Autism Housing Pathways، Incشركة 

به بإخالء طرف والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة ضد شركة األطراف، أو تتعلق باستخدام هذا المستند؛ أو باستخدام المعلومات المقدمة، ويقوم المستخدم بموج 
Inc ،Autism Housing Pathways :وللحصول على إخالء مسؤولية قانوني كامل، اطلع على الرابط التالي .-://autismhousingpathways.net/wphttp

content/uploads/2014/05/Legal_disclaimer_general.pdf   
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