Lista de verificação ao completar 18 anos
□ Certifique-se de que seu distrito escolar tenha feito um Chapter 688 referral
(encaminhamento do Chapter 688).
□ Candidate-se à SSI (Renda de Seguridade Suplementar) (você pode fazer isso antes caso
seu/sua filho(a) esteja em uma colocação residencial ou se sua renda familiar for baixa o suficiente) – certifiquese de que seu/sua filho(a) tenha menos de US$ 2.000 em ativos próprios. A obtenção da SSI torna seu/sua
filho(a) elegível para o MassHealth (Medicaid).
□ Se você, como responsável, for aposentado(a) ou deficiente, a criança pode solicitar o SSDI (Seguro por
Invalidez da Previdência Social); há menos restrições de renda e os benefícios são maiores, mas o SSDI não
torna seu/sua filho(a) elegível para o Medicaid, já a SSI sim. Pode ser possível obter ambos (até um certo
limite). O SSDI eventualmente tornará seu/sua filho(a) elegível para o Medicare, mas há serviços importantes
para os quais o Medicare não pode ser usado e o Midcaid sim – como serviços residenciais. É importante tentar
colocar seu/sua filho(a) no Medicaid *antes de* você se aposentar, para se certificar de que seja possível
conseguir ambos.
□ Assim que seu/sua filho(a) recebe a SSI como adulto, ele(a) é automaticamente elegível para o MassHealth
(Medicaid). Se um cartão não chegar pelo correio após um mês, ligue para o MassHealth, diga que seu/sua
filho(a) está na SSI e não recebeu um cartão. Se pedirem para você se candidatar, peça para falar com um
supervisor. Não se candidate. Se seu/sua filho(a) não receber a SSI, solicite o MassHealth aos 19 anos,
quando a elegibilidade for baseada na renda própria dele(a). Se seu/sua filho(a) não for elegível (por exemplo,
se ele(a) receber muita renda através do SSDI), ele(a) pode efetuar compras pelo CommonHealth se trabalhar
pelo menos 40 horas por mês ou cumprir uma franquia.
□ Entre em contato com o DDS (Departamento de Serviços de Desenvolvimento) sobre uma revisão para
elegibilidade de serviços para adultos. É fundamental que as pessoas que façam a revisão entendam quaisquer
dificuldades que afetem o cuidado de seu/sua filho(a) – "parece tudo bem" durante esse processo pode
prejudicar você e seu/sua filho(a).
□ Se seu/sua filho(a) for um menino, você deve registrá-lo para a distribuição – não o fazer pode afetar a
elegibilidade para alguns benefícios do governo.
□ Decida se você quer ter tutela ou uma alternativa menos restritiva (como representantes de cuidados de saúde,
uma procuração durável ou ser indicado(a) como beneficiário(a) representativo(a) dos benefícios
governamentais de seu/sua filho(a)). Seja como for, tente ter tudo definido antes do aniversário. Após o
aniversário, seu/sua filho(a) é legalmente um adulto, e você não tem efeito legal, mesmo no pronto-socorro.
Outra opção é a tomada de decisão apoiada, onde o indivíduo recebe ajuda de uma equipe nas decisões.
□ Solicite um voucher de moradia da Section 8 (Seção 8). Há duas listas nas quais se inscrever: a lista
centralizada e uma das listas geridas por organizações sem fins lucrativos regionais. Você também pode entrar
nas listas de cidades que não estão na lista centralizada; no entanto, algumas delas podem não estar abertas e
um voucher de uma delas pode exigir que você more nessa cidade por 12 meses após receber o voucher. É
importante inscrever-se o mais rápido possível após a criança completar 18 anos, pois pode levar de 6 a 12
anos para receber um voucher. Você também precisará verificar as listas uma vez por ano ou mais para se
certificar de que ainda está nela, pois limpam essas listas a cada dois anos (verifique; não se inscreva
novamente, a menos que você tenha sido removido(a) – caso contrário, você será movido(a) para o final da
lista). Massachusetts também tem dois programas de vouchers portáteis próprios (MRVP e AHVP); a lista de
espera para o MRVP nem sempre está aberta. Você também pode se candidatar à moradia baseada em
projeto; estas listas menos demoradas, mas o membro da sua família deverá viver no projeto que emite o
voucher.
□ Se você decidir não obter a tutela (ou se apenas um dos pais atuar como tutor), descubra se seu/sua filho(a) é
elegível para o Adult Family Care (AFC, ou Cuidado Familiar de Adultos). Você pode receber cerca de US$
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9.100-US$ 18.000 por ano para cuidar de seu/sua filho(a) (dependendo do nível de cuidados necessários). Se
seu/sua filho(a) for elegível para o Adult Family Care, ele(a) deverá eventualmente ser elegível para o Group
Adult Foster Care (GAFC, ou Cuidado Familiar para Adultos em Grupo) aos 22 anos, que financia 1-2 horas/dia
de serviços para aqueles em moradia subsidiada ou Assisted Living (Casa de Repouso), com serviços
emergenciais disponíveis. Aging Service Access Points (ASAPs, ou Pontos de Acesso para Serviços de
Envelhecimento) podem ajudar a localizar agências prestadoras de AFC e GAFC.
Para saber mais, tratar com Barbara Jackins, Planejamento Jurídico para Necessidades Especiais em Massachusetts,
http://www.disabilitiesbookspress.com/product/legal-planning-for-special-needs-in-masschusetts/
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Recursos
•

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

•

SSI
– http://www.socialsecurity.gov/pgm/links_ssi.htm
– http://www.workwithoutlimits.org/benefits-counseling/services/
– https://www.mass.gov/service-details/statewide-employment-services

•

SSDI
– https://www.ssa.gov/benefits/disability/

•

MassHealth
– http://www.mass.gov/how-to/apply-for-masshealth-the-health-safety-net-or-the-childrens-medical-security-plan
– http://www.mass.gov/eohhs/docs/masshealth/membappforms/aca-1-english-mb-mh-commonhealth.pdf
– http://mbg.neindex.org

•

Elegibilidade do DDS
– https://tinyurl.com/roadforward
– http://tinyurl.com/7xqsw5x
– https://tinyurl.com/autismeligibility
– https://www.mass.gov/doc/transition-information-fact-sheets-english/download
– http://mhlac.org/library/#post-319

•

Serviço Seletivo (cadastro na distribuição)
– https://www.sss.gov

•

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

•

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

•

Adult Family Care
– https://www.mass.gov/location-details/aging-services-access-points-asaps-in-massachusetts
– http://www.massafc.org/provider-list

•

Group Adult Foster Care
– https://www.mass.gov/location-details/aging-services-access-points-asaps-in-massachusetts
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