هاةم ى إل ُأسر االط ال ف ذ الين يعانون من مرض الت حود
سرالة

ر بنامج اااف علء الخ صا مبرض الو تحد

شعبة التودح التابعة لق مس مدخ الت ا التنموية
سرالة هاةم لعائ الت أل اط ال ف دون ن س التاسعة المخشصين باضطارب طيف التوحد
ال و بية ماسا شتوستس
ستو كن أبا وب الت جسيل مفتةحو من  17ر ب و ت كأ /تر شين أل اول  2017حوتى  31ر ب و ت كأ /تشرين أل اول 2017
ُتدير شعبة التوحد الت باعة لق مس مدخات الت منية ( )DDSبرما نج اإلعفاء الاخص ال بتوحد ال وذي يور ف خدمات التدخل الطبي
لألفردا ذولك ملسادعة ال اف طال ي ذ الن يعانون ن م و ت الحد ن يذ ال و د لي مه ول سكي د شد ا شموكل في م تجااعة ي او ا شمكل في
(هوي عباةر عن مدخات من ل زية وخدت ام م عد كمثة ف) .ي وتم
التخاطب عن طريق خدمة ت ُعرف بالتأهيل اولتعليم المو
سع
ُ
تقديم ههذ الخدمات في منزل الطفل أو االماكن ا الخرى وتحت شارف ا كادر طب ُي ُرب ال ومدخات متوفرة لفترة  3سنوات
ُمد
ةل ما ك .امك وي ر فو الاعفاء خدمات دعم ذات عالقة مثل فع اليات التما كل اا م تجلاعي وفترات الراحة .ب وعد نه ي اة فترة الثاث ل
احتيا جات الطفل وت ُساعد في عملية
قد يكون من حق الطفل ن ا يتلقى خدمت ا إضافية
سنوات من الخدمات ال
ُتلبي
م ُكث ُفة،
ُ
اولخاص بمرض التوحد ــ حتى يصل الطفل معر التاسعة.
التحو ُل اولخروج من برنامج ا إلعفاء ال
م ُكث ُف
ُ
ويمكن لبرنامج االعفاء في الوقت الحالي أن يقدم خدماته لـ  385طفال ُ ،في حين ان برنامج االعفاء الخاص بمرض التوحد قريب
من اقصى حد لقدرته على استيعاب االطفال .هناك دائما اطفاال يغادورن البرنامج ألنهم يبلغون سن التاسعة أو ألسباب اخى ر.
ولذلك فنحن نرغب في الحصول على مجموعة من المتقدمين لكي نتصل بهم عندما تتوفر ههذ االماكن في البرنامج .لذلك
فإن شعبة التوحد توفر فرصة للتقديم لإلعفاء من خالل فترة تقديم مفتوحة .وقد عقدت شعبة التوحد آخر فترة مفتوحة
لتسجيل الطلبات في اكتوبر /تشرين االول  .2015وتستمر فترة التسجيل بين  17اكتوبر /تشرين االول وحتى  31اكتوبر/
تشرين االول .ولن تنظر شعبة التوحد في الطلبات التي يتم تقديمها خراج هذا االطار الزمني .إاذ كنت قد قدمتم طلبا ُ اثناء فترة
التقديم المفتوحة األخيرة في اكتوبر /تشرين االول  ،2015فإنه يتوجب عليكم التقديم مةر اخرى لعام .2017
ل ودى برما نج االعفءا الخاص مبرض التوحد ن اك م محجوز لأطلفال بسن  3سنت او اول ن يذ ميرون مبرحلة ناتق الية للخروج من
مرحلة التدخل ك بم الر .ذهوا يعني ن أ ب شعبة و ت الحد تحزج  20مكانا ُ على مستوى الو الية لألطفال بسن  3سنوات .و سف
يحت اج ءالؤ ه طالافال إلى ساتيفاء كل مع ي اير التأهل الي دا مة اولصحة ي المطلوبة للدخول ال ببرما نج.
يقدم برما نج إلاعفاء خدت ا مه لأطلفال ي ذ الن يعانن و من اضطراب طيف التدحو حتى و لبغمه سن التاسعة ،ذ الوين يستوفون
مع ي اير هألا ةل ي لا سلتفادة من البرما نج .ت وتطلب كل مدخات إلاعفاء ن ا م تسير الطفل في تلبية ط تملبات الت هأل الا خصة
ا بلا حلة ا ملالية اولصحية الخاصة بب نراجم اإلعفاء.
إن هذه الرسالة ي ه إلب الغمك ل وح متطلبات األه ةل ي بالنسبة لبرنامج اإلعءا ف الخاص بمرض التودح:
ألا ه ةل ي  :ال ط تملبات الت الية ضرروية لا سلتفاةد ن م ذ ها البرما نج:
من قبل م سق خدامت
 .1ب جي ن أ ين وك ادكؤم خشتيص الل فط مبرض اضطراب طيف التودح اولذي يكون
لل ُتح
ُقق
ُعرضة
الت ة ي من.
 .2ب جي ن أ يكن و ن س الطفل أقل ن م تسع ون سات .وي كمن لأطلفال في ن س الثامنة الماشركة.
 .3يجب ن أ و كين الطفل من ن اكس ال وية امساش سوتس.
ت وفق وت سمى رع ي اة الطفل عم الرع ي اة الاةمزل للمدخات في مرافق الرع ي اة ا ملتوطسة لألشخاص ذوي اعإلاقة
 .4يجب ن أ ي ا
هذ النية ( (ICF/IDالتي مت تق ييماه من قبل ادإرة الخدت ام التنومية.
 .5يجب ن أ تختار س ألارة أن يتلقى الطفل المدخات في ا ملنزل ال ومجتمع.
 .6يجب ن أ و كتن ن ا كمإية تق م يد الخدمات ل طلفل ي ر طبقة ةن مآ متوفرة في المجتمع.
 .7يجب ن أ و كين طللفل ممثل قانوني يتحلىا بلمسل وؤية قادر على توجيه الخدامت رومأو الدم ع ا ملتعلة ق ببرا نمج ال اعفاء.
 .8يجب ن أ تقرر ال كوة امسهيلث ( )MassHealthللت ماين الصحي هأ ةل ي الطفل للت طغية ا ملعيا ي رة ملاسهيلث ل ذ وك ساتنا دا
إلى دخل س ألارة .بالنسبة للعائ الت التي مل تتقدم د عب بطلب التأمين لماسهيلث ،يجب أن يتم ك لذ ء ا ن ثأ
م يد قت ل طب األهلية لبرنامج إل اعفاء.
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سرالة
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هاةم ى إل ُأسر االط ال ف ذ الين يعانون من مرض الت حود
سرالة
كيفية التم يد ق لما هسيلث :تس طتيع ن ا تقدم طلب للحصول على امسهيلث بأي ن م الق رط التالي:
داخل إلى ا سحبك الاخص في الموقع الالكترن وي  .MAhealthconnector.orgتستط عي التسجيل للحصول حساب اذإ لم كين
ي د لك ا سحب.د ق كيون التق م يد عن ي ر طق اا نلت نرت اس عر ي ر طقة لك للحصول على الت طغية مقان رةإ برسال طلب التق ي دم عن
ر طيق البرد ي.
مقإ برسال طلبك بعد تعبئته وتوقيعه إلى العنا ون التالي:
Health Insurance Processing Center
P. O. Box 4405, Taunton, MA, 02780
أرسل طلبك بعد تعبئ هت وتوقيعه ن م خالل جهاز الفاكس إلى الر مق1-857-323-8300 :
تاصل مبركز دخمة العمالء ملاسهيلث على الهت اف1-800-841-2900 :
(  1-877-623-7773مللصابينا بل مص ،وأ ي ذ الن ليدمه صعوبة في السمع ،أو من ال يس طتيعون الحدث ي) وأ الرقم 1-
.877-623-6765
العضو الخاص بالتغطية الصحية
مق بزياةر احد مراكز التسجيل التابعة لماسهيلث للتقديم شخصيا ُ .طاولع على
ُكتيب
او ملساعدة في دفع التال كيف ( )Member Booklet for Health Coverage and Help Paying Costsحيث يحتي و على
ا قئمة بعنا ي ون مراكز التسجيل الت باعة ا ملسهيلث.
كيفية المشارة ك في عملية التأهل ي :
صحا ل عى ة خسن من ساتمارة الطلب الخاصة ببرنامج الت حود
.1
يرجى الاتصال مبركز دعم مرض و ت الحد المحلي في ط نمقتك (د م الرج ان ده) ب لطل الحصول على سا تا مةر تقديم.
أ.
ب .ن أ مراكز م عد مرض و ت الحد وتمفرة ملسادعتك على تعبئة ساتا مرة التق م يد.
ج .ستعمل شعة ب التودح على نشر كل ساتامارت التق م يد على ا ملوقع ك ل الاتروني الخاص مس قب مدخات الت منية
المدخات االنئ ا مية:
 www.mass.gov/DSSسترى س الاتا مرة ت حت عباةر (خدمات طيف التوحد) ’‘Autism Spectrum Services

 .2عبئ استماةر التم يد ق لبرنامج التوحد.
ولتع ةب ئ هذه اا سلتمارة فإن حباجة إلى:
 .1تاريخ ميد ال طفلك
 .2م قر الضمان ال اجتماعي لطفلك
 .3م قر و هية ماهسيلث الخاصة بطفلك
دم استمارة الطلب الخاصة با ألهلية لبرنامج التوحد
 .3ق ُ
 يجب ن ا ن و كت جميع أشكال م تخ البريد وأ تاريخ الطب ا وع في الفترة بين  17كأتوبر /ي ر شتن الث ناي  2016و  31كأتوبر/
ي ر شتن الث ناي .2016
محددة.
 ف و س لن تنظر شعبة التوحد في ا الستمارات التي تحتوي على تواريخ ليست ضمن التواريخ ال ُ
 يرجى تعبئة ا الستماةر بقلم حبر و ُيرجى الكتابة بوضوح.
ُ يرجى توقيع ا الستماةر بقلم حبر.
جيب تقديم ساتمارة اوحدة ل كل ل فط ــ و سف لن ظنتر شعبة التوحد في ساتامارت ال طلب ك تم الرةر.

 يرجى ا سرال س الاتا مةر ال بب د ير إلى العنا ون التالي (شعة ب و ت الحد ال تقبل س الاتا مرة التي يتم تقديماه ال بيد):
AUTISM DIVISION of DDS
Att. Autism Program Application Form
500 Harrison Avenue, Boston, MA 02118
ن إ ن م ل وأويات شعبة و ت الحد الت باعة لق مس مدخات التنمة ي التأدك ن م العوائل طالاوفال ي ذ الن يع ن اون من مرض التوحد ي ذ ال ون
ُكليا ُ
على استمارات التأهل لبرنامج ا العفاء الخاص مبرض و ت الحد.
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هاةم ى إل ُأسر االط ال ف ذ الين يعانون من مرض الت حود
سرالةوثقافية متنوعة يمكنهم الحصول
هم من خلفيات لغوية
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هاةم ى إل ُأسر االط ال ف ذ الين يعانون من مرض الت حود
سرالة
تتوفر مدخت ا الترةمج التحريرية اولشفهية مجانا ُ لجميع المشاركين.
ر فو ت ي ذ ها ش الاعار مول عاموت اخرى عن نر بامج ال اعفاء في الموقع ك ل الاتروني لقسم خدت ام الت منية (.)www.mass.gov/DDS
نإقر على "خدمات طيف التودح" ( )Autism Spectrum Servicesو ت يوفر كذلك لدى مراكز دعم التوحد التي ميوا هل قسم
مدخات الت منية .ت وتور ف المداو ال بلغات الع ة ي بر ،ال وصينية ،ال وف ن رسية ،ك ال ورل و من هاييتي ،اولخمير ،ال وب ت رغ ة ي ال ،ال ورو ةي س،
اا تلصال مبركز م عد
وا س الب ة ي نا ،ال وتايلندية ،اولفيتنامية .للمزيد من المعلومات حول برنامج اإلعفاء الخاص بالتوحد،
ُيرجى
التدحو في ط نمقتك أو إ سرال إيميل إلى  AutismDivision@state.ma.usوأ ن م خالل ت ال اصال بشعبة التوحد في قسم
مدخات الت منية على الهت اف.617-624-7518 :

قائ م ة مر اكز دا ل مع ل مرض ا تل و حد :
ALC: Community Resources for People with Autism (CRPA):
116 Pleasant Street
Easthampton, MA, 01027
م قر الهت اف .413-529-2428:يقدم خدت ا مه في غرب ماسش سوتس.
Advocates: Autism Alliance of MetroWest (AAMW) :
1881 Worcester Road Suite 100A
Framingham, Ma, 01701
م قر الهاتف .508-652-9900:يقدم خدماته في من ةق ط مق طاعة غربو بسطن
Community Autism Resources (CAR):
33 James Reynolds Rd, Unit C
Swansea, MA 02777
م قر الهت اف .508-379-0371:يقدم خدت ا مه في جنب و شرق امسش سوتس.
HMEA: Autism Resource Center :
71 Sterling Street
West Boylston, MA 01583
م قر الهت اف .508-835-4278 :يقدم خدت ا مه في سوط ماسش سوتس.
NEARC: The Autism Support Center:
6 Southside Road
Danvers, MA 01923
م قر الهاتف .978-777-9135:يقدم خدت ا مه في مشال شرق امسش سوتس.
TILL, Inc.: Autism Support Center:
20 Eastbrook Road
Dedham, MA 02026
رقم الهت اف 781-302-4600 :مث ضاغط ا ا قر لم  .4661يقدم خدامته في ةق ط نمو بسطن ك البرى.
The Arc of South Norfolk: The Family Autism Center:
789 Clapboardtree Street
Westwood, MA 02090
م قر الهاتف 781-762-4001:م ثو ضاغط على الر مق  .395يقدم مدخاته في ط نمقة مق طاعة و نرفل وك.
www.mass.gov/DDS
مدخات طيف و ت الحد
و تتفر المعمو لات ااي ض ال بلغات:
الع ة ي بر ،اولصي ةن ي ،ال وفرنسية
ك ال ورول من ي اهيتي ،و الخمير
ال وب ت رغ ة ي ال ،ال ورو ةي س ،وا س الب ة ي نا
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هاةم ى إل ُأسر االط ال ف ذ الين يعانون من مرض الت حود
ال وت ي الن ي دة ال وفيتن ماة ي
سرالة
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