DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL SERVICES (ဖွံ့ဖဖ ြိုးတြိုးို တက်မဆ
ှု င
ို ်ရာ ဝန်ဆဆာင်မမ
ှု ာြိုးဌာန)
THE AUTISM DIVISION (Autism ဌာနစတ်)
500 Harrison Avenue | Boston, MA 02118
AUTISM ရဆ ာ ကဆ

ဆတာင်ြိုးခခ က် ဆ

ြိုးငယ်မ ာြိုး၏ မ ာြိုးစမ
ို ာြိုးထ ိုို့ စာ

ာ

Autism ရဆ ကာင်ြိုး အတည်ပ ထာြိုးဆ ာ
အ က် 9 နစ်ဆအာက် ကဆ ြိုးငယ်မ ာြိုးရ ည်
Massachusetts မ ာြိုးစမ
ို ာြိုးအတက် အဆရြိုးကကြိုး စာ ာ
ာက် ာ က်ခ ည်ကာ -၂၀၂၀ခိုနစ်၊ ဆအာက်တဘ
ို ာ 16 ရက် မ 31 ရက်ဆနို့အထ

ဖွံ့ဖဖ ြိုးတိုြိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာြိုး ဌာန (DDS) ၏ Autism ဌာနစတ် ည် တိုြိုးခ ွံ့ ထူဆထာင်မ၊ှု ညာဆရြိုး Expanded
Habilitation, Education (အမ်တင်ြိုး ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာြိုးနင်
ိုြိုးမှု) ဟူ ည် ဝန်ဆဆာင်မှုမ တစ်ဆင် အမူအက င်၊ ူမှုဆရြိုးနင်
ဆက် ယ်ဆပ ာဆိုမှု ကဏ္ဍမ ာြိုးတင် ပ ဿနာ ကက ဆတွံ့ဆနရ ည် အထြိုးက န် စတ်ဆဝဒနာရင် ကဆ ြိုးငယ်မ ာြိုးကို တစ်ဦြိုးခ င်ြိုး
ကူည က် ရ ည်။ ထိုဝန်ဆဆာင်မှုကို ကဆ ြိုး၏ အမ် မ
ိုို့ ဟိုတ် အပခာြိုး ဘာ၀ တ်ဝန်ြိုးက င် ဆနရာမ ာြိုးတင် ဆ က င်
င် ကာြိုး ထာြိုးဆ ာ က်ဆတွံ့ က န်ြိုးမာဆရြိုး ဝန်ထမ်ြိုးမ စိုစိုဆ ေါင်ြိုး ိုြိုးနစ် ကကြိုး က ်ဆ ြိုးမှုကို ရရနိုင် ေါ ည်။ အစအစဉ် ည် ူမှု
အ ိုင်ြိုးအဝိုင်ြိုး ဆ ေါင်ြိုးစည်ြိုးမှု ို ်ငန်ြိုးမ ာြိုးနင် အနာြိုးယူပခင်ြိုး အစရ ည် ဆက်စ ်
ိုြိုးမှု ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာြိုးကို ည်ြိုး ဆ ြိုး ေါ ည်။
ိုြိုးနစ်တာ အထူြိုး က ်မတ် ဆစာင်ဆရာက်ဆရြိုး ဝန်ဆဆာင်မှု ဖ ြိုး ာြိုး ည်အခေါ ကဆ ြိုးအဆနပဖင် ိုအ ်ဆ ာ ပဖည်စက်
ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာြိုးနင် ကဆ ြိုး၏ အ က် 9 နစ်ပ ည် ည်အခေါ Autism Waiver အစအစဉ်မ ကူြိုးဆပ ာင်ြိုးရန် ကူညဆ ြိုး ေါ ည်။
တ်မတ်ခ က်မ ာြိုး- ယခို အစအစဉ်တင် ေါဝင်မှုအတက် ဆအာက် ေါ

တ်မတ်ခ က်မ ာြိုးနင် ပ ညမ
် ရန်

ိုအ ်

ည်။

1. ကဆ ြိုးအဆနပဖင် ဖွံ့ဖဖ ြိုးတိုြိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာြိုးဌာနမ အကပဖတ်ခ က်အရ Autism Spectrum Disorder
အထြိုးက န် စတ်ဆဝဒနာ အတည်ပ

စစ်ဆဆြိုးခ က် ရရမည်။

2. ကဆ ြိုး ည် အ က် 9 နစ် မပ ည် ူပဖစ်ရမည်။ အ က် 8 နစ် ဆက ာ်ဆ ာ ကဆ ြိုးမ ာြိုး ေါဝင်နိုင် ည်။
3. ကဆ ြိုး ည် Massachusetts ပ ည်နယ် အတင်ြိုး ဆနထိုင်

က်ရ

ူပဖစ်ရမည်။

4. ကဆ ြိုးအဆနပဖင် ဖွံ့ဖဖ ြိုးတိုြိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာြိုးဌာနမ အကပဖတ်ခ က်အရ ဉာဏ်ရည် ိုင်ြိုးဆိုင်ရာ မ န်စမ်ြိုးမှု
Intellectual Disability (ICF/ID) ရ ူမ ာြိုးအတက် အ ယ်အ တ်ပ စိုဆစာင်ဆရာက်မှုဌာနတင် ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာြိုး
က်ခရယူရန် က န်ြိုးမာဆရြိုး ဆစာင်ဆရာက်မှု အဆင်

5. မ ာြိုးစို ည် အမ်တင်ြိုးနင်
6. ကဆ ြိုး ည်

ူမှု အ

တ်မတ်ခ က် ပ ည်မရမည်။

ူမှု အ ိုင်ြိုးအဝိုင်ြိုးအတင်ြိုးတင် ကဆ

ိုင်ြိုးအဝိုင်ြိုးအတင်ြိုးတင်

ြိုးအာြိုး ဝန်ဆဆာင်မှု ရယူရန်

ိုခခ စာ ဝန်ဆဆာင်မှု

က်ခရယူနိုင်

ဆဘာတူနိုင်ရမည်။

ူ ပဖစ်ရမည်။

7. ကဆ ြိုးတင် Waiver ၏ ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာြိုးကို ဆိုြိုးပဖတ်ဆ ြိုးနိုင် ည် တရာြိုးဝင် တာဝန်ယူ ကိုယ်စာြိုးပ တစ်ဦြိုး ရရမည်။
8. MassHealth ဆအဂ င်စ မ မ ာြိုးစို ဝင်ဆင အဆ ေါ် မူတည်ဖ ြိုး ကဆ ြိုး အတက် MassHealth

ာမာန် မ်ြိုးခခ မှု ရရ
နိုင်ဆ ကာင်ြိုး ဆထာက်ခရမည်။ MassHealth ဆ ာက်ထာြိုးပခင်ြိုး မရဆ ြိုး ည် မ ာြိုးစမ
ို ာြိုးအဆနပဖင် Waiver အစအစဉ်
ဆတာင်ြိုးခခ က် ဆ ာက် ာ ပဖည်စက်ခ န်တင် ဆ ာက်ထာြိုးရမည်။ (MassHealth ဆ ာက်ထာြိုးရန် ညန် ကာြိုးခ က်မ ာြိုးကို
ဆနာက်စာမ က်နာတင် ဆဖာ်ပ ထာြိုး ည်။)

Autism Waiver အစအစဉ် ည် အ က် 3 နစ်ပ ည်ဖ ြိုး Early Interventionမ ကူြိုးဆပ ာင်ြိုးမည် ကဆ ြိုးမ ာြိုးအတက် (ပ ည်နယ်
တစ်ဝမ်ြိုး စ်
် ဆနရာ 30)ကို ဆထာက် နိုင်စမ်ြိုးကိုထန်ြိုး မ်ြိုး က် ရ ည်။ အစအစဉ် အတက် တ်မတ်ခ က်နင် ပ ည်မ ည်
ကဆ ြိုးမ ာြိုးကို အ က် 9 နစ်အထ ဝန်ဆဆာင်မှု ရရနိုင် ည်။ Waiver ဝန်ဆဆာင်မှု အာြိုး ိုြိုးတင် ကဆ ြိုး အဆနပဖင် Waiver
အစအစဉ် အတက် ဆ ာက်ထာြိုး ည် အခ န်မ စဖ ြိုး ဘဏ္ဍာဆရြိုးနင် က န်ြိုးမာဆရြိုး တ်မတ်ခ က်မ ာြိုး ပ ည်မရန်
ိုအ ် ည်။
throughout their enrollment.
Autism Waiver အစအစဉ် ည်
ူပ ည်ခေါနြိုး ပဖစ်ဆ ာ် ည်ြိုး အ က် 9 နစ် ပ ည်ပခင်ြိုး
မ
ိုို့ ဟိုတ် အပခာြိုး အဆ ကာင်ြိုး
အရင်ြိုးမ ာြိုးဆ ကာင် အစအစဉ်မ ထက်ခာ ည် ကဆ ြိုးမ ာြိုး အဖမရ ေါ ည်။
ပိုို့ ဖစ်ရာ
စ်
်ဆနရာ ရ ည်နင် တစ်ဖ င်နက်
က်ရ ဆ ာက်ထာြိုးဆ ာ ကဆ ြိုးမ ာြိုးကို အစအစဉ် အတက် ထည် င်ြိုးနိုင် ေါ ည်။ ထဆ
ိုို့ ကာင် ဌာနစတ်အဆနပဖင်
ဆ ာက် ာ က်ခ ည် ကာ အတင်ြိုး ဆ ာက်ထာြိုး ို ူမ ာြိုးကို ဆ ာက်ထာြိုးရန် အခင်အဆရြိုး ဆ ြိုး က် ရ ေါ ည်။ Autism
ဌာနစတ်အဆနပဖင် 2019 ခိုနစ် ဆအာက်တဘ
ို ာ တင် ဆနာက်ဆိုြိုး ဆ ာက် ာ က်ခခ ေါ ည်။

AUTISM ရဆ

ာ ကဆ

ြိုးငယ်မ ာြိုး၏ မ ာြိုးစမ
ို ာြိုးထ ို့ို စာ

ာ

စာမ က်နာ 2

2020 ခိုနစ်အတက် ဆ ာက် ာ က်ခကာ မာ ဆအာက်တိုဘာ 16 ရက်ဆနို့မ ဆအာက်တဘ
ို ာ 31 ရက်ဆနို့ အထပဖစ် ည်။
ဆတာင်ြိုးခမှု ဆ ာက် ာကို စာတက
ို ်မတစ်ဆင် ို့မ
ို ဟိုတ် အြိုးဆမြိုး ်ပဖင် ဆ ခ ာဆ ေါက် ဆ ြိုး ို့ို ေါ။ Autism ဌာနစတ်အဆနပဖင်
ဆ ာက် ာ က်ခကာ ဆက ာ် န်ဖ ြိုးမ ဆရာက်ရ ာဆ ာ ဆ ာက် ာ အာြိုး ြိုးို ကို ယ်ခ မည်။ 2019 ခိုနစ်၊
ဆအာက်တိုဘာ က င်အဆနပဖင် ဆ ာက် ာ တင် င်ြိုးခ ေါက 2020 ခိုနစ်အတက် ဆ ာက် ာ ထ ်မ တင် င်ြိုးရန်
ိုအ ် ေါ ည်။
ဆတာင်ြိုးခမှု ဆ

ာက်

ာ

ို ်ငန်ြိုးစဉ်တင် မည်

ို့ို ေါဝင်နင
ို ်မည်နည်ြိုး-

1. တ ောင်းခံမှု တလ ောကလော မိ တ ူ စတစောင ရယူပါ
a. ဆတာင်ြိုးခမှု ဆ ာက် ာ ရယူရန် င်၏ ဆဒ ခ Autism ိုြိုးမှု စင်တာ ( ူြိုးတ)ကို ဆက် ယ် ေါ။
b. Autism ိုြိုးမှု စင်တာမ ာြိုး ည် င်အာြိုး ဆ ာက် ာ ကူညပဖည်စက် ဆ ြိုးနိုင် ည်။
c. ဆ ာက် ာမ ာြိုး အာြိုး ိုြိုးကို DDS ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.mass.gov/DDS ၏ ‘DDS Autism Waiver Services”
“DDS ၏ အထြိုးက န် စတ်ဆဝဒနာရင် ရထိုက်

2. ဆတာင်ြိုးခမှု ဆ ာက် ာကို ပဖည်စက်ရန် ဆအာက် ေါတို့က
ို ို
a. ကဆ ြိုး၏ ဆမြိုးဆနို့
b. ကဆ ြိုး၏ ူမှုဖူ ှုဆရြိုး ကတ်ပ ာြိုးန ေါတ်
c. ကဆ ြိုး၏ MassHealth ID န ေါတ်

ည် ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာြိုး” ဆအာက်တင် ဆတွံ့ရနိုင် ည်။

အ
ို
်

ည်-

3. တ ောင်းခံမှု တလ ောကလောကိို ငသွင်းပါ
a. ဆ ာက် ာတိုင်ြိုး ည် 2020ခိုနစ်၊ ဆအာက်တိုဘာ

၁၆ ရက်ဆနို့မ ဆအာက်တဘ
ို ာ
31 ရက်ဆနို့ အတင်ြိုး
က ဆရာက် ည် စာ ိုို့တဆ ်/ဆနို့စ တဆ ်တြိုးို ေါရရမည်။
b.
တ်မတ်ကာ ထက် ဆနာက်က ဖ ြိုး ိုို့ ာဆ ာ ဆ ာက် ာမ ာြိုးကို ယ်ခ မည်။
c. ဆ ာက် ာကို စာရိုက် ပဖညစ
် က်ပခင်ြိုးနင် ရင်ထိုတ်ဖ ြိုး ပဖည်စက် ေါ။
d. ဆ ာက် ာကို ဆဘာ င်ပဖင် က်မတ်ဆရြိုးထိုြိုး ေါ။
e. ကဆ ြိုးတစ်ဦြိုး င် ဆ ာက် ာ တစ်ဆစာင် ာ—ဆ ာက် ာ အမ ာြိုးအပ ာြိုး တင် င်ြိုး ေါက Autism ဌာနစတ်မ ယ်ခ ေါမည်။

4. Autism ဌာနစတ် မ
်စာ

ို့ို ဆ ြိုး ရ
ိုို့ မည်-

က
ူ ိုယ်တိုင်

ာဆရာက် တင်

င်ြိုး

ည် ဆ

ာက်

ာမ ာြိုးကို

က်မခနင
ို ် ေါ၊ ဆ

ာက်

ာမ ာြိုး အာြိုး

ြိုးို ကို ဆအာက် ေါ

Department of Developmental Services
Autism Division
Att. Autism Program Application Form
500 Harrison Avenue, Boston, MA 02118
မတူကပ ာြိုးဆ ာ ဘာ ာစကာြိုးနင် ယဉ်ဆက ြိုးမှု ဆနာက်ခရ ည် မ ာြိုးစိုမ ာြိုးနင် ကဆ ြိုးမ ာြိုး အာြိုး ိုြိုးအတက် Autism Waiver
အစအစဉ်တင် ဆတာင်ြိုးခဆ ာက်ထာြိုးခင် ရရဆ ကာင်ြိုး ဆ ခ ာဆစရန် DDS ၏ Autism ဌာနစတ်မ ဦြိုးစာြိုးဆ ြိုး ဆဆာင်ရွက် က်
ရ ေါ ည်။ အာဆရဗ ၊ ဗမာ၊ တရိုတ် (မန်ဒရင်ြိုးနင် ကမ်တိုန်ြိုး တရိုတ်စကာြိုး)၊ ဆဟ ၊ Cape Verdean Creole၊ ဆ ေါ်တူဂ (ဥဆရာ )၊ စ န်၊
ခမာ၊ ဗယက်နမ်၊ နဆ ေါနင် ဆိုမာ ဘာ ာစကာြိုးတိုပို့ ဖင် စာရွက်စာတမ်ြိုးမ ာြိုးကို ရရနိုင် ည်။
အစအစဉ်တင် ေါဝင်
MassHealth ကို မည်

ို့ို ဆ

မ
ူ ာြိုးအတက် ဘာ

ာပ န်နင် စကာြိုးပ န် အခမ ဝန်ဆဆာင်မှု ရ

ာက်ထာြိုးရမည်နည်ြိုး? ဆအာက် ေါ နည်ြိုး

ည်။

မ်ြိုးမ ာြိုးမ တစ်နည်ြိုးပဖင် MassHealth ကို ဆ

ာက်ထာြိုးနိုင်

•

င်တင် အဆကာင် ဖင်ဖ ြိုး

•

င်တင် အဆကာင်မရဆ ြိုး ေါက mahealthconnector.org. တင် အန် ိုင်ြိုးမ တစ်ဆင် ဆ ာက်ထာြိုးပခင်ြိုးနင်
ိုခခ ဆ ာ အန် ိုင်ြိုး အဆကာင်တစ်ခို ဖန်တြိုးပခင်ြိုး ည် အပမန်ဆန်ဆိုြိုး နည်ြိုး မ်ြိုး ပဖစ် ည်။

•

ာြိုး ရ ေါက mahealthconnector.org

Massachusetts က န်ြိုးမာဆရြိုးနင်
က်မတ် ဆရြိုးထိုြိုးဖ ြိုး ဆအာက် ေါ

ာြိုးဘက်ဆိုင်ရာ
်စာ ိုို့ ဆ ြိုး ိုို့ ေါ-

Health Insurance Processing Center
P.O. Box 4405
Taunton, MA 02780
မ
ိုို့ ဟိုတ် ဖက်စ် 1-857-323-8300

ဝ
ိုို့ င်ဆရာက်ဖ ြိုး MassHealth အတက် ဆ

မ်ြိုးခခ မှုနင် စရတ် ကူည ဆ ြိုးဆခ မှု ဆ

ာက်

ာက်ထာြိုး ေါ။

ာကိုပဖည်စက်ကာ

ည်။

AUTISM ရဆ
•

ာ ကဆ

ြိုးငယ်မ ာြိုး၏ မ ာြိုးစမ
ို ာြိုးထ ို့ို စာ

ာ

စာမ က်နာ 3

MassHealth ဝန်ဆဆာင်မှု ဌာန ဖိုနြိုး် န ေါတ် 1-800-841-2900 ကဖ
ို ိုနြိုး် ဆခေါ်ဆို ေါ။
(နာြိုးမ ကာြိုး ူ၊ အ ကာြိုး အာရို ခ ွံ့ယင်ြိုး ူ မ
ိုို့ ဟိုတ် စကာြိုး မဆပ ာနိုင် ေါက TTY န ေါတ် 1-800-497-4648 ကို ဖိုန်ြိုးဆခေါ်ဆို ေါ)
1-877-MA ENROLL (1-877-623-6765)

•

ူကိုယ်တိုင် ဆ ာက်ထာြိုးရန် ဆအာက်ဆဖာ်ပ
(MEC) ၄ ခိုမ ကက က်နစ် က်ရာ တစ်ခို ိုို့ ာြိုး ေါ။

ေါ MassHealth ဆ

မ
ိုို့ ဟိုတ်

ာက်ထာြိုးမှု စင်တာမ ာြိုး MassHealth Enrollment Centers

MassHealth ဆ ာက်ထာြိုးမှု စင်တာ– Chelsea
45 Spruce Street Chelsea, MA 02150
#1-800-841-2900 TTY 1-888-665-9997

MassHealth ဆ ာက်ထာြိုးမှု စင်တာ – Tewksbury
367 East Street Tewksbury, MA 01876
#1-800-841-2900 TTY 1-888-665-9997

MassHealth ဆ ာက်ထာြိုးမှု စင်တာ -Springfield
88 Industry Avenue, Suite D Springfield, MA 01104
#1-800-841-2900 TTY 1-888-665-99

MassHealth ဆ ာက်ထာြိုးမှု စင်တာ - Taunton
21 Spring Street, Suite 4 Taunton, MA 02780
#1-800-841-2900 TTY 1-888-665-9997

Autism Waiver အစအစဉ် အဆ ကာင်ြိုး ထ ်မ ရ ို ေါက မ
ိုို့ ဟိုတ် ဆမြိုးခန်ြိုးမ ာြိုး ရ ေါက Autism
ိုြိုးမှု စင်တာ အြိုးဆမြိုး
AutismDivision@state.ma.us မ
ိုို့ ဟိုတ် DDS ၏ Autism ဌာနစတ် ဖိုန်ြိုးန ေါတ် 617-624-7518 ိုို့ ဖိုန်ြိုးဆခေါ် ေါ။

်

် စာ

Massachusetts အဆနာက် င
ို ်ြိုး
Pathlight: Autism Connections
41 Russell Street
Hadley, MA 01035 | 413-585-8010

Norfolk ဆကာင်တ
The Arc of South Norfolk: The Family Autism Center
789 Clapboardtree Street
Westwood, MA 02090 | 781-762-4001

75 South Church Street, #402
Pittsfield, MA 01201 | 413-443-4780

Massachusetts အဆရွံ့ဆတာင် ိုင်ြိုး
Community Autism Resources (CAR)
33 James Reynolds Road Unit C,
Swansea, MA 02777 | 800-588-9239 | 508-379-0371

220 Brookdale Drive
Springfield MA 01104 | 413-732-0531

120 Main Street 2nd Floor,
Bridgewater, MA 02324 | 508-807-4930

Massachusetts ဖမ ွံ့ ယ်
HMEA: Autism Resource Central
712 Planation Street
Worcester, MA 01605 | 508-835-4278

Massachusetts အဆရွံ့ဆပမာက် ိုင်ြိုး
Northeast ARC (NEARC) The Autism Support Center
6 Southside Road
Danvers, MA 01923 | 978-777-9135

Metro West of Boston
Autism Alliance of MetroWest (AAMW)
1881 Worcester Rd, # 100A
Framingham, MA 01701 | 508-652-9900
Greater Boston
Towards Independent Living and Learning, Inc. (TILL)
Autism Support Center
20 Eastbrook Road
Dedham, MA 02026 | 781-302-4835

www.mass.gov/DDS-autism-waiver-services
ဆအာက် ေါ ဘာ

ာစကာြိုးမ ာြိုးပဖင်

ည်ြိုး

တင်ြိုး အခ က်အ

က် ရရနိုင် ည်-

အာဆရဗ ၊ ဗမာ၊ တရိုတ် (မန်ဒရင်ြိုးနင် ကမ်တိုန်ြိုး တရိုတ်စကာြိုး)၊ ဆဟ ၊ Cape Verdean Creole၊
ဆ ေါ်တူဂ (ဥဆရာ )၊ စ န်၊ ခမာ၊ ဗယက်နမ်၊ နဆ ေါနင် ဆိုမာ

