នាយកដ្ឋានសេវាកម្ម ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍លូតលាេ់
ផ្នែកជម្ង ឺអូទីេឹម្ (AUTISM)

1000 Washington Street | Boston, MA 02118
សារសៅកាន់បណ្ដ
ា គ្រួ សាររបេ់កុមារផ្ដលមានជំងឺអូទីេឹម្

សារដ៏េំខាន់សៅកាន់បណ្ដ
ា គ្រួ សារននរដា Massachusetts
ផ្ដលមានកូ នអាយុសគ្កាម្ 9 ឆ្ែំ
ផ្ដលគ្តូវបានស្វ ើសោរវ ិនិច្ឆយ
័ ថាមានជំងឺ វ ិសាលរម្អូ ទីេឹម្ (Autism Spectrum Disorder)
រយៈសេលននការដ្ឋក់ពាកយសេែើេុំសបើកច្ំហ េីនងងទី 15 ផ្ែតុលា ឆ្ែំ 2021 ដល់នងងទី 30 តុលា ឆ្ែំ 2021
ផ្នែកជម្ង ឺអូទីសឹម្នៃនាយកដ្ឋាៃសសវាកម្ម ផ្នែកអភិវឌ្ឍៃ៍លូតលាស់ (DDS) ដំស ើរការកម្ម វ ិធីអៃុស្រោះស្ាប់កុារអូ ទីសឹម្ផ្ដល
នដល់អៃត រាគម្ៃ៍ម្ួយទល់ម្ួយសដើម្បីជួយកុារផ្ដលាៃជំងឺអូទីសឹម្ផ្ដលបង្ហាញៃូ វបញ្ហាអាកបបកិ រ ិយាធង ៃ់ធងរ បញ្ហាខាងទំនាក់ទំៃង
ៃិងសងគ ម្តាម្រយៈសសវាកម្ម ផ្ដលសៅថា ការអប់រំ និតិេម្បទាផ្ដលបានេគ្ងីក (ការរំ្ទ ៃិងសសវាកម្ម លអិតលអ ៃ់ដល់សគហដ្ឋាៃ)។
សសវាកម្ម សៃោះ្តូវបាៃនដល់សៅកនុងនទោះរបស់កុារ ឬទីកផ្ៃែ ងជាក់ផ្សដ ងសនេងសទៀតស្កាម្ការ្តួ តពិៃិតយរបស់បុគគលិកគែ ីៃិក
ផ្ដលបាៃទទួ លការប ្ ុ ោះបណ្ត
ត ល សហើយអាចស្បើបាៃស្ាប់រយៈសពលសរុបរយៈចំៃួៃ 3 ឆ្ែំ។ កម្ម វ ិធីសៃោះក៏នតល់ៃូវសសវាជំៃួយពាក់
ព័ៃធដូ ចជា សកម្ម ភាពសាហរ កម្ម សៅកនុងសហគម្ៃ៍ ៃិងការស្ាកលំផ្ហនងផ្ដរ។ សៅសពល
បញ្ច ប់នៃរយៈសពលបីឆ្ែំនៃសសវាលអ ិតលអ ៃ់ កុារអាចៃឹងទទួ លបាៃសសវាបផ្ៃែ ម្ផ្ដលស្ែ ើយតបៃឹងត្ម្ូវការរបស់កុារ
ៃិងជួ យដល់ការផ្លែស់បដ ូរសចញពីកម្ម វ ិធីអៃុស្រោះស្ាប់កុារអូ ទីសឹម្លអ ិតលអ ៃ់រហូ តដល់នងងខួបកំស ើតអាយុ 9 ឆ្ែំរបស់កុារ។

ភាេមានេិទធិទទួ ល៖ លកខ ខ ឌ ត្ម្ូវខាងស្កាម្គឺចំបាច់ស្ាប់ការចូ លរ ួម្កនុងកម្ម វ ិធីអៃុស្រោះសៃោះ៖
1.

កុារ្តូវផ្តាៃសោរវ ិនិច្ឆ័យផ្ដលមានការបញ្ជាក់អំពីជំងឺ វ ិសាលគម្អូ ទីសឹម្ ផ្ដលអា្ស័យសដ្ឋយការសនទៀងផ្លទត់
របស់នាយកដ្ឋាៃនៃសសវាកម្ម ផ្នែ កអភិវឌ្ឍៃ៍លូតលាស់។

2.

កុារាៃអាយុម្ិៃទាៃ់្គប់ 9 ឆ្ែំសៅស ើយ។ កុារចប់ពីសកើតរហូ តដល់អាយុ 8 ឆ្ែំ អាចចូ លរ ួម្បាៃ។

3.

កុារគឺជាអែ ករស់សៅរដា Massachusetts។

4.

កុារស្ែ ើយតបៃឹងក្ម្ិតនៃការផ្ងទា ំផ្ដលសគត្ម្ូវឲ្យាៃស្ាប់សសវាកម្ម នានាសៅកនុងឧបករ ៍ ផ្ងទា ំក្ម្ិតម្ធយម្ស្ាប់
អែ កផ្ដលាៃពិការភាពខាងបញ្ហា (ICF/ID) ដូ ចផ្ដលបាៃវាយតនម្ែ សដ្ឋយនាយកដ្ឋាៃនៃសសវាកម្ម ផ្នែកអភិវឌ្ឍៃ៍លូតលាស់។

5.

្គួ សារស្ជើសសរ ើសឱ្យកុារទទួ លសសវាកម្ម សៅកនុងនទោះ ៃិងសហគម្ៃ៍។

6.

កុារ្តូវផ្តអាចទទួ លបាៃការបស្ម្ើសដ្ឋយសុវតែ ិភាពសៅកនុងសហគម្ៃ៍។

7.

កុារ្តូវាៃអែ កតំណ្តងទទួ លខុស្តូវ្សបចាប់ផ្ដលអាចដឹកនាំសសវាកម្ម ៃិងជំៃួយរបស់កម្ម វ ិធីអៃុស្រោះ។

8.

កុារ្តូវផ្តបាៃរកស ើញសដ្ឋយទីភាែក់ង្ហរ MassHealth ថាាៃសិទធិទទួ លការធានារា៉ាប់រងតាម្សដ ង់ដ្ឋរ MassHealth
សដ្ឋយផ្នអកសៅសលើចំ ូ ល្គួ សារ។ េគ្មាប់គ្រួ សារផ្ដលម្ិនទាន់បានដ្ឋក់ពាក់េុំ MassHealth សៅស ើយ
គ្តូវស្វ ើវាសៅសេលផ្ដលដ្ឋក់ទគ្ម្ង់ផ្បបបទសេែើេុំកម្ម វ ិ្ីអនុសគ្រោះសនោះ។ (ការផ្ នាំអំពីការដ្ឋក់ពាកយសុំស្ាប់រដា MassHealth
ាៃសៅទំព័របនាទប់)

កម្ម វ ិធីអៃុស្រោះស្ាប់កុារអូ ទីសឹម្រកាសម្តែ ភាពប្ម្ ុង (30 កផ្ៃែ ងសៅទូ ទា ំងរដា ) ស្ាប់កុារផ្ដលាៃអាយុ 3 ឆ្ែំ
ៃិងកំពុងផ្លែស់បដ ូរសចញពីការអៃត រាគម្ៃ៍បឋម្។
កុារផ្ដលបំសពញតាម្លកខ ៈវ ិៃិចឆ័យភាពាៃសិទធិទទួ លកម្ម វ ិធីអាច្តូវបាៃនដល់ជូៃរហូ តដល់នងងកំស ើតអាយុ 9 ឆ្ែំរបស់ពួកសគ។
រាល់សសវាកម្ម អៃុស្រោះទា ំងអស់ត្ម្ូវឱ្យកុារបៃត បំសពញតាម្លកខ ខ ឌ ត្ម្ូវនៃភាពាៃសិទធិទទួ លផ្នែកហិរញ្ា វតថុ ៃិងផ្នែកគែ ីៃិក
ស្ាប់កម្ម វ ិធីអៃុស្រោះសពញរយៈសពលចុោះស្មោះចូ លសរៀៃរបស់ពួកសគ។
កនុងខ ៈសពលផ្ដលបចចុបបៃែ សៃោះ កម្ម វ ិធីអៃុស្រោះស្ាប់កុារអូ ទីសឹម្ជិតដល់ក្ម្ិតកំ ត់
ផ្តងផ្តាៃកុារផ្ដលចកសចញពីកម្ម វ ិធីសដ្ឋយសារពួ កសគចូ លអាយុ 9 ឆ្ែំ ឬសដ្ឋយសារម្ូ លសហតុសនេងៗសទៀត។ ដូ សចែ ោះសហើយ
សយើងចង់ឲ្យអែ កដ្ឋក់ពាកយបចចុបបៃែ ទទួ លបាៃសៅសពលាៃកផ្ៃែ ងទំសៃរស្ាប់កម្ម វ ិធី។ ផ្នែកអូ ទីសឹម្កំពុងនតល់ឱ្កាស
សដើម្បីដ្ឋក់ពាកយសុំជាសបកខ ជៃបចចុបបៃែ តាម្រយៈ រយៈសពលនៃការដ្ឋក់ពាកយសសែ ើសុំសបើកចំហ វ ិញ។
ផ្នែកអូ ទីសឹម្បាៃសរៀបចំការសសែ ើសុំសបើកចំហសលើកម្ុៃរបស់ខល ួៃសៅផ្ខតុលាឆ្ែំ 2020។

សារសៅកាន់បណ្ដ
ា គ្រួ សាររបេ់កុមារផ្ដលមានជំងឺអូទីេឹម្

ទំេ័រ 2

រយៈសេលសេែើេុំសបើកច្ំហឆ្ែំ 2020 ដំស ើរការចាប់េីនងងទី 15 ផ្ែតុលា ដល់នងងទី 30 ផ្ែតុលា ឆ្ែំ 2021។
េូម្គ្បាកដថាសលាកអែ កសនញើពាកយសេែើេុំសបើកច្ំហតាម្េំបុគ្ត ឬតាម្អុីផ្ម្ល កនុងច្សនាលោះនងងទី 15 និងនងងទី 30 ផ្ែតុលា។
ផ្នែកអូ ទីេឹម្នឹងសបាោះបង់ការដ្ឋក់សេែើទាង
ំ ឡាយណ្ដផ្ដលសៅសគ្ៅរយៈសេលសនោះ។
គ្បេិនសបើសលាកអែ កបានដ្ឋក់សេែើពាកយេុំកនុងអំ ុ ងរយៈសេលននការដ្ឋក់ពាកយសេែើេុំសបើកច្ំហសលើកម្ុនសៅកនុងផ្ែតុលា ឆ្ែំ 2020
សលាកអែ កគ្តូវផ្តដ្ឋក់សេែើពាកយេុំម្តងសទៀតេគ្មាប់ឆ្ែំ 2021។
រសបៀបច្ូ លរ ួម្កនុងដំស

ើរការសេែើេុំសបើកច្ំហ៖

1. ទទួ លេំសៅននពាកយសេែើេុំសបើកច្ំហ
a. សូ ម្ទាក់ទងម្ជឈម្ ឌ លជំៃួយផ្នែកអូ ទីសឹម្កនុងម្ូ លដ្ឋាៃរបស់អែក (ភាាប់ម្កជាម្ួ យ) សដើម្បីសសែ ើសុំពាកយសសែ ើសុំសបើកចំហ។
b. ម្ជឈម្ ឌ លជំៃួយផ្នែកអូ ទីសឹម្អាចជួ យសលាកអែ កកនុងការបំសពញពាកយសុំសៃោះ។
c. រាល់ទ្ម្ង់ផ្បបបទទា ំងអស់ក៏ាៃបសង្ហាោះសៅសលើសគហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋាៃសសវាកម្ម ផ្នែកអភិវឌ្ឍៃ៍លូតលាស់ (DDS)
នងផ្ដរ www.mass.gov/DDS ស្កាម្ ‘សសវាកម្ម អៃុស្រោះស្ាប់កុារអូ ទីសឹម្របស់ ផ្នែកសសវាកម្ម ផ្នែកអភិវឌ្ឍៃ៍លូតលាស់
(DDS)”
2. បំសេញពាកយសេែើេុំសបើកច្ំហ។ សលាកអែ កនឹងគ្តូវការ៖
a. នងង ផ្ខ ឆ្ែំកំស ើតរបស់កុារ
b. សលខសៃត ិសុខសងគ ម្របស់កុារ
c. សលខសាគល់ MassHealth របស់កុារ
3. ដ្ឋក់សេែើពាកយសេែើេុំសបើកច្ំហ៖
a. ពាកយសុំ្តូវាៃ្តាន្បស ីយ៍ ឬ្តាកាលបរ ិសចឆ ទចសនាែោះនងងទី 15 ផ្ខតុលា ឆ្ែំ 2021 ដល់នងងទី 30 ផ្ខតុលា ឆ្ែំ 2021។
b. ពាកយសុំផ្ដលទទួ លបាៃស្ៅសពលសវលាកំ ត់សៃោះៃឹង្តូវសបាោះសចល។
c. សូ ម្បំសពញពាកយសុំសដ្ឋយស្បើបិច ៃិងសរសសរឱ្យបាៃចាស់។
d. ចុោះហតែ សលខាពាកយសុំសដ្ឋយស្បើបិច។
e. ពាកយសុំផ្តម្ួ យបុសណ្ត
ណ ោះស្ាប់កុារាែក់—ផ្នែកអូ ទីសឹម្ៃឹងសបាោះសចលពាកយសុំស្ចើៃនាក់
4. ផ្នែកអូ ទីេឹម្ម្ិនទទួ លពាកយេុំផ្ដលយកសៅគ្បរល់ឱ្យសដ្ឋយផ្ទាល់សទ ដ្ឋច្់ខាតគ្តូវសនញើពាកយេុំតាម្េំបុគ្តសៅកាន់៖
Department of Developmental Services
Autism Division
Att. Autism Program Application Form
1000 Washington Street, Boston, MA 02118
វាគឺជាអាទិភាពម្ួ យនៃផ្នែកអូ ទីសឹម្នៃនាយកដ្ឋាៃសសវាកម្ម ផ្នែកអភិវឌ្ឍៃ៍លូតលាស់ (DDS)
ផ្ដល្តូវធានាថាដំស ើរការសសែ ើសុំចូលរ ួម្កនុងកម្ម វ ិធីអៃុស្រោះស្ាប់កុារអូ ទីសឹម្ គឺអាចស្បើបាៃសពញសលញចំសពាោះ្គួ សារ
ៃិងកុារផ្ដលាៃជំងឺអូទីសឹម្ផ្ដលាៃសាវតារវបបធម្៌ ៃិងភាសាសនេងៗរែ។ ឯកសារាៃជាភាសាអារា៉ាប់ ភូ ា ចិៃ (ចិៃកុកងឺ
ៃិងចិៃកាតាំង) នហទីស្កអូ ល កាប់ផ្វរស្កអូ ល ព័រទុយហ្គគល់ (អឺរ៉ាុប) សអសាញ ផ្ខម រ សវៀតណ្តម្ សៃបាល់ ៃិងសុាលី
មានការបកផ្គ្បឯកសារ និងការបកផ្គ្បផ្ទាល់មាត់ឥតរិតនងលេគ្មាប់អែកច្ូ លរ ួម្ទាំងអេ់។
រសបៀបដ្ឋក់ពាកយេុំ MassHealth៖ សលាកអែ កអាចដ្ឋក់ពាកយសុំ MassHealth តាម្វ ិធីណ្តម្ួ យខាងស្កាម្៖
•

្បសិៃសបើសលាកអែ កាៃគ

•

្បសិៃសបើសលាកអែ ករមៃគ ៃីសទ វវ ិធីសលនៃបំនុតគឺដ្ឋក់ពាកយតាម្អៃញញ
ៃិងបសងក ើតគ ៃីអៃញញម្ួ យផ្ដលាៃសុវតែ ិភាពតាម្អាសយដ្ឋាៃ mahealthconnector.org។

•

បំសពញ ៃិងចុោះហតែ សលខា ពាកយសុំសៅ Massachusetts ស្ាប់ការធានារា៉ាប់រងសុខភាព ៃិងសធម ញ ៃិងជំៃួយកនុងការបង់្បាក់
សហើយសនញើសៅ៖

ៃី សូ ម្ចូ លសៅ mahealthconnector.org រ ួចដ្ឋក់ពាកយសុំ MassHealth

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

សារសៅកាន់បណ្ដ
ា គ្រួ សាររបេ់កុមារផ្ដលមានជំងឺអូទីេឹម្
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•

ទូ រស័ពទសៅម្ជឈម្ ឌ លសសវាកម្ម អតិងិជៃសាជិក MassHealth តាម្រយៈសលខ 1-800-841-2900
(TTY: 1-800- 497-4648 ស្ាប់អែកងែង់ ពិបាកសាដប់ ឬពិការខាងការៃិយាយ) ឬ 1-877-MA ENROLL (877-623-6765)។

•

សៅកាៃ់ម្ជឈម្ ឌ លណ្តម្ួ យកនុងចំសណ្តម្ម្ជឈម្ ឌ លចុោះស្មោះ MassHealth (MEC) ទា ំង 4 ផ្ដលាៃរាយនាម្ខាងស្កាម្
ៃិងដ្ឋក់ពាកយសុំសដ្ឋយផ្លទល់។

ម្ជឈម្ ឌ លចុោះស្មោះវMassHealth – ផ្ែលេុី

ម្ជឈម្ ឌ លចុោះស្មោះវMassHealth – ស្ើកស ៊ើរ ី

45 Spruce Street Chelsea, MA 02150
#1-800-841-2900 TTY 1-888-665-9997

367 East Street Tewksbury, MA 01876
#1-800-841-2900 TTY 1-888-665-9997

ម្ជឈម្ ឌ លចុោះស្មោះវMassHealth -ស្ពសរីងសហវ ៀល

ម្ជឈម្ ឌ លចុោះស្មោះវMassHealth - សថានងុន

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

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

ស្ាប់ព័ត៌ាៃបផ្ៃែ ម្អំពីកម្ម វ ិធីអៃុស្រោះស្ាប់កុារអូ ទីសឹម្
សូ ម្ទាក់ទងម្ជឈម្ ឌ លជំៃួយផ្នែកអូ ទីសឹម្កនុងម្ូ លដ្ឋាៃរបស់អែកខាងស្កាម្ ឬអុីផ្ម្លសៅ AutismDivision@mass.gov។
ឬទូ រស័ពទសៅផ្នែកអូ ទីសឹម្នៃនាយកដ្ឋាៃនៃសសវាកម្ម ផ្នែកអភិវឌ្ឍៃ៍លូតលាស់ (DDS) តាម្រយៈសលខ 617-624-7778។
រដា មា៉ាសាឈូ សេតខាងលិច្
Pathlight៖ Autism Connections
41 Russell Street
Hadley, MA 01035 | 413-585-8010

សខាន្ីន័រហវ ក
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

រដា មា៉ាសាឈូ សេតទិេអាសរែ យ៍
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

រដា មា៉ាសាឈូ សេតកណ្ដ
ា ល
HMEA៖ Autism Resource Central
712 Planation Street
Worcester, MA 01605 | 508-835-4278
ខាងលិច្សម្៉ាគ្តូននបូ េដុន
Autism Alliance of MetroWest (AAMW)
1881 Worcester Rd, # 100A
Framingham, MA 01701 | 508-652-9900

រដា មា៉ាសាឈូ សេតទិេឥសានត
Northeast ARC (NEARC) The Autism Support Center
6 Southside Road
Danvers, MA 01923 | 978-777-9135

ហ្គហរ ីតស្ើបូេដុន
Vinfen
90 Cambridge Street
Cambridge, MA | 617-441-1800
www.mass.gov/DDS-autism-waiver-services
ព័ត៌ាៃក៏ាៃជាភាសា៖
អារា៉ាប់ ភូ ា ចិៃ (ចិៃកុកងឺ ៃិងចិៃកាតាំង) នហទី្កអូ ល កាប់ផ្វរស្កអូ ល
ព័រទុយហ្គគល់ (អឺរ៉ាុប) សអសាញ ផ្ខម រ សវៀតណ្តម្ សៃបាល់ ៃិងសុាលី នងផ្ដរ

