DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL SERVICES (នាយកដ្ឋានសេវាកម្មអភិវឌ្ឍន៍)
THE AUTISM DIVISION (ផ្នែកជំងអ
ឺ ទ
ូ េ
ី ម្
ឹ )

500 Harrison Avenue | Boston, MA 02118
សារជូនចំស ោះគ្រួសារកុមារតូចផ្ែលមានជំងអ
ឺ ទ
ូ េ
ី ម្
ឹ
សារេំខាន់ម្យ
ួ ជូនចំស ោះគ្រួសារកុមារ Massachusetts
ផ្ែលមានអាយុសគ្ោម្ 9 ឆ្នំ
បានស្វសើ ោរវិនច
ិ យ
ឆ័ ស ញ
ើ ថាមានជំងអ
ឺ ទ
ូ េ
ី ម្
ឹ (Autism Spectrum Disorder)
រយៈសេលដ្ឋក់ កយេុជា
ំ សាធារណៈ ថ្ងៃទី 16 ផ្ែតុលាឆ្នំ 2020 ែល់ថ្ងៃទី 31 ផ្ែតុលាឆ្នំ 2020
ផ្នែកជំងអ
ឺ ូទីេឹម្ថ្ននាយកដ្ឋានសេវាកម្មអភិវឌ្ឍន៍ (DDS) ែំសណើរោរកម្មវ្
ិ ីសលើកផ្លងជំងឺអូទីេឹម្ (Autism Waiver Program) ផ្ែលនតល់ជូនោរ
អនតោរម្ន៍ម្ួយទល់ម្ួយសែើម្បីជួយកុមារផ្ែលមានជំងឺអូទីេឹម្ ផ្ែលបង្ហាញបញ្ហាអាកបបកិរិយា េងគម្ និងទំនាក់ទំនង្ៃន្
់ ៃរតាម្រយៈសេវាកម្មម្ួយសៅថា
ោរអប់រំ នីតេ
ិ ម្បទាេគ្ងីកបផ្នែម្ (Expanded Habilitation, Education) (សេវាកម្មនិងោរគំគ្ទតាម្នទោះែ៏លអិតលអន់)។ សេវាកម្មសនោះស្វើស ើងសៅតាម្នទោះ
របេ់កុមារ ឬទីកផ្នែង្ម្មជាតិសនេងសទៀតសគ្ោម្ោរគ្រប់គ្រងរបេ់បុរគលិករែន
ី ក
ិ ផ្ែលបានទទួលោរបណ្ដោះបណ្ដាលគ្តឹម្គ្តូវ និងអាចសគ្បើគ្បាេ់បានរយៈសេល
េរុបបីឆ្នំ។ កម្មវិ្ីសនោះ ក៏នតល់ជូនសេវាកម្មគំគ្ទ ក់េ័នែ
ធ ូចជាសេវាកម្មរួម្បញ្ចូលកែុងេហរម្ន៍ និងោរេគ្មាកនងផ្ែរ។ សៅចុងបញ្ចប់រយៈសេលបីឆ្នំ
ថ្នសេវាកម្មលអិតលអន់ កុមារអាចទទួលបានសេវាកម្មបំសេញបផ្នែម្ ផ្ែលបំសេញតគ្ម្ូវោររបេ់កុមារ និងជួយជាម្ួយោរផ្លាេ់បតូរសចញេីកម្មវិ្ីសលើកផ្លង
ជំងឺអទ
ូ ីេឹម្ រហូតែល់ថ្ងៃែួបកំសណើតអាយុ 9 ឆ្នំរបេ់កុមារ។
េិទទ
ធិ ទួលបាន៖ ោរតគ្ម្ូវខាងសគ្ោម្សនោះរឺចំបាច់េគ្មាប់ោរចូលរួម្កែុងកម្មវិ្ីសលើកផ្លងសនោះ៖

1. កុមារគ្តូវផ្តមានោរវិនច
ិ យ
ឆ័ សោរផ្ែលបានបញ្ហាកថ្់ នជំងអ
ឺ ូទីេឹម្ ផ្ែលគ្តូវឆ្ែងោត់ោរសនទៀងផ្លាត់សដ្ឋយនាយកដ្ឋានសេវាកម្មអភិវឌ្ឍន៍។
2. កុមារម្ិនទាន់ែល់ថ្ងៃែួបកំសណើតអាយុ 9 ឆ្នំរបេ់ែែួនសៅស ើយ។ កុមារផ្ែលមានអាយុរហូតែល់ 8 ឆ្នំអាចចូលរួម្បាន។
3. កុមាររឺជាេលរែឋកែុងរែឋ Massachusetts។
4. កុមារសឆ្ែើយតបតាម្កគ្ម្ិតផ្ងទាំផ្ែលចំបាច់េគ្មាប់សេវាកម្មសៅកែុងម្នទីរផ្ងទាំម្្យម្ (Intermediate Care Facility) េគ្មាប់បុរគលផ្ែលមាន
េិោរភាេផ្នែកបញ្ហា (ICF/ID) ែូចបានវាយតថ្ម្ែសដ្ឋយនាយកដ្ឋានសេវាកម្មអភិវឌ្ឍន៍។

5. គ្រួសារសគ្ជើេសរើេឲ្យកុមារទទួលបានសេវាកម្មសៅតាម្នទោះ និងកែុងេហរម្ន៍។
6. កុមារគ្តូវផ្តអាចទទួលបានសេវាកម្មយា៉ាងេុវតែិភាេកែុងេហរម្ន៍។
7. កុមារគ្តូវផ្តមានអែកតំណ្ដងផ្ែលមានោរទទួលែុេគ្តូវគ្េបចាប់ ផ្ែលអាចែឹកនាំសេវាកម្ម និងោរគំគ្ទថ្នោរសលើកផ្លង។
8. ភានក់ង្ហរ MassHealth គ្តូវផ្តរកស ើញថាកុមារមានេិទធិទទួលោរធានាោ៉ាប់រងេតង់ដ្ឋរ MassHealth សដ្ឋយផ្នអកសលើគ្បាក់ចំណូលគ្រួសារ។
េគ្មាប់គ្រួសារផ្ែលម្ិនទាន់ដ្ឋក់ កយេុំ MassHealth សៅស យ
ើ
េួកសរគ្តូវផ្តស្វវា
ើ សៅសេលដ្ឋក់ កយសេែេ
ើ ក
ុំ ម្មវ្
ិ សី លើកផ្លង។ (សេចកតីផ្ណនាំ
អំេីរសបៀបដ្ឋក់ កយេុំ MassHealth រឺមានសៅទំេ័របនាាប់)
កម្មវិ្ីសលើកផ្លងជំងអ
ឺ ូទីេឹម្រកាេម្តែភាេនទុកផ្ែលបានបគ្ម្ុង (30 កផ្នែងទូទាំងរែឋ) េគ្មាប់កុមារផ្ែលមានអាយុ 3 ឆ្នំ និងកំេុងផ្លាេ់បតូរសចញេីោរ
អនតោរម្ន៍រហ័េ (Early Intervention)។ កុមារផ្ែលមានគ្រប់លកខែណឌថ្នេិទធិទទួលបានេគ្មាប់កម្មវិ្ីសនោះ អាចទទួលសេវារហូតែល់ថ្ងៃែួបកំសណើត
អាយុ 9 ឆ្នរំ បេ់ែែួន។ សេវាកម្មសលើកផ្លងទាំងអេ់ តគ្ម្ូវឲ្យកុមារបនតសឆ្ែើយតបតាម្ោរតគ្ម្ូវថ្នេិទធិទទួលបានផ្នែកហិរញ្ញវតែុ និងផ្នែករែីនិកេគ្មាប់កម្មវ្
ិ ី
សលើកផ្លងសនោះចប់េីសែើម្រហូតែល់ចប់ោរចុោះស្មោះរបេ់ែែួន។
ែណៈផ្ែលកម្មវ្
ិ ីសលើកផ្លងជំងឺអទ
ូ ីេឹម្ ជិតសេញសៅសេលសនោះ ផ្តងផ្តមានកុមារផ្ែលចកសចញេីកម្មវិ្ីជានិចច សដ្ឋយសារេួកសរ្នែល់អាយុ 9 ឆ្នំ
ឬសដ្ឋយសារម្ូលសហតុសនេង។ ែូសចែោះ សយើងចង់ចប់យកេីគ្កុម្សបកខជនបចចុបបនែ សៅសេលមានកផ្នែងទំសនរេគ្មាប់កម្មវិ្ីសនោះ។ ផ្នែកជំងអ
ឺ ូទីេឹម្ កំេុងនតល់
ឱោេសែើម្បីដ្ឋក់ កយេុច
ំ ូលកែុងគ្កុម្សបកខជនបចចប
ុ បនែតាម្រយៈោរដ្ឋក់ កយសេែើេុំជាសាធារណៈ។
សលើកចុងសគ្ោយរបេ់ែែួនសៅផ្ែតុលាឆ្នំ 2019។

ផ្នែកជំងឺអទ
ូ េ
ី ឹម្បានសបើកោរសេែើេុំជាសាធារណៈ

សារជូនចំស ោះគ្រួសារកុមារតូចផ្ែលមានជំងអ
ឺ ទ
ូ េ
ី ម្
ឹ

ទំេរ័ ទី 2

រយៈសេលសេែេ
ើ ជា
ុំ សាធារណៈឆ្នំ 2020 ែំសណើរោរេីថ្ងៃទី 16 ផ្ែតុលា - ថ្ងៃទី 31 ផ្ែតុលាឆ្នំ 2020។ េូម្គ្បាកែថាសនញើ កយសេែេ
ើ ជា
ុំ សាធារណៈ តាម្គ្បអប់
េំបគ្ុ ត ឬតាម្អផ្៊ី ម្លចសនាាោះថ្ងៃទី 16 ផ្ែតុលានិងថ្ងៃទី 31 ផ្ែតុលា។ ផ្នែកជំងអ
ឺ ទ
ូ េ
ី ម្
ឹ នឹងម្ិនទទួលយកោរដ្ឋក់ កយសៅសគ្ៅចសនាាោះសេលសនោះស យ
ើ ។ សបើេន
ិ
ជាអែកបានដ្ឋក់ កយេុក
ំ ង
ែុ អំ ង
ុ សេលដ្ឋក់ កយសេែេ
ើ ជា
ុំ សាធារណៈសលើកម្ុនសៅផ្ែតុលាឆ្នំ 2019 អែកគ្តូវផ្តដ្ឋក់ កយេុម្
ំ ង
ត សទៀតេគ្មាប់ឆ្នំ 2020។
រសបៀបចូលរួម្កែង
ុ នីតវិ ្
ិ សី េែេ
ើ ជា
ុំ សាធារណៈ៖

1. ទទួលយកចាប់ចម្ែងថ្ន កយសេែេ
ើ ជា
ុំ សាធារណៈ
a. េូម្ទាក់ទងម្ជឈម្ណឌលគំគ្ទជំងអ
ឺ ូទេ
ី ឹម្កែុងតំបន់របេ់អែក (បានភាាបជ
់ ូន) សែើម្បីសេែើេុំ កយសេែើេុំជាសាធារណៈ។
b. ម្ជឈម្ណឌលគំគ្ទជំងអ
ឺ ូទីេឹម្សៅរង់ចំជួយអែកបំសេញ កយេុំសនោះ។
c. ទគ្ម្ង់ផ្បបបទទាំងអេ់ក៏គ្តូវបានចុោះនាយសៅសលើសរហទំេ័រ DDS www.mass.gov/DDS សគ្ោម្ ‘DDS Autism Waiver
Services” (សេវាកម្មសលើកផ្លងជំងឺអទ
ូ ីេឹម្របេ់ DDS) នងផ្ែរ

2. បំសេញ កយសេែេ
ើ ជា
ុំ សាធារណៈ។ អែកនឹងគ្តូវោរ៖
a. ថ្ងៃផ្ែឆ្នំកំសណើតរបេ់កុមារ
b. សលែេនតិេុែេងគម្របេ់កុមារ
c. សលែ MassHealth របេ់កុមារ
3. ដ្ឋក់សេែើ កយសេែេ
ើ ជា
ុំ សាធារណៈ៖
a.
កយេុំគ្តូវផ្តមានគ្តាថ្គ្បេណីយ៍ ឬផ្តម្ោលបរិសចឆទចសនាាោះថ្ងៃទី 16 ផ្ែតុលាឆ្នំ 2020 និងថ្ងៃទី 31 ផ្ែតុលាឆ្នំ 2020។
b.
កយេុំផ្ែលបានទទួលសៅសគ្ៅចសនាាោះសេលផ្ែលបានកំណត់សនោះ នឹងម្ិនយកជាោរស ើយ។
c. បំសេញ កយេុំសដ្ឋយសគ្បើប៊ិច និងេរសេរជាអកេរ្ំឲ្យចាេ់ៗ។
d. ចុោះហតែសលខាសលើ កយេុំសដ្ឋយសគ្បើប៊ិច។
e.
កយេុំផ្តម្ួយចាប់ប៉ាុសណ្ដណោះកែុងកុមារមានក់—ផ្នែកជំងអ
ឺ ូទីេឹម្នឹងសបាោះបង់ កយេុំផ្ែលមានសគ្ចើនចាប់
4. ផ្នែកជំងអ
ឺ ទ
ូ េ
ី ម្
ឹ ម្ិនទទួលយកោរដ្ឋក់ កយេុសំ ដ្ឋយផ្លាលថ្់ ែស យ
ើ សរគ្តូវផ្តសនញើ កយេុតា
ំ ម្គ្បអប់េប
ំ គ្ុ តសៅោន់៖
Department of Developmental Services
Autism Division
Att. Autism Program Application Form
500 Harrison Avenue, Boston, MA 02118
វារឺជាអាទិភាេរបេ់ផ្នែកជំងឺអទ
ូ ីេឹម្ថ្ន DDS សែើម្បីស្វើឲ្យគ្បាកែថាែំសណើរោរសេែើេុំោរចូលរួម្េគ្មាប់កម្មវិ្ីសលើកផ្លងជំងឺអទ
ូ ីេឹម្ រឺអាចសគ្បើគ្បាេ់បានយា៉ាងសេញ
សលញេគ្មាប់គ្រួសារ និងកុមារផ្ែលមានជំងឺអទ
ូ ីេឹម្ ផ្ែលម្កេីសាវតាចគ្ម្ុោះផ្នែកភាសា និងវបប្ម្៌។ ឯកសាររឺមានជាភាសាអាោ៉ាប់ ភាសាភូមា ភាសាចិន (ចិនកុកងឺ
និងចិនោតាំង) ភាសាសគ្កអូលថ្ហទី ភាសាសគ្កអូលោបផ្វរ ភាសាេ័រទុយហ្កាល់ (អឺរុប) ភាសាសអេា៉ាញ ភាសាផ្ែមរ ភាសាសវៀតណ្ដម្ ភាសាសនបា៉ាល់ និង
ភាសាេូមា៉ាលី។
ោរបកផ្គ្បឯកសារ និងោរបកផ្គ្បផ្លាលមា
់ ត់រឥ
ឺ តរិតថ្ងែេគ្មាប់អក
ែ ចូលរួម្ទាំងអេ់។
រសបៀបដ្ឋក់ កយេុំ MassHealth៖ អែកអាចដ្ឋក់ កយេុំ MassHealth តាម្វិ្ីណ្ដម្ួយកែុងចំសណ្ដម្វិ្ីខាងសគ្ោម្៖
•

សបើេិនជាអែកមានរណនី ចូរចុោះស្មោះចូលសៅកែុង mahealthconnector.org រួចដ្ឋក់ កយេុំ MassHealth

•

សបើេិនជាអែកម្ិនមានរណនី វិ្ីរហ័េបំនុតរឺដ្ឋក់ កយតាម្អនឡាញ និងបសងកើតរណនីអនឡាញផ្ែលមានេុវតែិភាេសៅ
mahealthconnector.org។

•

បំសេញ និងចុោះហតែសលខាសលើ កយេុំេគ្មាប់ោរធានាោ៉ាប់រងេុែភាេ និងមាត់ស្មញ និងជំនួយកែុងោរបង់ថ្ងែចណ្ដ
ំ
យថ្នរែឋ
Massachusetts រួចសនញើតាម្គ្បអប់េប
ំ ុគ្តសៅោន់៖
Health Insurance Processing Center
P.O. Box 4405 Taunton,
MA 02780
ឬសនញតា
ើ ម្ទូរសារសៅោន់សលែ 1-857-323-8300

សារជូនចំស ោះគ្រួសារកុមារតូចផ្ែលមានជំងអ
ឺ ទ
ូ េ
ី ម្
ឹ
•

ទំេរ័ ទី 3

ទូរេេទសៅម្ជឈម្ណឌលសេវាបសគ្ម្ើអតិងិជនេគ្មាប់េមាជិក MassHealth តាម្រយៈសលែ 1-800-841-2900
TTY៖ 1-800-497-4648 េគ្មាប់ម្នុេេងែង់ េិបាកកែុងោរសាាប់ ឬរ) ឬ 1-877-MA ENROLL (877-623-6765)។

•

សៅជួបម្ជឈម្ណឌលម្ួយកែង
ុ ចំសណ្ដម្ម្ជឈម្ណឌលចុោះស្មោះ MassHealth (MEC) ចំនួន 4 ផ្ែលមានសរៀបោប់សៅខាងសគ្ោម្ និង
ដ្ឋក់ កយសដ្ឋយផ្លាល់។

ម្ជឈម្ណឌលចុោះស្មោះ MassHealth – Chelsea

ម្ជឈម្ណឌលចុោះស្មោះ MassHealth – Tewksbury

45 Spruce Street Chelsea, MA 02150

367 East Street Tewksbury, MA 01876

#1-800-841-2900 TTY 1-888-665-9997

#1-800-841-2900 TTY 1-888-665-9997

ម្ជឈម្ណឌលចុោះស្មោះ MassHealth -Springfield

ម្ជឈម្ណឌលចុោះស្មោះ MassHealth - Taunton

88 Industry Avenue, Suite D Springfield, MA 01104

21 Spring Street, Suite 4 Taunton, MA 02780

#1-800-841-2900 TTY 1-888-665-99

#1-800-841-2900 TTY 1-888-665-9997

េគ្មាប់េ័ត៌មានបផ្នែម្អំេីកម្មវិ្ីសលើកផ្លងជំងឺអទ
ូ ីេឹម្ ចូរទាក់ទង ម្ជឈម្ណឌលគំគ្ទជំងឺអូទីេឹម្កែង
ុ តំបន់របេ់អែកសៅខាងសគ្ោម្ ឬសនញើអ៊ីផ្ម្លសៅោន់
AutismDivision@state.ma.us។ ឬទូរេេទសៅផ្នែកជំងអ
ឺ ូទីេឹម្សៅ DDS តាម្រយៈសលែ 617-624-7518។
Massachusetts ភារខាងលិច

សខាន្ី Norfolk
The Arc of South Norfolk: The Family Autism Center
789 Clapboardtree Street

Pathlight: Autism Connections
41 Russell Street

Westwood, MA 02090 | 781-762-4001

Hadley, MA 01035 | 413-585-8010

Massachusetts ភារអាសរែយ៍

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

Community Autism Resources (CAR)

220 Brookdale Drive

Swansea, MA 02777 | 800-588-9239 | 508-379-0371

33 James Reynolds Road Unit C,

Springfield MA 01104 | 413-732-0531

120 Main Street 2nd

Massachusetts ភារកណ្ដាល

Floor,

Bridgewater, MA 02324 | 508-807-4930

HMEA: Autism Resource Central
712 Planation Street

Massachusetts ភារឦសាន

Worcester, MA 01605 | 508-835-4278

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

សម្៉ាគ្តូខាងលិច 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
េ័ត៌មានក៏មានជាភាសាែូចខាងសគ្ោម្នងផ្ែរ៖

ភាសាអាោ៉ាប់ ភាសាភូមា ភាសាចិន (ចិនកុកងឺ និងចិនោតាំង) ភាសាសគ្កអូលថ្ហទី ភាសាសគ្កអូលោបផ្វរ ភាសាេ័រទុយហ្កាល់
(អឺរុប) ភាសាសអេា៉ាញ ភាសាផ្ែមរ ភាសាសវៀតណ្ដម្ ភាសាសនបា៉ាល់ និងភាសាេូមា៉ាលី។

