
DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL SERVICES (DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE 
DESENVOLVIMENTO)

THE AUTISM DIVISION (DIVISÃO DE AUTISMO) 
1000 Washington Street| Boston, MA 02118 

Uma Mensagem Importante às Famílias de Massachusetts 
Com Crianças Menores de 9 Anos

Diagnosticadas com um Transtorno do Espectro Autista
Período de Inscrições Abertas  15 de outubro de 2021 a 30 de outubro de 2021 

A Divisão de Autismo do Departamento de Serviços de Desenvolvimento (DDS) administra um Programa de 
Auxílio ao Autista (Autism Waiver Program) que fornece intervenções individuais para ajudar crianças com 
autismo que apresentam graves problemas sociais, de comportamento e de comunicação por meio de um 
serviço chamado Habilitação Expandida, Educação (serviço domiciliar intensivo e apoios). Este serviço ocorre 
na casa da criança ou em outros ambientes naturais sob a supervisão de uma equipe clínica treinada e está 
disponível por um total de três anos. O programa também oferece serviços de apoio relacionados, como 
atividades de integração comunitária e descanso. Na conclusão dos três anos de serviços intensivos, a criança 
pode acessar serviços suplementares que atendam às necessidades da criança e ajudem na transição do 
Programa de Auxílio ao Autista intensivo até o 9º aniversário da criança. 

Elegibilidade:  os seguintes requisitos são necessários para a participação neste programa de auxílio: 

1. A criança deve ter um diagnóstico confirmado de Transtorno do Espectro Autista, sujeito a verificação
pelo Departamento de Serviços de Desenvolvimento.

2. A criança ainda não completou 9 anos. Crianças de até 8 anos podem participar.

3. A criança é residente de Massachusetts.

4. A criança atende ao nível de cuidados exigidos para os serviços de uma Instituição de Cuidados
Intermediários para Pessoas com Incapacidade Intelectual (ICF/ID) conforme avaliado pelo
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO.

5. A família escolhe que a criança receba os serviços na casa e comunidade.

6. A criança deve ter a possibilidade de ser atendida na comunidade de maneira segura.

7. A criança deve ter um representante responsável legal capaz de direcionar os serviços e apoios do
Auxílio.

8. A criança deve ser considerada elegível para a cobertura Padrão do MassHealth por uma agência do
MassHealth com base na renda familiar. Para famílias que ainda não são inscritas no MassHealth, isso
deve ser feito no momento do preenchimento do Formulário de Solicitação do Programa de Auxílio (as
instruções de como se inscrever no MassHealth estão na próxima página).

O Programa de Auxílio ao Autista mantém uma capacidade reservada (30 vagas em todo o estado) para 
crianças de 3 anos de idade e em transição para a Intervenção Precoce. As crianças que atendem aos 
critérios de elegibilidade para o programa podem ser atendidas até o 9º aniversário. Todos os serviços 
de auxílio exigem que a criança continue atendendo aos requisitos de elegibilidade financeira e clínica 
para o Programa de Auxílio durante o cadastramento.   

Embora o Programa de Auxílio ao Autista esteja quase lotado atualmente, sempre há crianças que 
abandonam o programa porque completaram 9 anos ou por outros motivos. Portanto, queremos ter um 
grupo atual de candidatos para quando essas vagas para o Programa estiverem disponíveis. A Divisão de 
Autismo está oferecendo a oportunidade de inscrição neste grupo de candidatos atuais por meio de um 
período de inscrição aberta. A Divisão de Autismo realizou sua última solicitação aberta em outubro de 
2020. 

MENSAGEM ÀS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM AUTISMO



O período de Solicitação Aberta de 2021 vai de 15 de outubro a 30 de outubro de 2021. Não se esqueça de enviar 
uma CORRESPONDÊNCIA ou E-MAIL com o Formulário de Solicitação Aberta entre 15 e 30 de outubro. Se você 
enviou um formulário durante o último período de inscrição de solicitação aberta em outubro de 2020, VOCÊ 
DEVE REENVIAR UMA INSCRIÇÃO PARA 2021.    

Como Participar do Processo de Solicitação Aberta: 
1. Obtenha uma cópia da Inscrição de Solicitação Aberta

a. Entre em contato com o seu Centro de Apoio ao Autista local (em anexo) para solicitar a Inscrição de
Solicitação Aberta.

b. Os Centros de Apoio ao Autista estão disponíveis para ajudar você com a inscrição.
c. Todos os formulários também estão no site do DDS www.mass.gov/DDS na seção "DDS Autism

Waiver Services" (Serviços de Auxílio ao Autista DDS)

2. Preencha a Inscrição de Solicitação Aberta. Você precisará:
a. da data de nascimento de seu filho
b. do número do seguro social de seu filho
c. do número de ID do MassHealth de seu filho

3. Envie a Inscrição de Solicitação Aberta:
a. As inscrições devem ter o carimbo ou selo de correspondência com a data entre 16 de outubro de

2020 e 31 de outubro de 2020.
b. As inscrições recebidas fora deste período serão descartadas.
c. Preencha a inscrição com caneta e letra de forma legível.
d. Assine a inscrição a caneta.
e. APENAS UMA INSCRIÇÃO POR CRIANÇA — A Divisão de Autismo descartará inscrições repetidas.

4. A Divisão de Autismo NÃO aceita inscrições entregues pessoalmente, as inscrições devem ser enviadas para:

Department of Developmental Services 
Autism Division 

Att. Autism Program Application Form 
1000 Washington Street, Boston, MA 02118 

É prioridade da Divisão de Autismo do DDS garantir que o processo de solicitação de participação para o Programa 
de Auxílio ao Autista seja totalmente acessível a famílias e crianças com autismo de origens linguística e 
culturalmente diversas. Os materiais estão disponíveis em árabe, birmanês, chinês (mandarim e cantonês), crioulo 
haitiano, crioulo cabo-verdiano, português (europeu), espanhol, khmer, vietnamita, nepalês e somali. 

Serviços de tradução e interpretação estão disponíveis gratuitamente a todos os participantes. 

Como se inscrever no MassHealth:  Você pode se inscrever no MassHealth das seguintes maneiras: 

• Se você tem uma conta, entre em mahealthconnector.org e inscreva-se no MassHealth.

• Se você não tem uma conta, a maneira mais rápida é se inscrever e criar uma conta online segura no
mahealthconnector.org.

• Preencha a Inscrição para Cobertura de Saúde e Dentária de Massachusetts e Auxílio para
Pagamento de Custos, assine e envie para:
Health Insurance Processing Center
P.O. Box 4405
Taunton, MA 02780
ou Fax para 1-857-323-8300
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http://www.mass.gov/DDS
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• Ligue para o Centro de Atendimento ao Cliente Membro do MassHealth no telefone 1-800-841-2900
(TTY: 1-800- 497-4648 para pessoas surdas, com deficiência auditiva ou de fala) ou 1-877-MA ENROLL
(877-623-6765).

• Visite um dos 4 Centros de Cadastro do MassHealth (MEC) listados abaixo e se inscreva pessoalmente.

Centro de Cadastro do MassHealth – Chelsea 
45 Spruce Street Chelsea, MA 02150 
#1-800-841-2900   TTY 1-888-665-9997 

Centro de Cadastro do MassHealth – Springfield 
88 Industry Avenue, Suite D Springfield, MA 01104 
#1-800-841-2900   TTY 1-888-665-99 

Centro de Cadastro do MassHealth – Tewksbury 
367 East Street Tewksbury, MA 01876 
#1-800-841-2900   TTY 1-888-665-9997 

Centro de Cadastro do MassHealth – Taunton 
21 Spring Street, Suite 4 Taunton, MA 02780 
#1-800-841-2900   TTY 1-888-665-9997 

Para mais informações sobre o Programa de Auxílio ao Autista, entre em contato com o seu Centro de Apoio 
ao Autista local ou envie um e-mail para AutismDivision@mass.gov. Ou ligue para a Divisão de Autismo do 
DDS no telefone 617-624-7778. 

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

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

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

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

Metro West de Boston 
Autism Alliance of MetroWest (AAMW) 
1881 Worcester Rd, # 100A  
Framingham, MA 01701 | 508-652-9900 

Grande Boston 
Vinfen 
950 Cambridge Street  
Cambridge, MA 02141| 617-441-1800

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

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

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

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

www.mass.gov/DDS-autism-waiver-services 
Informações disponíveis também em: 

Árabe, birmanês, chinês (mandarim e cantonês), crioulo haitiano, crioulo cabo-verdiano, 
português (europeu), espanhol, khmer, vietnamita, nepalês e somali. 
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