
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO 
Programa de Prevenção Residencial DESE/DDS 

1000 Washington Street | 4th Floor | Boston, MA 02118 

Expressar interesse no programa não é garantia de aceitação ou inscrição no programa, e todo o 
financiamento está sujeito a alterações. 

 

 
 
 

 Prezadas famílias, 
O Programa DESE/DDS é uma colaboração entre o Departamento de Educação Primária 
e Secundária (DESE) e o Departamento de Serviços de Desenvolvimento (DDS) para 
alunos elegíveis para o DDS que estão em risco de uma futura recolocação residencial.  
 
O programa fornece aos alunos e suas famílias  

 A chance de ter apoios em casa, incluindo terapeutas nível sênior e treinadores de 
habilidades  

 Uma agência de navegação dedicada para identificar e contratar equipes 
 Desenvolvimento de habilidades para toda a vida 
 Oportunidades de praticar as habilidades em sua casa e na comunidade  

 
Este período de Interesse Aberto é oferecido para atualizar a lista de alunos e famílias 
interessadas. O Programa DESE/DDS está próximo de sua capacidade máxima; contudo, 
há alunos que deixam o programa por completarem 22 anos ou por outros motivos durante 
o ano. Novos participantes são adicionados da Lista de Interessados à medida que as vagas 
se tornam disponíveis.  
 
É prioridade do Programa DESE/DDS garantir que o processo de solicitação da 
participação no Programa seja totalmente acessível a famílias e crianças qualificadas para 
serviços do DDS que tenham origens linguisticamente e culturalmente diversas.  
 
Materiais por escrito estão disponíveis nos seguintes idiomas: 
 Árabe 
 Cantonês 
 Crioulo de Cabo Verde 
 Inglês 

 Crioulo Haitiano 
 Khmer 
 Nepalês 
 Português (Brasileiro) 

 Chinês simplificado 
 Somali 
 Espanhol 
 Vietnamita 

 
 
Versões eletrônicas do Formulário de Interesse nos idiomas acima podem ser encontradas 
em: https://www.mass.gov/dese-dds-program  
 
Para obter mais informações sobre os serviços que seu filho pode acessar, visite o Centro 
de Apoio à Família local. Uma lista atualizada dos centros pode ser encontrada visitando: 
https://www.mass.gov/dds-family-support  
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