NÓS
ACREDITAMOS NO
POTENCIAL DE
CADA CRIANÇA
Acreditamos que as diferenças entre as

pessoas são naturais e enriquecedoras –
inclusive as deficiências.

Valorizamos as crianças como sendo a
esperança para o futuro

Nós sustentamos o conceito para que
haja uma política pública e eficaz, é

necessário envolver todas as pessoas
com todos os tipos de habilidades.

Acreditamos que a força unificadora
dos pais causa um impacto na
sociedade.

“Quando você encontra pessoas como as
que trabalham na Federação e que pode
ajudar, e entende as alegrias e os desafios
de se criar uma criança com necessidades
especiais, você se tranqüiliza, porque sabe
que não está sozinho, porque há quem
entende a sua situação e há de ajudar”
Sara
Mãe de Nicholas,
11 anos de idade

Quer fazer parte da nossa visão?

A sua contribuição nos ajudará a fazer diferença
na vida de crianças com necessidades especiais!

•
•
•
•
•
•

Faça uma doação online no www.fcsn.org ou
envie ao endereço abaixo
Seja um Parceiro Corporativo
Patrocina um evento
Seja um voluntário

Ofereça sua prestação de serviço professional ou
doe algum item para o leilão silencioso

Pegunte no seu trabalho sobre contribuições feitas
por empregados e programa de equiparação de
doações para empregados

FEDERAÇÃO PARA CRIANÇAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Visite nosso site ou ligue para o nosso escritório
para obter maiores informações!
A Federação é uma organização 501(c)3.
Utilize nosso provedor de segurança para fazer
sua doação. Visite o site www.fcsn.org e clique
em Donate Now

Como entrar em contato
com a Federação

Boston
The Schrafft Center
529 Main Street, Suite 1M3
Boston, MA 02129
(617) 236-7210 (Viva voz and TTY)
(800) 331-0688 (Ligação gratuita in MA)
(617) 241-0330 (Fax)
info@fcsn.org (Informações)

I N FOR M AN D O, ED U CAN D O, E
FORTALEC EN D O AS FAMÍ LI AS

Visita nosso Web site
(800) 331-0688
www.fcsn.org

VOCÊ
SABIA?

NÓS OFERECEMOS
UMA PLENITUDE DE
RECURSOS

Que a Federação para Crianças com
Necessidades Especiais:

Ajuda 40,000 famílias por ano
em Massachusetts
Responde mais de 16.000
ligações e emails por ano
Influência as políticas
estaduais e nacionais
que afetam as crianças
com necessidades especiais

Apresenta mais de
600 palestras
para 8.000 famílias e 1.000 profissionais
em mais de 100 locais por ano

Fornece instrução, advocacia e
oportunidades de networking
para mais de 700 famílias
na conferência anual

E publica um jornal trimestral
distribuído para mais de 30.000 pais e
profissionais.

Mantém um site,
no www.fcsn.org , com mais
de 1.500,000 visitas por ano

Comunica com as famílias e profissionais
através da mídia social

FEDERAÇÃO PARA CRIANÇAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Fundada em 1974, a Federação para
Crianças com Necessidades Especiais
começou com um grupo de pais e se
tornou nacionalmente reconhecida como
uma organização que presta serviços para
mais de 40.000 famílias em Massachusetts
e para seus filhos com necessidades
especiais.
A Federação é uma organização
independente de defesa, comprometida com
a qualidade da educação, da saúde, assim
como com a proteção dos direitos de todas
as crianças. Especialmente daquelas com
necessidades especiais.
A Federação possui uma equipe de
funcionários dedicados que trabalham
nas áreas da educação especial, saúde,
envolvimento de pais, intervenção precoce,
direitos básicos, inclusão, transição/autodeterminação e melhoria dos resultados
educacionais. A Federação desempenha
um papel crucial no fornecimento de
informação e treinamento para pais e
familiares – em Inglês, Espanhol, Português
e Cantonês.
A Federação está comprometida a ouvir
e aprender com as famílias e encorajar a
todos a participarem plenamente da vida
da comunidade, incluindo as pessoas com
necessidades especiais.

Na maioria das vezes, a Federação presta os
seguintes serviços sem nenhum custo às famílias
e profissionais.

PALESTRAS E TREINAMENTOS

Nosso programa compreensivo para pais e
profissionais aborda temas como: direitos básicos
na educação especial, desenvolvimento de um
Programa Educacional Individualizado (IEP),
informações sobre a lei Elementar e Secundária
de Educação (ESEA), comportamento positivos,
a família e a escola trabalhando juntas, assuntos
de saúde, moradia, liderança e programas para
famílias imigrantes.

ADVOCACIA

Nós damos treinamento e preparamos pais e
profissionais para exigirem o cumprimento
integral das leis como: Lei de Indivíduos com
Deficiências (IDEA), lei Elementar e Secundária
de Educação (ESEA), e a lei Oportunidade da
Família (FOA).

RECURSOS

Nossos funcionários podem indicar os seguintes
recursos: O jornal periódico da Federação,
um folheto de perguntas e respostas, material
traduzido para o português ou espanhol, a
biblioteca, uma lista de contatos, um guia de
recursos para as famílias e educadores, um
diretório de acampamentos para o verão, e o Guia
dos Pais sobre Educação Especial.

INFORMAÇÃO ONLINE

Visite diariamente nosso site no www.fcsn.org,
para obter informações atualizadas sobre nossos
programas afiliados e parceiros. O site tem links
de agências federal e grupos de deficientes de
nível nacional, links de contatos legislativos e
sessões programadas de treinamento para pais.

