FEDERAÇÃO PARA CRIANÇAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS
A Federação para Crianças com Necessidades Especiais defende uma educação de qualidade, participação dos pais e acesso
aos serviços de saúde para todas as crianças, especialmente daquelas com deficiências. A Federação é uma organização 501 (c)
(3) reconhecida nacionalmente, que serve anualmente mais de 40 mil famílias com crianças especias em Massachusetts. Logo
abaixo, veja algumas descrições dos programas oferecidos pela Federação:

O Centro de Informação e Treinamento aos Pais (PTI)

Fornece informação e assitência em perguntas relacionada às leis de educação especial através do central de atendimento;
apoio aos pais que falam as linguas listadas abaixo; treinamentos em temas relacionado com as leis e procedimentos através de
workshops e webinars; e treinamento intensivo sobre as leis e procedimentos na educação especial através do Parent Consultant
Training Institute. Ligue para 617-236-7210/1-413-323-0681 (Western MA), ou online: http://fcsn.org/ptic/call-center/

Link Center/PTI

Fornece infomações para estudantes e familias sobre planos de transição e serviços para ajudar o estudante alcançar sua visão
pós-graduação. “Planejando uma vida” é uma confência de dois dias sobre transição e acontece três vezes ao ano em inglês.

Family TIES de Massachusetts

Fornece apoio emocional, informações e encaminhamentos para recursos locais. Conecta pais passando por desafios com os pais
que já passaram pelas mesmas experiências. Ligue para 1-800-905-8437

Vozes das Famílias de Massachusetts/ Familia a Familia Centro de Informação de Saúde

Fornece informações sobre questões relacionadas com seguros de saúde, incluindo a elegibilidade para o MassHealth e cobertura
de seguro privado para as crianças. Ligue para 617-236-7210 ext. 301. Também fornece um grupo on-line onde as famílias e
profissionais de recursos possam compartilhar informação: https://groups.yahoo.com/neo/groups/massfamilyvoices/info

Envolvimento de pais e da Comunidade

Fornece informações, recursos e treinamento para ajudar e facilitar o envolvimento das famílias nas escolas para o sucesso do aluno.

Associação de Massachusetts de conselhos consultivos de pais na educação especial (MassPAC)

Fornece informações, treinamento e oportunidades de networking para os conselhos consultivos de pais na educação especial
(SEPACs) e os profissionais que colaboram com eles.
Recrutamento, Formação & Centro de Apoio (RTSC) para Educação substitutos de Pais Especiais (SESPs)
Oferece treinamento e apoio aos voluntários que se responsabilizam de decisão de educação especial para alunos elegíveis no
cuidado do Departamento de Crianças e Famílias (DCF). Para mais info visite: www.fcsn.org/rtsc

Congresso Visões da Comunidade

O Congresso é realizado anualmente no mês de março, no Seaport World Trade Center, em Boston oferecendo muitos palestras com
imensa variedade de tópicos, incluindo o processo de IEP, defensoria, transição e recreação. Inclui também mais de 75 expositores e
é uma ótima oportunidade de interagir com outras famílias, profissionais e para obter recursos gratuítos.
A maioria das atividades no Congresso estão disponíveis em idiomas listados abaixo.
Cantonese & Mandarin（中文）– Ext. 358
Portuguese (Português) – Ext. 329

Spanish (Español) – Ext. 330
Vietnamese (Tiếng Viêt) – Ext. 328
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