
PORTUGUESE 

 O programa Family TIES of Massachusetts é um projeto da Federation for Children with Special Needs, 
em colaboração com e financiado pelo MA Department of Public Health, Bureau of Family Health & 

Nutrition, Division for Children and Youth with Special Health Needs. 

Serviços e programas do Family TIES 
www.massfamilyties.org 

Family TIES of Massachusetts é dirigido e formado por pais de crianças com 

necessidades especiais. Oferecemos um tipo único de apoio emocional e prático a 
famílias com experiências de vida similares. Fornecemos informações e 

treinamento para famílias de crianças com necessidades especiais de saúde ou portadoras de deficiência e para 
seus parceiros profissionais. Somos uma fonte primária de informações sobre Intervenção Precoce (EI) e 
mantemos uma lista completa dos programas de EI em MA. Os serviços estão disponíveis em vários idiomas. 

Informação e encaminhamento 

▪ Ligue para a linha direta gratuita 800-905-8437 ou entre em contato com um coordenador regional de pais 
que tem experiência como pai de uma criança com uma necessidade especial de saúde. 

▪ Informações sobre uma grande variedade de tópicos, incluindo recursos e serviços comunitários, programas 
para crianças e jovens com necessidades especiais de saúde, benefícios públicos e grupos de apoio. 

Intervenção precoce 

▪ Quando você ligar, o Family TIES lhe dará a informação de contato para o(s) programa(s) de intervenção precoce 
(EI) em sua área.  

▪ Os coordenadores regionais lhe enviarão um pacote de informações explicando os serviços de intervenção 
precoce. 

▪ A informação de contato do encaminhamento para o EI está disponível no nosso website e por telefone. 
▪ O Family TIES pode ajudar famílias e profissionais que precisam de mais assistência 

Workshops e treinamentos 

▪ Confira o nosso website para obter uma lista de treinamentos e ligue para agendar uma apresentação 
virtual para seu grupo, escola ou organização. 

Programa Parent-to-Parent (P2P) - membro da Aliança P2PUSA 

▪ As ligações telefônicas entre pais de filhos portadores de deficiências, doenças crônicas ou com necessidades 
especiais de saúde conectam os pais a um pai de apoio com experiência de vida semelhante que pode dar apoio 
emocional e sugestões práticas. Os pais podem solicitar esse serviço on-line ou ligando para 800-905-8437. 

 

Oportunidades de voluntariado 
Programa de conselho consultivo 
▪ Compartilhe sua voz! Este programa oferece às famílias a oportunidade de aconselhar e trabalhar em parceria 

com o Departamento de Saúde Pública e participar de atividades de liderança em todo o estado. 
▪ Os formulários de inscrição para o programa de conselho consultivo do Family TIES estão disponíveis on-line em 

inglês, espanhol e português em nosso website.  

Pais de apoio para o programa Parent-to-Parent 

▪ O sucesso de nosso programa Parent-to-Parent depende dos nossos pais de apoio voluntários. Compartilhe suas 
experiências. Participe do treinamento Listening & Learning para desenvolver suas habilidades de escutar e 
aprender para tornar-se um pai de apoio.  

Entre em contato com um coordenador regional para obter mais informações sobre oportunidades de voluntariado! 

http://www.massfamilyties.org/


Nosso pessoal: O coordenador do programa Parent-to-Parent, os coordenadores regionais e o diretor do projeto 
Family TIES são todos pais de crianças com necessidades especiais de saúde. O pessoal está localizado nos 
escritórios regionais do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (DPH). Para mais informações, ligue 
para: LINHA DIRETA GRATUITA: 800-905-TIES (8437). 
Nossa visão: As crianças com necessidades especiais de saúde e suas famílias terão acesso a informações, apoio e 
ferramentas que impactarão de forma positiva sua qualidade de vida e aumentarão sua confiança na capacidade 
de navegar os sistemas de cuidados. 

Pat Cameron - Diretora do Family TIES 
Escritório do DPH em Boston  
250 Washington Street,5th Floor 
Boston, MA 02108 
Remoto: (617) 399-8380 
Escritório: (617) 624-5563 
TTY: (617) 624-5992 
Fax: (617) 624-6062 
Email: pcameron@fcsn.org 

Coordenadores regionais 
Linda Surprenant - Região Oeste 
Escritório do DPH em Northampton 
23 Service Center Road 
Northampton, MA 01060 
Remoto: (617) 399-8326 
Escritório: (413) 586-7525 x3178
TTY: (800) 769-9991
Fax: (413) 784-1037
Email: lsurprenant@fcsn.org

Bonnie Thompson - Região Central 
Escritório do DPH em Marlborough 
67 Forest Street, Suite 100 
Marlborough, MA 01752 
Remoto: (617) 399-8384 
Escritório: (617) 695-7426 
Fax: (617) 695-7801   
E-mail: bthompson@fcsn.org 

Anne Odera - Região Nordeste 
Escritório do DPH em Tewksbury 
Tewksbury Hospital  
365 East Street 
Tewksbury, MA 01876 
Remoto: (617) 399-8337
Escritório: (978) 851-7261 x 4018 
TTY: (978) 851-3829 
Fax: (978) 640-1027  
E-mail: aodera@fcsn.org

Serviço de intérpretes: 1-800-905-8437 
Người phiên dịch Việt nam (trong tiếng Việtnam) 

Sarah Jefferson - Região Metro-Oeste 
Escritório do DPH em Canton 
Donovan Health Building, 3rd Floor 
5 Randolph Street, Canton MA 02021  
Remoto: (617) 399-8338  
Escritório: (781) 774-6602 
TTY: (781) 774-6619 
Fax: (781) 774-6618 
Email: sjefferson@fcsn.org 

Sara Asmerom - Região Metropolitana de Boston 
Escritório do DPH em Boston 
250 Washington Street,5th Floor 
Boston, MA 02108 
Remoto: (617) 399-8385 
Escritório: (617) 624-6089 
TTY: (617) 624-5992 
Fax: (617) 624-6062 
Email: sasmerom@fcsn.org 

Valeryia Pedersen - Região Sudeste 
Escritório do DPH em Canton 
Donovan Health Building, 3rd Floor 
5 Randolph Street, Canton MA 02021 
Remoto: (617) 399-8382 
Escritório: (781) 774-6736 
TTY: (781) 774-6619 
Fax: (781) 774-6618 
Email: vpedersen@fcsn.org 

Coordenadora do Parent-to-Parent 
Val Pedersen

Email: p2p@fcsn.org

Intérprete (en español) 
Intérprete (em português) 
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