Family TIES de Massachusetts
Juntos Multiplicando os Serviços de Apoio

PARTILHE SUAS EXPERIÊNCIA E VISÃO
Family TIES de Massachusetts lhe convida a partilhar sua experiência e visão tornado-se um
pai/mãe líder em Massachusetts. Pais de crianças com necessidades especiais lutam diariamente pelos
direitos de suas crianças nas áreas social, médica e de educação. Cada um de nós tem o potêncial para ser
um conselheiro dos tomadores de decisão. Family TIES lhe oferece a oportunidade de dar o próximo passo
na luta pelos direitos: torne-se um conselheiro na Family TIES. Como pai/mãe conselheiro, você será
convidado a dividir sua experiência com o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts e terá a
oportunidade de participar da maneira que lhe for mais conveniente. Oferecemos treinamento. Alguns
exemplos incluem:






Participar de grupos temáticos
Participar de pesquisas por questionário ou
ou por telefone
Integrar um conselho consultivo




Rever materiais educacionais ou alocação
de recursos
Participar em comitês
Fazer parte de uma lista de contatos
telefônicos

Você gostaria de nos ajudar a fazer diferença? Por favor, preencha o formulário abaixo e envie para:

Family TIES Parent-to-Parent Coordinator
MDPH-CRHO, 180 Beaman Street, West Boylston MA 01583
__________________________________________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________ Tel: _______________________________________
Endereço:____________________________________________________ E-mail: _____________________________________
Cidade:_______________________ Zip Code:_______ Melhor horário para contactá-lo (a):________________________
Necessidades Especiais da Criança:___________________________________Idade:_________________________________
Minhas áreas pessoais de interesse incluem:
 Acesso à cuidados médicos
 Transição cultural/ diversidade
 Planejamento médico emergencial
 Planejamento econômico e financeiro
 Informação sobre genética e exames genéticos
 Planos de saúde públicos e privados
 Consentimento para tratamento médico
 Parcerias para cuidados médicos em casa
 Nutrição para crianças com necessidades
especiais
 Educação para os pais/oportunidades de
treinamento











Desenvolvimento de programas
Revisão de alocação de recursos.
Questões de políticas públicas que afetam sua
família
Apoio financeiro para famílias
Educação especial
Transição para o trabalho e uma vida
Independente
Transporte
Outras questões – por favor especifique-as:
Por favor, avise-me quando um seminário de
Liderança estiver disponível.

Family TIES é um projeto da Federação para Crianças com Necessidades Especiais, finaciada pelos
Departamento de Saúde Pública, Secretaria de Saúde Familiar y Nutrición e Divisão para Necessidades
Especiais de Saúde.
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