Rede de Advocacia Estadual pela defesa dos pais
Centro de Informações sobre Saúde Familiar de NJ &
Vozes Familiares Organização Afiliada ao Estado
INTERVENÇÃO PRECOCE & RECURSOS DE EDUCAÇÃO
PARA OS CENTROS DE SUCESSO DA FAMILIA, FQHCs, & OUTROS CBOS
TRABALHANDO COM FAMÍLIAS QUEM TEM CRIANÇAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Serviços de Intervenção Precoce para bebês e crianças nascidos até a idade de 3anos.
Se você está ajudando uma família com um bebê ou criança com deficiência, atrasos de
desenvolvimento ou necessidades especiais de saúde:
 Ajude a família contactar a intervenção precoce "ponto de entrada no sistema" chamar
gratuitamente ao, 888-653-4463. A família receberá informação sobre o sistema de intervenção
precoce e serão perguntado sobre o desenvolvimento da criança e por que eles acham que pode
haver alguns problemas com a saúde e desenvolvimento da criança. O sistema de intervenção
precoce irá agendar um horário conveniente para uma equipa de avaliação ir a casa da família
para fazer uma avaliação para determinar a elegibilidade de seu filho. Se a criança for considerada
elegível, será atribuído a família um Coordenador de Serviços. O Coordenador de Serviços, o
pai, e um representante da equipa de avaliação irá desenvolver um plano individualizado de
serviços familiares. A maioria dos serviços são prestados em casa, embora os serviços podem ser
prestados em creches e outros ambientes comunitários se isso for mais conveniente para a
família. Os serviços são fornecidos sem nenhum custo para as famílias com rendimentos até
300% do nível de pobreza federal(FPL). Os serviços são prestados em uma escala de custo
progressiva para famílias com recursos igual ou superior a 300% do FPL. Se a família tem
preocupações com os seus serviços de intervenção precoce, as famílias podem falar com uma
equipe de Apoio à Família em sua Regional Colaborativa de Intervenção Precoce(REIC). Você
pode encontrar a lista de REICs em http://www.njeis.org. As famílias também podem chamar a
SPAN ao 800-654-SPAN. Se as famílias ainda têm preocupações, ajude a familia a chamar o
Serviço de Salvaguardas Processual gratuitamente ao 877-258-6585. Para uma visão geral do
sistema de intervenção precoce e direitos da família no processo, ir a
http://www.nj.gov/health/fhs/documents/intervention.pdf.
Serviços de Educação para pré-escolares e Crianças com Deficiência entr 3 a 21 anos
Se você está ajudando uma família com uma criança pré-escolar ou em idade escolar com
deficiência, atrasos de desenvolvimento ou necessidades especiais de saúde:
 Ajude a familia a contactar Projeto Encontrar Criança (Project Child Find), chamar
gratuitamente ao 800-322-8174. Este número está disponível 7 dias por semana, 24 horas por
dia. A família receberá informações sobre como entrar em contato com o seu distrito escolar
para solicitar uma avaliação e os seus direitos no processo. As famílias devem solicitar uma cópia
dos Direitos dos Pais na Educação Especial (PRISE) livreto que contém uma visão geral dos
seus direitos. Os pais serão convidados para uma reunião com o distrito escolar onde o pai (s) e
a Equipe de Estudo da Criança do distrito(CST) vão discutir se deve ou não a criança ser
avaliada. Se todos concordam que a criança será avaliada o CST terá permissão dos pais para
avaliar, realizar a avaliação, e, em seguida, reunir-se com o pai para discutir se a criança é ou não

elegível. Se a criança é elegível para a educação especial, o pai e CST se reunirão para
desenvolver um Programa de Educação Individualizado (IEP), que irá incluir pontos fortes da
criança e as necessidades, metas e objetivos educacionais, serviços a serem prestados, e onde os
serviços serão prestados(esperemos na sala de aula de ensino geral ao grau máximo possível). O
Manual de Direitos básico de SPAN está disponível em www.spannj.org/BasicRights. Para
acessar o livreto PRISE em Inglês, Espanhol, Árabe, Português, ou Coreano, ir para
http://www.nj.gov/education/specialed/info/. Se os pais têm preocupações, eles devem
contatar SPAN ao 800-654-SPAN.

RECURSOS SOBRE SAÚDE MENTAL PARA CENTROS DE SUCESSO DA FAMÍLIA
TRABLHANDO COM FAMILIAS QUEM TEM CRIANÇAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Se você estiver trabalhando com uma família que tem uma criança com necessidades especiais
de saúde, atrasos de desenvolvimento ou deficiências cognitivas, físicas ou problemas de saúde:
 Ajude a familia contatar a Unidade Gestão de Processos de Serviços Especiais de
Saúde das Crianças no seu Condado (CMU). Chamar ao 609-777-7778 para encontrar a
unidade mais próximo a você ou ir http://www.state.nj.us/health/fhs/sch/sccase.shtml. Um
gerente de caso será designado para trabalhar com a família e médico da criança para avaliar os
pontos fortes e as necessidades da criança e desenvolver um plano de serviço individual para a
criança e a família abordando as necessidades médicas, educacionais, de desenvolvimento, sociais
e económicos da criança e da família. O gerente do caso pode ajudar a aplicar a criança para
Medicaid, Family Care, ou Family Care Advantage; registrar a criança com o Departamento de
Crianças e Famílias, a Divisão para Cegos, a Divisão para o surdo ou com deficiência auditiva ou
outro recurso; conectar a criança aos cuidados de especialidade e atendimento odontológico;
ajudar a família a aplicar para o Fundo de Socorro Social de Doença Catastrófica em Crianças
se a família tem despesas médicas não reembolsadas ou despesas para fazer a sua casa acessível,
etc .; e / ou advogado com a família para os serviços educacionais da criança. Se a criança for um
imigrante indocumentado sem seguro de saúde, o gerente de caso pode conectar a criança para o
Centro de Saúde federal qualificado mais próximo para serviços de saúde gratuitos ou de baixo
custo integral.

Se você estiver trabalhando com uma família que tem um filho com problemas de saúde mental
emocional, ou necessidades comportamentais:
 Ajude a familia contatar a Preform Care o Administrador de Sistemas Contratados para o
Sistema de Saude Comportamental para Crianças de Nova Jersey. Este número está
disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia para saber se a criança é elegível para serviços da
Organização de Administração de Cuidado no seu condado; serviços de resposta e de
estabilização móveis; ou serviços de gestão de casos de jovens. As famílias também podem
acessar o suporte familiar entrando em contato com a Organização de Apoio à Família de seu
condado (FSO). Você pode contatar o NJ Alliance dos FSOs no http://njalliance-fso.org/ para
descobrir como chegar à FSO mais próximo. Os FSOs tem grupos de apoio, programas
educacionais para pais, conexões para mentores de pais e grupos de jovens.

Se você estiver trabalhando com uma família que tem perguntas sobre a saúde do seu filho:
 Ajude a familia contatar a “Linha de Saúde da Família” do Departamento de Saude em
800-328-3838. Este número está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia ou confira os
recursos disponíveis na http://www.nj.gov/njhealthlink/ NJ Health Link.
Se você estiver trabalhando com uma família que está interessado em outras incapacidades /
recursos especiais de saúde:
 Ajude a familia a obter uma cópia da Guia da Divisão de Servicos de Deficientes : “Guia de
Recursos para Deficientes disponível em
http://accessdmv.net/humanservices/dds/RD_08.pdf ou chamar a Divisão em 888-285-3036


para obter uma copia gratis do guia;

Ajude a familia a contatar on Centro de Apoio à Família em 800-372-6510 ou em

www.fscnj.org para acessar recursos para famílias de crianças com deficiência e necessidades
especiais de saúde;
 Ajude a familia a encontrar um grupo de apoio, contactando NJ Self-Help
Clearinghouse em 800-367-6274 ou em http://www.njgroups.org/;
 Ajude a familia a ficar conectado a um Pai para Pai de “Apoio aos Pais” em 800-654-SPAN;


Ajude a familia a obter o apoio de defesa da saúde do Centro de Informações sobre Saúde
Familiar de SPAN, em 800-654-SPAN ou do Projeto de Lei de Saúde Comunitária, em

888-838-3180.

