Rede Estadual de Advocacia Pela Defesa dos Pais
35 Halsey St., quarto andar, Newark, NJ 07102
Phone: 973-642-8100 Fax: 973-642-8080
Ligação gratuita: 1-800 -654-SPAN
E-mail: span@spannj.org

A Rede Estadual pela Defesa dos Pais (SPAN) Recursos relacionados com a saúde 800-654-SPAN









Family to Family Health Information Resource Center/Family VoicesNJ
o Fornece informações, treinamento e assistência técnica para as famílias sobre
questões de saúde que afetam as suas crianças com necessidades especiais de saúde
Federation of Families for Children’s Mental Healthchapter
o Fornecer informações, treinamento e assistência técnica para as famílias em relação
às suas crianças com necessidades emocionais / mentais
NJ Statewide Parent toParent
o Conecta os pais de crianças com necessidades de saúde especial com os pais de
apoio qualificados que podem prestar apoio emocional, informações e conexão a
recursos
Parent Training & InformationCenter
o Fornecem informações, treinamento e assistência técnica para as famílias em
questões de educação que afetam as suas crianças que recebem serviços de
educação especial ou em risco de insucesso escolar, incluindo ajudar a desenvolver
Planos de Saúde Individualizado
800-654-SPAN. www.spanadvocacy.org

Recursos de AssistênciaEconómica
 NJ HelpsProgramas de Assistência do Estado. www.njhelps.org
 Despensas de alimentos: www.endhungernj.org/forms/providerssearch.aspx
 LIHEAP (Assistência de energia elétrica para lares de baixa renda:
www.nj.gov/dca/division/dhcr/officies/heausfincomefact.html
 Avaliação de eficiência de energia gratuita: www.pseg.com/customer/home/bill/help.jsp
 óculos gratuitos: http://neweyesfortheneedy.org/apply-for-assistance
 Atendimento odontológico gratuito para idosos ou pessoas com
deficiência: http://nfdh.org/donated-dental- services-dds/state-dds-programs/new-jersey
 Assistência de Moradia HUD (Habitação e Desenvolvimento
Urbano), www.hud.gov/local/index.cfm?state=nj&topic=offices, incluindo evitar a perda de
casa, www.hud.gov/keepyourhome/index.cfm, e escritórios de autoridade de habitação pública de
NJ e Section 8, www.hud.gov/local/nj/renting/hawebsites.cfm
 Telefones de Assistênca: www.njshares.org/otherprograms/communications-lifeline.asp
Saúde na Primeira InfânciaeRecursos para as Necesidades da Saúde especial
 Agências sobre Recursos e Encaminhamento para Cuidado dasCrianças:
 www.state.nj.us/humanservices/dfd/programs/child/ccrr/
 Projecto NJ Inclusive Child Care (@ SPAN): www.spannj.org/njiccp. Fornece treinamento e
suporte para fornecedores de serviços de cuidados infantis para incluir crianças com
necessidades especiais.
 Intervenção precoce (0-3): Ponto de sistema de entrada 888-653-4463
o Bebês e crianças com atrasos de desenvolvimento ou deficiência com idade de
nascimento até 3 anos.

o Conduz avaliações, desenvolve Plano deAssistência familiar individualizada (IFSP)
o Prestação de serviços; sem nenhum custo para as famílias com rendimentos até 300% do





nível de pobreza federal, escala móvel para famílias com renda acima de 300% do nível
de pobreza federal.
o Intervençãoprecoce (0-3):
o Unidades de Coordenação de Serviços do Condado asseguram que os IFSPs são
implementados
Regional Colaborativa EI www.njeis.org/
o Auxilia na supervisão do sistema de intervenção precoce
o Coordenadores de Apoio à Família (pais de crianças com necessidades especiais)
Consórcios de Saúde Infantil e Materna: www.nj.gov/health/fhs/professional/mchfact.shtml ou
ligue 609-292-5616
o Programas e recursos para lidar com partos prematuros, bebês com baixo peso ao nascer,
nascimentos entre adolescentes, a transmissão do HIV e prevenção em crianças

Recursos de Saúde
 Linha Saúde da Família - 800-328-3838 (disponível 24 horas/ e 7 dias por semana)
 NJ Health Link www.nj.gov/njhealthlink/
 Centros de Cuidados para a Saúde Primária 609-2927837
www.state.nj.us/health/fhs/cphc/index.shtml
o Serve o sem seguro, segurados por um valor inferior, Medicaid, Medicare, NJ Family
Care
o Serviços de pediatria/puericultura; saúde do adolescente; medicina interna e familiar.
o Cuidados com HIV/AIDS e cuidados com Hepatite C
o Encaminhamentos para cuidados especiais; serviços de farmácia
o Serviços de Saúde Mental
 Diretório Odontológico: www.dentalclinics.nj.gov
o Programa de Serviços Odontológicos Doado 732-549-8506
 NJ Family Care 800-701-0710 www.njfamilycare.org/
o Medicaid até 200% FPL; Cuidados com a família até 350% da FPL; Family
CareAdvantage (as famílias podem comprar no programa Family Care ao custo do
estado)
 Envenenamento por chumbo www.state.nj.us/health/fhs/newborn/lead.shtml
 Centros de Genética www.state.nj.us/health/fhs/nbs/genetic.shtml. Os serviços podem incluir
uma revisão da família e da história clínica, exame físico, testes de laboratório, aconselhamento
genético / educação e gestão ou encaminhamento a outros especialistas experientes no
tratamento / gestão de doenças raras.
 Charity Care866-588-5696
 AIDS Hotline 800-624-2377
 Reclamações sobre Estabelecimentos de saúde 800-792-9770
 Informações de Imunização800-792-8831
 Linha de Emergência de Controle de Intoxicações 800-222-1222
 Depressãopós-parto 800-328-3838
Deficiência/ Recursos da Saúde especial
 Unidade Gestão de Processos de Serviços Especiais de Saúde das
Crianças609-777-7778 www.state.nj.us/health/fhs/sch/sccase.shtml
o

Trabalhar com a família e o 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






NJ Departamento de Recursos em Saúde para as Condições
Específicaswww.state.nj.us/health/fhs/sch/services.shtml
NJ Divisão de Guia de Recurso de Serviços de Deficiência
www.nj.gov/humanservices/dds/home/index.html
Centros de vida independente www.njsilc.org; 609-581-4500
o Fornece apoio para as famílias dos jovens com necessidades especiais na transição para a
vida adulta

Recursos de Saúde Mental
 Sistema de Saúde Comportamental Infantil 877-652-7624 (24 horas/dia 7 dias/semana)
o Conecta famílias para serviços de resposta e de estabilização móveis; organizações de
gestão de cuidado; serviços de gestão de casos de jovens; e organizações de apoio da
família: http://njalliance-fso.org/
 NJ Alianca da Organização de apoio à Família: http://njalliance-fso.org/;
609-310-1120
 NAMI-NJ 732-940 -0991; www.naminj.org
 NJ Associação de Saúde Mental
973-571 -4100; www.mhanj.org
Recursos de Apoio à Família
 PaisAnônimos; 800-The-Kids;http://www.pa-of-nj.org/
 Centro de Apoio à Família 800-372-6510;www.fscnj.org
o Acesso a recursos para as famílias das crianças com deficiência e necessidades de cuidados
especiais de saúde
 Conselho Municipal de Planejamento apoio Familiar 609-272 -3745
www.njcdd.org/projects/family- support/planning-councils
 NJ Câmara de Compesação de Auto-Ajuda
800-367 -6274; www.njgroups.org/
o Acesso a informações sobre grupos de apoio
Recursosjurídicos
 Projeto de Lei de Saúde Comunitária www.chlp.org; (973) 275-1175; 888-838-3180
o Serviços Jurídicos e de advocacia para pessoas com deficiência, incluindo a saúde
mental, deficiência física, HIV / AIDS, deficiência de desenvolvimento e deficiência
visual, em benefícios de segurança social, assistência social (welfare), vale-refeição(food
stamps), e outros direitos; habitação e habitabilidade disputas de senhorio e inquilino;
protecção do consumidor e cobrança de dívidas; apoio à criança, visitação, e violência
doméstica; Medicaid, Medicare, e outras questões de seguro de saúde.
o A sua Saúde: oferece a educação, a assistência e a representação para beneficiários de
Medicare e Medicaid que são gerenciados em planos de saúde, ajuda os consumidores
apresentar queixas e apelos, distribui um guia do consumidor intitulado A sua Saúde:Os
direitos do consumidor em cuidado de saúde gerenciado, e umsuplemento de cuidado
gerenciado Medicaid, www.chlp.org/publications
 NewJerseyDireitos dos Deficientes
www.drnj.org;(800)9227233

