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AVISO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS 
ESPECIAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 
NEWARK
Aos pais e encarregados de educação:

Aos pais e guardiães de crianças com idades entre os 3 e os 21 anos, residentes da cidade de Newark, que 
possuam qualquer disabilidade fisica, emocional, ou de aprendizagem, as Escolas Públicas deste distrito 
desjam ajudá-los a decidir se essa criança pode beneficiar de serviços especiais.

As Escolas Públicas de Newark oferecem avaliação gratuita para recolha de informação sobre o 
desenvolvimento da criança. Recomendamos que todas as crianças de 3, 4 e 5 anos de idade sejam 
submetidas a estas avaliações que são especialmente importantes se a criança demonstrar problemas em 
aprender, falar, ouvir, pensar, brincar, caminhar, ver ou intercomunicar com os outros, ou se os problemas 
são emocionais ou de comportamento. No processo de avaliação pode-se obter informações sugerindo 
que uma análise mais detalhada seja feita para determinar se a criança tem alguma incapacidade, e se, 
por esta razão, deva beneficiar de serviços especiais para que se desenvolva.

As crianças matriculadas nos programas pre-escolar ou jardim de infância oferecidos pelas Escolas 
Públicas de Newark, incluindo os programas Head Start e Abbott são automaticamente avaliadas para 
saber se precisam de assistência.

Entretanto, estas avaliações sao também oferecidas gratuitamente às crianças de 3 aos 5 anos que não 
estão inscritas em programas oferecidos pelas Escolas Públicas de Newark (as crianças que frequentam 
escolas particulares, religiosas, ou que não frequentam qualquer escola).

Se as Escolas Públicas de Newark, através dos resultados destas avaliações, determinar que a criança 
possui uma incapacidade de qualquer natureza, tal criança irá receber os serviços de educação especial, 
livre de custos para os pais.  As Escolas Públicas de Newark irão também dar assistência aos pais e 
guardiães de educação com informações tais como sobre grupos comunitários e agências 
governamentais que prestam assistência a crianças com tais incapaciadades.

Para mais informações sobre avaliações, ou sobre os serviços especiais oferecidos pelas Escolas Públicas 
de Newark, por favor contatar qualquer escola do sistema escolar público de Newark, ou a escola 
particular, ou religiosa que a criança está frequentando. Também pelo telefone 973-733-7314, (deixe 
mensagem com seu numero de contato), ou escrevendo para:

 Ms. Carolyn Granato
 Assistant Superintendent, Student Support Services
 Newark Board of Education
 765 Broad Street, Newark, NJ 07102

Se houver necessidade de serviços de tradução, estes também serão oferecidos.  Se voce necessita 
servicos de TTY/TDD, por favor, entre em contato com Carol Ukstins na escola Bruce Street, pelo telefone 
973-705-3759.

Se você quer contribuir e advogar pelas crianças com necessidades especiais, seja um voluntário para 
substituto de pais.  Ligue para o esritório de educação especial no número (973) 733-7314


