
Assistência individual 
Se você é mãe, pai ou familiar de uma pessoa jovem com deficiência e gostaria de ter alguém com quem
conversar ou poder ir a algum espaço onde respondam às suas perguntas, este é o lugar que você está
procurando. A equipe de Recursos Familiares do PEAL trabalha com mães, pais e familiares de forma individual,
para ajudá-los(as) a conhecer seus direitos e os da criança. Todas as pessoas especialistas aqui são mães, pais ou
familiares também e têm experiência em primeira pessoa trabalhando para achar soluções a fim de que os(as)
estudantes tenham acesso a educação e serviços de cuidado da saúde de qualidade.  
Ligue ou envie um e-mail para solicitar assistência individual (disponível em inglês e em espanhol, bem como em
outras línguas, se for necessário)  

Para mais informação, acesse: https://www.pealcenter.org/what-is-a-family-resource-specialist

O PEAL tem a experiência necessária para auxiliar as famílias ao longo da vida de suas crianças, do nascimento até 26 anos de
idade. Além disso, pode aconselhar e auxiliar adultos(as) jovens que estão em transição para a idade adulta

O que é o Centro PEAL?  
O Centro PEAL é uma organização presente em todo o Estado para auxiliar crianças e adultos(as) jovens com
deficiências, bem como suas famílias. O PEAL empodera jovens e adultos(as) jovens com deficiências e suas
famílias, auxilia profissionais e promove a inclusão e a acessibilidade. O PEAL é uma organização presente em
todo o Estado da Pensilvânia. Seus escritórios centrais ficam em Pittsburgh e na Filadélfia, e conta com pessoal
em toda a Pensilvânia. 
Para mais informação, acesse: https://www.pealcenter.org 

 Como o PEAL pode ajudar você? 

Para quem o PEAL serve? 
Famílias 
Jovens e adultos(as)
jovens 

Profissionais que auxiliam estudantes com deficiências 
Grupos associados que auxiliam estudantes com deficiências
e comunidades sub-representadas 

Que recursos o PEAL oferece?
Estes são alguns dos serviços que o Centro PEAL pode oferecer (e totalmente sem custo) 

17,3% dos(as) alunos(as)
na Pensilvânia recebem
serviços de educação
especial
(PDE e BSE)
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Treinamentos
O PEAL oferece treinamentos sobre uma ampla variedade de temas para todo tipo de público, incluindo famílias, jovens e
profissionais. Oferecemos webinars abertos ao público e treinamentos especializados interessantes, projetados para grupos menores.  
Encontre mais informação sobre os treinamentos especializados que oferecemos e peça um para o seu grupo:
https://www.pealcenter.org/requesttraining



Descobertas de transição 
A iniciativa Descobertas de transição é uma colaboração entre o PEAL e um amplo leque de grupos
parceiros da comunidade para auxiliar integralmente as pessoas jovens na transição para a vida que
começa após a formatura do Ensino Médio. Descobertas de transição é orientado especificamente a
pessoas jovens. Além disso, serve para as famílias e pessoas profissionais envolvidas no processo de
transição. Para mais informação, acesse: https://www.pealcenter.org/transition_discoveries

Famílias ao MÁXIMO 
FAMÍLIAS AO MÁXIMO é uma rede de indivíduos, profissionais, membros da comunidade e famílias da
Pensilvânia cujos(as) filhos(as) recebem serviços de educação especial. As pessoas que fazem parte desta rede
formam parcerias com educadores para aumentar as expectativas, pressupor a existência de competências e
criar mais oportunidades para que os(as) estudantes sejam bem-sucedidos(as) na experiência educativa e
possam maximizar seus resultados. Geram consciência e empoderam as famílias por meio da criação de redes e
da participação em eventos de treinamento e webinars. Para mais informação, acesse:
https://www.pealcenter.org/families-to-the-max-pennsylvania-statewide-family-network

Cuidado da saúde 
Como Centro de Informação da Saúde de Família para Família, a função do PEAL é ajudar
jovens e famílias a tomarem decisões informadas enquanto navegam pelo sistema de saúde.
Oferecemos assistência individual e recursos que fornecem informação clara e promovem o
cuidado familiar, comunitário e coordenado de crianças e jovens com necessidades especiais
de saúde (CYSHCN)  Para mais informação, acesse: https://www.pealcenter.org/health-care

Jovens e adultos(as) jovens 
O PEAL apoia as pessoas jovens com deficiências através de uma ampla variedade de eventos e treinamentos.
O PEAL oferece treinamentos a jovens sobre desenvolvimento da liderança, a fim de ajudá-los(as) a se
tornarem líderes dentro de suas comunidades. Além disso, amiúde proporciona oportunidades para criar
redes entre jovens.  Para mais informação, acesse: https://www.pealcenter.org/youth-and-young-adults

Declaração: o projeto Descobertas de transição é financiado, parcialmente, graças ao patrocínio do Conselho de Deficiências do Desenvolvimento da Pensilvânia número 1801PABSDD, da Administração para a Vida
Comunitária dos EUA, Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Washington, D. C., 20201. Os(as) beneficiários(as) que empreendem projetos com patrocínio do governo são encorajados a expressarem
livremente suas descobertas e conclusões. Portanto, os pontos de vista e as opiniões não representam necessariamente as políticas oficiais da Administração para a Vida Comunitária. 

Assista a webinars gravados e encontre eventos futuros relacionados com a temática
da deficiência na Pensilvânia 
Assista aos webinars gravados do PEAL: https://www.pealcenter.org/webinars
Encontre treinamentos e eventos futuros do PEAL e das nossas organizações parceiras:
https://www.pealcenter.org/events


