Para:

Pais/Tutor

De:

(Director de Educação Especial)

Data:
Ref:

Rhode Island Employment First Policy (Política de Employment First de Rhode Island)

Estou a escrever-lhe este memorando para partilhar consigo informações importantes acerca de um acordo entre o
Estado de Rhode Island e o Departamento de Justiça dos EUA que vai afectar os serviços e a programação para o
seu filho ou filha conforme eles irão fazer a transição da educação pública para o sistema de serviço para adultos.
Em 2014 o Estado de Rhode Island estabeleceu um Decreto de Consentimento com o Departamento de Justiça
dos EUA relativamente às infracções ao Título II da Lei de Americanos com Incapacidades de 1990 (Americans
with Disabilities Act of 1990), através da operação pelo estado de centros de actividade diária e de grupos de
trabalho protegidos para indivíduos com incapacidades intelectuais e de desenvolvimento. Como parte deste
acordo, o Estado de Rhode Island começou a implementar uma política de Employment First (Emprego Primeiro)
no estado.
A política de Employment First estabelece uma expectativa de que todos os estudantes e adultos com
incapacidades intelectuais ou de desenvolvimento devem e podem obter com sucesso trabalho em ambientes
integrados da comunidade e ganhar salários competitivos.
Essencialmente, isto quer dizer que as repartições públicas do estado estarão a trabalhar com os distritos escolares
para ajudar estudantes como o seu filho ou filha, para que se preparem para o emprego depois que saiam da
educação pública. Haverá alguns métodos que as escolas usarão para ajudar o seu filho(a) a planear para se
empregar, tais como Planeamento Centrado na Pessoa (Person Centered Planning), formar uma Equipa de
Desenvolvimento da Carreira (Career Development Team) e desenvolver um Plano de Desenvolvimento da
Carreira (Career Development Plan). Irá ouvir estes termos em reuniões de IEP (Programa de Educação
Individualizado) e também quando se encontrar com os representantes da repartição de serviço para adultos (adult
service agency), conforme damos assistência ao seu filho(a) na sua preparação para a vida depois da escola
secundária.
Duas das repartições para adultos que provavelmente discutirão serviços e opções consigo e com o seu filho(a),
serão a Repartição de Serviços de Reabilitação (Office of Rehabilitation Services (ORS)) (que faz parte do
Departamento de Serviços Humanos de RI) e o Departamento de Cuidados de Saúde Comportamental,
Deficiências de Desenvolvimento e Hospitais de RI (RI Department of Behavioral Healthcare, Developmental
Disabilities and Hospitals (BHDDH)). Estas repartições têm um importante papel em apoiar os jovens adultos
quando buscam e obtêm emprego, e apoiá-los nos seus empregos por toda a sua vida adulta. Naturalmente, vocês
e o vosso filho(a) tomarão as decisões sobre quando e como irão aceder aos serviços dessas repartições. O pessoal
do distrito escolar estará lá para lhes dar assistência para que se informem acerca das repartições e dos seus
serviços, conforme o fosso filho/filha estiver prestes a sair da escola secundária.
Incluí informações adicionais que lhe poderão ser úteis, incluindo:
 Política de Employment First do Departamento de Educação Elementar e Secundária de Rhode Island
(Rhode Island Department of Elementary and Secondary Education Employment First Policy)
 Brochuras ORS e BHDDH
Se tiver algumas perguntas individuais, por favor contacte o professor do seu filho(a). Além disso, guarde as
seguintes informações de contacto:



Behavioral Healthcare, Development Disabilities and Hospitals (BHDDH)
Administradora Carolee Leach @ 401-462-1723 carolee.leach@bhddh.ri.gov
Rhode Island Office of Rehabilitation Services (Repartição de Serviços de Reabilitação de RI)
(Insert the district ORS Counselor Assigned here….)
Administrador Joseph Murphy @ 401-462-7854 joseph.murphy@ors.ri.gov



Rhode Island Parent Information Network (Rede de Informações para os Pais de RI)
Administradora da Transição Diana Kriner @ 401- 270-0101 kriner@ripin.org

Se tiver quaisquer perguntas ou dúvidas, por favor tenha a liberdade de me contactar.

