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ao Cape Associates por terem nos
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tempestades de inverno danificou uma
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nosso muito OBRIGADO às nossas três
embaixadoras da Families First:
Claudia Berbeo, Daniela Schwartzman
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parceria com o Departamento de
Educação Primária e Cuidados Infantis
de Massachusetts. AGRADECEMOS à
esta mãe de Chatam e membro do
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Alexis Mahon, por sua participação na
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infantis, o Children’s Book Drive, em
Chatham e Harwich. AGRADECEMOS
aos pais que compareceram às
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propostas,
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os
parques
ecológicos de Audubon em Barnstable
e Wellfleet, Centro Comunitário de
Truro, a aréa de preservação
Wellflleet Preservation Hall, o
conselho de conservação Harwich
Conservation Trust, e muito mais!
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HÁ MUITO O QUE SE COMEMORAR
Vamos comemorar a chegada da
primavera. Mas é claro, já sabemos
que a primavera no Cape é
imprevisível na melhor das hipóteses,
já que uma tempestade pode nos
pegar de surpresa a qualquer
momento. No entanto, os pássaros
cantam e as flores desabrocham para
nos assegurar de que qualquer
tempestade que possa vir será de
curta
duração
pelo
retorno
revigorante da primavera.
Vamos comemorar nossa superação
dos dois anos de pandemia da Covid.
Sabemos que pessoas estão sofrendo
na Ucrânia e em outros lugares.
Sabemos que o vírus não desapareceu
por completo, sendo que uma de suas
variantes pode surgir a qualquer
momento, mas agora temos as
ferramentas
disponíveis
para
minimizar os efeitos de doenças
graves oriundas do vírus: vacina,
reforços, protocolos de segurança bem
alinhados.
Vamos celebrar o espírito comunitário
que nos ajudou a prosseguir quando
estavámos nos sentimos desanimados
e
sobrecarregados.
Organizações
locais deram um passo à frente para
atender
às necessidades básicas da
2
população,
pessoas
próximas
3
ofereceram apoio, funcionários de
5 mercados, professores e profissionais
de saúde permaneceram no trabalho
6
mesmo antes
da disponibilidade da
vacina ocorrer há um ano. Somos
gratos a todos eles.
Enquanto8 comemoramos,
vamos
também reservar um tempo para

reconhecer o impacto dos últimos dois
anos. Alguns querem muito que os
impactos da Covid acabe logo e que
redescubram o novo “normal”. Outros
relutam em retomar as atividades pré
-pandemia. Talvez, não tenhamos
certeza do que é “estar seguro”,
preocupa-mo-nos
com
familiares
vulneráveis
e
com
imunidade
comprometida.
Todos
nós
experimentamos os anos da Covid de
maneira diferente e estamos em
diferentes estágios de prontidão para
seguir em frente, mesmo não tendo
tanta certeza de como é “seguir em
frente”.
“A magnitude do sofrimento abalou
nosso mundo”, escreveu recentemente
a médica de cuidados paliativos
Sunita Puri, descrevendo como
podemos seguir em frente após Covid.
“Devemos nos permitir a ser movidos
pelo o que aconteceu e entender que
isso
aconteceu,
de
maneiras
diferentes, com cada um de nós.” Ela
nos encoraja “… a avaliar, em vez de
enterrar, a perda e a dor ao nosso
redor”.
Quando
reconhecemos
o
que
passamos
e
respeitamos
as
experiências do outro, reconhecendo
que nossas histórias são diferentes,
então juntos podemos seguir em
frente. Podemos contemplar os
pássaros, admirar as flores, encontrar
um prazer especial nesta estação
integrando nossas experiências dos
últimos dois anos em nossas vidas.
Podemos juntos comemorar a chegada
da primavera.

Subsídios e dicas para a primeira infância
Concessão de Subsídios para o Ano Fiscal de 2022
Contratos de subvenção governamental plurianual

Conselhos
O Cape Cod Children’s Place administra
múltiplas doações para servir crianças e famílias
de Cape Cod e ilhas. Veja a lista completa nesta
página. Os Conselhos da Primeira Infância se
reúnem durante o calendário escolar e trabalha
como grupos de aconselhamento para planejar e
implementar nossos programas que são
financiados por doações. Eis as datas de reuniões
na primavera:
*
Cape Cod Regional 11- Conselho Municipal
de Educação Infantil
15 de junho, das 18h às 19h, virtual
*
Conselho da Primeira Infância de
Barnstable
16 de maio, das 17h às 18h, virtual
*
Conselho da Primeira Infância de DennisYarmouth
18 de maio, das 18h às 19h, virtual
*
Conselho da Primeira Infância de Monomoy
Quintas-feiras, das 18h às 19h, virtual
7 de abril, 5 de maio
*
Conselho de Pais
27 de abril, 18 de maio, 22 de junho, das 10h às
11h, virtual
* Os Conselhos são abertos a pais e membros da
comunidade. Para maiores informações e para
obter a programação completa das reuniões dos
Conselhos, ligue 508-240-3310 ou envie um email
para info@capecod childrensplace.com.

MA Children's Trust SAFE (Stop Abuse For Every) Child
Communities trabalha para erradicar o abuso e a
negligência infantil oferecendo programas, grupos de
apoio e serviços gratuitos de Provincetown a Barnstable;
MA Department of Early Education and Care’s Coordinated Family and Community Engagement (CFCE) and
Parent Child Plus (PC+) financiam programas, grupos de
apoio e serviços gratuitos de Provincetown a Barnstable;
MA Department of Early Education and Care’s Famillies
First Ambassador Community Impact Project, “Cape Cod
For All”;
Massachusetts Department of Public Health’s FIRST
(Families In Recovery SupporT) Steps Together oferece
serviços gratuitos de visita domiciliar para famílias afetadas pelo uso de substâncias químicas em Cape Cod, Nantucket e Martha's Vineyard;
Massachusetts Department of Public Health’s State Opioid Response Prevention in Early Childhood para o condado de Barnstable.

Doações Institucionais
Bilezikian Family Foundation, Blakely Foundation, Fred
J. Brotherton Charitable Foundation,The Boston Foundation, Cape and Islands District Attorney’s Office, Cape
and Islands United Way, Cape Cod Foundation, Cape
Cod Healthcare Foundation, Cooperative Bank of Cape
Cod’s Charitable Foundation, Green Family Foundation,
Ingeborg Foundation, League Club of Cape Cod, Lyndon
Paul Lorusso Charitable Foundation, Nauset Newcomers,
Nordblom Family Foundation, Seamen’s Bank Longpoint
Charitable Foundation, Peter and Elizabeth Tower Foundation, Roessner Family Foundation, St. Vincent de Paul
Joan of Arc, Vela Foundation, and the Women’s Club of
Chatham..

Comitês Municipais de Serviços Humanos
Bourne, Brewster, Eastham, Falmouth, Harwich,
Orleans, Provincetown, Truro e Wellfleet
Agradecemos ao Seamen's Bank por suas décadas de
patrocínio.
Para maiores informações ou fazer uma doação, visite
www.capecodchildrensplace.com, ligue para 508-2403310 ou envie um
e-mail info@capecodchildrensplace.com.

EDUCAÇÃO PRIMÁRIA E ATIVIDADES
PARA PAIS E FILHOS
Ligue para 508-240-3310 ou envie um email para
info@capecodchildrensplace.com para saber sobre todos os nossos
programas e serviços oferecidos. Também contacte
Early Learning Center: Liz Stapleton liz@capecodchildrensplace.com;
matrícula em salas licenciadas e credenciadas para as idades de 1 mês a 5
anos no nosso centro infantil em Eastham.
Atividades educativas para pais e crianças: Carol Biondi cbiondi@capecodchildrensplace.com.
Coordenadora dos grupos educativos nos programas listados abaixo. Necessário inscrição prévia. As
atividades ao ar livre ocorrerão se o tempo permitir.
Pais e filhos: Marly Pereba mpereda@capecodchildrensplace.com; informações e inscrição para os
programas gratuitos para pais com filhos entre 18 a 30 meses de idade. Distribuição de livros e
brinquedos gratuitos, visitas a domicílios e chamadas por vídeo em horários flexíveis; especialista
capacitada em educação infantil. Os programas promovem o desenvolvimento das habilidades
socioemocionais e cognitivas enquanto que as crianças aprendem brincando. Programa oferecido em
inglês, espanhol e português.
As atividades educativas para pais e filhos serão presenciais, salvo quando contra indicado.
Segundas-feiras:
Primeiro Ano Do Bebê, 11h às 12h, na Snow Library, no Craine Room, em Orleans; com Ali.
Parquinho Eldredge Park em Orleans, das 10h30 às 11h30, 4/4 a 20/6 (exceto 18/4, 30/5), com Lucy.
Atividade Educativa no Parquinho das 10h às 11h da manhã, 4/4 a 6/6 (exceto 18/4, 23/5, 30/5), em W. Barnstable.
Carvalhos & Nozes, das 10h às 11h, 4/4 a 23/5 (exceto 18/4), no Flax Pond, em Yarmouth, com Mary.
Baby Yoga, das 10h15 às 11h, 25/4 a 6/6 (exceto 30/5), na parte interna da Snow Library, em Orleans, com Daniela.
Pequenos Movimentos Criativos, das 9h30 às 10h30, 4/4, 11/4; no Truro Community Center, com Daniela.
Pequenos Movimentos Criativos, das 11h ao meio-dia , 4/4, 11/4; no Wellfleet Preservation Hall, com Daniela
Terças-feiras
Parquinho Brooks Park, das 10h30 às 11h30, 4/4 a 13/6 (exceto 19/4 e 31/5), em Harwich, com Lucy.
Diversão na Fazenda, das 10h às 11h, 26/4 a 31/5, em diversas localidades com Ellen.
Pequenos Naturalistas, das 13h às 14h, 5/4 a 14/6 (exceto 19/4), no Long Pasture Audubon Barnstable, com Ellen e David.
A Hora da Historinha, das 18h às 18h30, virtual, 5/4 a 17/5 (exceto 19/4), inclue o kit de atividade da família, com Mary.
Quartas-Feiras:
Baby Yoga, das 11h ao meio-dia, 6/4 & 13/4, na parte interna da Dennis Public Library, com Daniela.
Leia & Brinque, das 10h30 às 11h30, 6/4 a 4/5 (exceto 20/4), na parte interna da Eastham Public Library, com Lucy.
Trilhe, Brinque, Construa, das 9h30 às 10h15, 6/4 a 4/5, em Brewster com Daniela.
Atenção Plena na Natureza, das 11h15h ao meio-dia, 27/4-8/6, em Barnstable com Daniela.
Movimento Pequenos Escuteiros, das 10h às 11h, 6/4-1/6 (exceto 20/4), no Johnny Kelley Park com Britt.
Quintas-Feiras:
Historinha & Artesanato, das 10h às 11h, 7/4 a 9/6 (exceto 21/4), na Dennis Public Library, com Jill.
Amigos Lamacentos, das 10h às 11h, 28/4 a 26/5, localidade ao ar livre em Brewster com Haley.
Receitas & Cozinha, das 17h30 às 18h, virtual, 28/4-2/6, com entrega de kits de atividades, com Mary e Tomas.
Pequenas Trilhas, das 10h às 11h15, 7/4 a 28/4 (exceto 21/4), no Wellfleet Audubon Sanctuary com Lucy e Jessica.
Movimento Pequenos Escuteiros, das 10h às 11h, 7/4 a 2/6 (exceto 21/4), na Whelden Library, em Barnstable com Britt.
Preparatório para o Kindergarten, das 15h30 às 16h15, 7/4 a 19/5 (exceto 21/4), localidade a ser anunciada, com Lucy
Exploradores Pré-escolares, das 10h a 11h15, 5/5 a 9/6, na trilhas do Harwich Conservation Trust com Lucy e Andrea.
Sextas-Feiras
Grupo Educativo em Espanhol! das 10:30h às 11:30h, 8/4 a 20/5 (exceto 22/4),na Brooks Library com Claudia.
Bebês em bolsas canguru, das 11h ao meio-dia, 8/4 a 20/5 (exceto 22/4), no Long Pasture Audubon com Ellen.
Música & Movimento, das 10h às 11h, 29/4 a 27/5, na Dennis Public Library, com Mary.
Sábados:
A Hora do Lego com Papai, das 10h às 11h, 26/3 a 16/4; na Snow Library em Orleans, com Justin.
Sábado de STEM, das 14h às 15h, dias 9/4, 14/5, 18/6, encontro mensal na parte interna da Hyannis Library, com Mary.
Papai & Eu, de meio-dia às 13h, dias 30/4, 21/5, 11/6; encontro mensal em diversas localidades, com Tomas.
Peças Soltas, das 10h às 11h, 30/4 a 14/5; 21/5, em português;expressões artísticas com a professora da pré-escola, com Sue.
Brasileirinhos, das 10h às 11h, 9/4 a 14/5 (exceto 23/4), no Ministério da Saúde, em Hyannis e em português com Vanessa.
Séries Artísticas com os Pré-Escolares, das 10h às 11h, de 30/4 a 21/5, no Cape Cod Art Museum, em Dennis, com os
artistas plásticos Sue, Jill e Alex.

Formação de Pais & Suporte à Família
Cape Cod Children's Place oferece, gratuitamente, formação aos pais e suporte às
famílias. No momento, todos os encontros são virtuais. Veja a lista abaixo.
Também oferecemos consultas gratuitas de apoio à família. O horário de
funcionamento de nosso estabelecimento em North Eastham é das 8h às 16h, de
segunda a sexta-feira. Para informações, ligue 508-240-3310 ou envie um e-mail para
info@capecodchildrensplace.com ou acesse www.capecodchildrensplace.com.

Formação para Pais, Grupo de Apoio, Palestras
Todos virtuais

*
Curso de Formação para Pais
Criando Famílias Saudáveis: 18h às 19h30, às quartas, 11/5
a 15/6, série de 6 semanas com Cindy e Carol.
Disciplina Positiva, em espanhol: 18h às 19h30, às quartas,
23/3 a 27/4, série de 6 semanas com Marly e Cindy.
Disciplina Positiva, em inglês: das 10h às 11h30, às terças,
29/3 a 10/5 (exceto 19/4); série de 6 semanas com Carol e Ali.
*

Grupo de Apoio a Pais
Pai conversa: 18h30 às 19h30, encontro mensal às terçasfeiras, 12/4, 3/5, 14/6 com Paul Melville.
Bate-Papos Sensacionais: 18h30 às 19h30, encontro mensal
na 3º terça-feira do mês (exceto 19/4), 17/5, 21/6; com Melissa
Alves,OT
A Estrada Menos Viajada: das 19h às 20h, encontro mensal
nos dias 26/4, 17/5, 21/6; grupo de apoio a famílias com crianças
diagnosticadas com algum complexo médico, com Mary Wilson
e Laura Will.
*

Palestras para Pais
Technicool: Mantendo crianças seguras na internet: 18h
às 19h30, 3/5 com Tammy Bernardi da Children’s Trust.
Atenção Plena & Estresse: 18h às 19h30, 25 de abril, com
Calmer Choice.
Criação Consciente de Filhos: das 18h às 19h30, dias 31/5,
7/6, 14/6; curso de 3 semanas com Calmer Choice.
Começando o seu próprio negócio ou projeto pessoal em
Cape Cod: 18h às 19h, dia 13/4, com a Community
Development Partnership.

JUNTOS NOS PRIMEIROS
PASSOS
Esses programas oferecem apoio para
famílias afetadas pelo uso de
substâncias químicas.
Entre em contato com Christina Russell
crussell@capecodchildrensplace.com
para informações sobre:
*WRAP (Bem-estar, Recuperação e
Assistência na Criação de Filhos):
9h30, às segundas-feiras
*Rise: às segundas-feiras, das 18h às
19h, Grupo de Apoio às mulheres
afetadas por transtornos mentais pelo
uso de substâncias químicas.
*Criação Consciente de Filhos:
Ás quartas-feiras, às 9h30; estratégias
para incorporar atenção plena na
criação de seus filhos.
*Pai no Apoio de Recuperação:
Às 18h, às terças-feiras. Para inscrição,
envie um email para
CapeDadsGroup@gmail.com

Novo nesta primavera
*Apenas Respire: das 18h às 19h, às
quintas-feiras; grupo virtual com o uso
de ferramentas da yoga básica no
auxílio da construção de uma forte base
de recuperação. Liderado por Diane
Ogunlade, mrsogun777@icloud.com

As informações estão disponíveis no www.capecodchildrensplace.com; Facebook: Cape Cod Children's
Place. Instagram @capecodchildrensplace

Novidades muito úteis
AJUDE NA INSCRIÇÃO
(Tuition Aid)

Children’s Trust
O Children's Trust está em uma missão
para impedir o abuso infantil em Massachusetts. Encontre recursos para
pais em https://childrenstrustma.org/
our-programs/one-tough-job ou
https://childrenstrustma.org/ourprograms/all-babies-cry
*******

ALIADOS DA COMUNIDADE
As seguintes agências e organizações
receberam clientes pré-Covid em seu
horário normal no Cape Cod Children's
Place. Aqui estão as informações de
contato deles:
Child Care Network
508-778-9470 x 203 ou 888-540-2430.
Vales de educação e cuidados precoces financiados pelo Estado.
Early Intervention
508-418-5540 ou kdc.org/earlyintervention. Apoio ao desenvolvimento para crianças de 0 a 3 anos.
Immigration Resource Center
508-771-1727 x 140. Informação gratuita e aconselhamento confidencial
sobre questões de imigração.
Community Health Navigator
774-209-3222 ou CRNavigator@outercape.org. Conecta os moradores do Lower Cape com os recursos
disponíveis.
Lower Cape Outreach Council
508-240-0694 ou www.lcoutreach.org.
Alimentos de emergência de curto
prazo, roupas, assistência financeira
para o Cabo Inferior / Exterior
Helping Our Women
Ligue para 508-487-4357 ou envie um
email para info@helpingour women.org para serviços e transporte para
mulheres de Outer Cape com doenças
e deficiências.

Aqui estão alguns recursos para ajudar
as famílias a pagar as taxas de educação e cuidados:
Cape Cod Children's Place 508-2403310 ou info @ capecodchildrensplace. com.
Existem vários fundos disponíveis para
diferentes cidades, idades e períodos
de tempo.
Bailey Boyd subsidies ajudam famílias
em Brewster, Dennis, Eastham, Provincetown, Truro e Wellfleet. Você
pode enviar um e-mail para cbergen@baileyboyd.com para obter mais
informações e como se inscrever.
Monomoy Early Childhood Council
aceita solicitações de famílias de Chatham e Harwich para assistência financeira para ajudar a pagar taxas de creche para crianças de 3 a 5 anos;
lgilmore@monomoy.edu.
***

OUTROS RECURSOS

roupas, fraldas, lenços umedecidos,
fórmula e outras necessidades do
bebê.
Healthy Families
508-540-2968 Apoio familiar para novos pais até 26 anos de Provincetown
a Yarmouth.
Foster Closet
Ligue para 508-514-7125 ou envie um
e-mail para sharon@capecodfostercloset.org e
conheça os recursos para ajudar
qualquer pessoa que esteja criando o
filho de outra pessoa: pais adotivos,
cuidadores familiares (avós, tia, tio,
etc.), pais pré-adotivos.
WE CAN
Ligue para 508-430-8111 ou visite
www.wecancenter.org. Serviços jurídicos, emprego e apoio profissional,
aconselhamento financeiro, aconselhamento empresarial, apoio a mulheres em processo de divórcio ou separação, workshops, mentores.

Family Pantry of Cape Cod
Monomoy Family Resource
508-432-6519 ou thefamilypanLigue para 508-430-7216 x 4044 ou
try.com. Alimentos e roupas em Harenvie um e-mail para lgilwich e outros locais, incluindo a arre- more@monomoy.edu. Este Escritório
cadação mensal de roupas para Cape
Satélite de Apoio à Família do Cape
Cod Children's Place, ligando para Ka- Cod Children's Place está localizado na
ren 508-240-3310.
Harwich Elementary School. Há fraldas, roupas, alimentos e assistência
Homeless Prevention of Cape Cod
financeira
para as famílias Chatham e
508-255-9667 ou hpccapecode.org.
Harwich.
Ajude os moradores de Lower / Outer
Cape a encontrar, manter e pagar por Cape Cod Family Resource Center
uma casa.

Ligue para 508-815-5100 ou visite
Children’s Cove
www.capecodfamilyresourcecenter
508-375-0410 ou childrenscove.org.
.org Vários serviços de apoio às
Centro de advocacia infantil que presfamílias.

ta serviços a crianças vítimas de abuso
sexual.

Grandparents Raising Grandchildren
A Baby Center
Ligue para 508-815-5100 para rece508-771-8157 ou ababycenter.org.
Itens para bebês, incluindo cadeiras ber o link do Zoom. Eles se reúnem
na terceira quarta-feira de cada
altas para comer, carrinhos, banheiras,
mês.
cadeiras de balanço, bem como

Nossa Comunidade
“Cape Cod Para Todos”
O evento Trocando de Roupas está de volta!
Sábado, 7 de maio, das 9h às 11h30
Igreja Metodista de Eastham, Rt. 6

Doe apenas roupas infantis de primavera e verão.
Mais detalhes no Facebook.

Conselho da Primeira Infância de
Monomoy
Campanha do Livro Infantil
Compre um livro infantil nos meses de
maio e junho em uma das seguintes
livrarias em Chatham e Harwich:
Yellow Umbrella Books, Where the
Sidewalk Ends Bookstore, Below the
Brine Bookstore, Reed Books, e concorra
a um sorteio que incluem uma noite
para duas pessoas na pousada Chatham
Bars Inn, 2 certificados-presente da
livraria e muito mais.
O dinheiro arrecadado com as vendas
beneficiará os programas do Conselho de
Monomoy a famílias de Chatham e
Harwich.
*
Agradecimentos
A Van e Michael Haidas do The Knack
of Cape Cod por doarem uma parte de
seus rendimentos para o Cape Cod
Children's Place.

Este é o título de um trabalho impactante na
comunidade, projetado e implementado pelas
mães Claudia Berbeo, Daniela Schwartzman e
Kelly Som mers, servindo como as primeiras
embaixadoras da Families First, com o apoio
do Cape Cod Children's Place CFCE, do
Departamento de Educação e Cuidados na
Primeira Infância e Families First.Um relatório
de pesquisa estará sendo disponibilizado via
solicitação, o qual apresentará informações do
censo 2020 e resultados da pesquisa com mais
de 500 participantes do Cape que mostram o
número crescente de culturas e etnias vivendo
no Cape. Desde a chegada dos imigrantes da
Inglaterra a essas costas, que eram então a
casa da Tribo Indígena Wampanoag de
Mashpee, Cape Cod tem sido o lar de uma
população em constante evolução, de sorte
que, o Cape Cod Children's Place começa a
oferecer as nossas famílias de língua
portuguesa e espanhola, as seguintes
atividades, grupos e programas em suas
próprias línguas, cujas datas estão no formato
dia/mês:
Este boletim informativo e folhetos de
programação
Consultas de apoio à família
Conversas mensais sobre segurança
Disciplina Positiva: grupo virtual de pais, em
espanhol, às quartas, 23/03 a 27/04, 18h às
19h30.
“Brasileirinhos”, sábados, 09/04 a 14/05, 10h
às 11h com Vanessa, dentro do Ministério da
Saúde em Hyannis; de 0 a 8 anos, com os pais
presentes.
“Peças Soltas”, sábado, 21/05, 10h às 11h,
em português, de 3 a 6 anos, Cape Cod
Museum of Art.

Notícias de Cape Cod Children's Place

O Cape Cod Children's Place realizará sua reunião anual na terça-feira, 17 de maio, às 18h, na Snow Library, em
Orleans. Aberta ao público. Ligue para 508-240-3310, caso deseje participar.
Nesta reunião, serão compartilhadas informações com a comunidade sobre o nosso trabalho no ano anterior e
nossos planos futuros. É também uma oportunidade para reconhecer com gratidão as muitas pessoas e
organizações que apoiaram nosso trabalho durante os dois últimos anos desafiadores da Covid e refletir na
notável jornada em que estamos há quase 30 anos.
No outono de 1993, durante o planejamento para a construção do Cape Cod Children's Place, pais foram
convidados a se reunirem para fazer uma lista de desejos sobre o que eles gostariam que o novo centro
oferecesse. Eis alguns dos pedidos registrados em atas durante as reuniões:
“mais apoio às famílias com crianças”, “cuidados infantis”, “grupos de apoio”, “formação para pais”, “a
oportunidade de sentar com um profissional e desenvolver um plano de gestão de comportamento”, “atividades
na parte interna da biblioteca para que os pais possam ir com seus filhos e ficarem juntos no inverno”, “um lugar
onde todas as famílias com baixa renda pudessem ser bem-vindas sem qualquer estigma”, “um lugar onde cestas
básicas pudessem ser distribuídas”, “um centro de serviços”.
Hoje, o Cape Cod Children's Place é tudo isso e muito mais. A todos que caminharam conosco nesta jornada, a
todos que ajudaram a estabelecer as bases de nossos programas, o nosso muito obrigado.

Nosso Conselho de
Administração
Scotti Finnegan, Presidente;
Kristen Apgar, vice-presidente;
Carol Counihan, Secretária;
Nancy Crowley, Tesoureira.
Membros: Matt Bober, Kim
Concra, Sally Digges, Stephanie
Jepsen, Brett Tolley.

Mensagem da Cindy
Neste mundo que partihamos, não estamos sozinhos no trabalho que
desenvolvemos, pois juntos buscamos a diferença. Os eventos atuais,
independentemente de onde estejam ocorrendo, impactam a todos nós.
Famílias e crianças, na Ucrânia e em outros lugares, sofrem todos os
dias. “Paz” pode ter um significado diferente para cada um de nós, mas a
definição que eu sugiro é que a paz não é a ausência de conflito, mas a
presença e vontade de ter compreensão na interação com o outro. Onde
quer que estejamos, o trabalho que desenvolvemos todos os dias faz
parte do bem-estar do mundo e isso faz a diferença. O Cape Cod
Children's Place faz a diferença. Muito obrigada.

Aceitamos doações monetárias de qualquer tamanho. Ligue para nós para saber mais sobre suas
opções de doação.
Contacte-nos em:
Cape Cod Children’s Place, P.O. Box 1935, N. Eastham, MA 02651
www.capecodchildrensplace.com; info@capecodchildrensplace.com
Telefone: 508-240-3310; Fax: 508-240-2352
Visite nossa pagina www.capecodchildrensplace.com, encontre-nos no Facebook e Instagram.
Você também pode nos enviar um email para info@capecodchildrensplace.com para mais informações.
.
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RECURSOS ÚTEIS E CONTATOS PARA FAMÍLIAS Para obter uma lista mais completa de recursos e serviços, consulte o Guia de Recursos Da Família no Lower Cape on-line, e www.capacodchildrensplace.com, ou solicite uma cópia
A Baby Center

508.771.8157

Al-anon /Alateen 508.394.4555

Artigos básicos para bebés e crianças até aos três anos de idade, residentes no Cape
Cod e Ilhas.
Oferece suporte para amigos, familiares e adolescente com problemas de álcool em
suas vidas.
Serviços de amamentação e aulas disponíveis para mães locais do Cabo e Ilhas.
x 3 Asistência no cumprimento das responsabilidades financeiras da paternidade.
Auxílio na consolidação de dívidas e orçamentos.
Serviços e recursos para famílias e individuos de Baixa renda

Cape & Island Breast Feeding Warm Line
Child Support Enforcement-Mass DOR
Consumer Credit Counseling
Dept. of Transitional Assistance

888.890.2229
508.771.2414
800.208.2227
508.862.6600

Fuel Assistance Program
Healthy Connections

508.746.6707
508.255-1903

Ajuda de emergência com combustível/aquecimento.
Referências para seguro de saúde gratuito/de baixo custo.

Homeless Prevention Council

508.255.9667
508.771.6507

Serviços de aconselhamento, advocacia, recursos e referencias.

Legal Services for Cape Cod & Islands
Lower Cape Outreach Council

510-775-7020
508.240.0694

Assistência jurídica sem fins lucrativos.
Prestação de asistência de emergência de curto prazo a famílias e indivíduos .

Mass APEAL

508.349.1173

Roupas gratuitas e informações sobre o programa Serve New England.

Monomoy Family Resource Center
Outer Cape Health Services: Provincetown,
Wellfleet 349-3131 & Harwich 432-1400
Outer Cape Women, Infants and Children’s
(WIC) Nutrition Program
Parental Stress Line
Provincetown Family Resource Center
SNAP Supplemental Nutrition Assistance

508.430.7216
508.487. 9395

Informação, apoio, fraldas, roupas e alimentos para as famílias Chatham e Harwich.
Presta cuidado de saude primarios de alta qualidade a quem vive ou visita as 8 cidades do Cape inferior/exterior, independenciente da sua situação, financeira.
Programa di alimentacao e nutricao

WE CAN

508.430.8111

Independence House

508.240.0853
800.632.8188
800.871.9535
877-382-2363

Centro de Recursos de Cape Cod para Vitimas e Sobreviventes de Violencia Domestica e Agressao Sexual.

Linha deapoia aos país gratuita
Fornecer suporte, referencias e ajuda financiera através do John A. Henry trust.
Inscrições e assistência com o programa de vale-refeição.
Ajuda as mulheres de Cape Cod a través do divórcio, mudança de carreira/crescimento,

