A História do Wayside

A história do Wayside começou em 1977,
quando um grupo de cidadãos formou uma
das primeiras residências na Nova Inglaterra
para a juventude fugitiva e desabrigada Harbinger House. À medida que a
necessidade de alternativas aos orfanatos, as
escolas de reforma e os hospitais
psiquiátricos cresciam, o Wayside respondeu
expandindo para incluir uma variedade de
serviços que apoiam jovens e famílias em
suas comunidades.

Seu filho:
• está tendo problemas sérios em casa?
• falta muito ou está tendo problemas
sérios na escola?
• está fugindo de casa ou sendo
explorado por alguém?

O Centro de Recursos Familiares
pode ajudar.
Os serviços do FRC são voluntários,
confidenciais, comunitários e
direcionados para atender as
necessidades de sua família.
Os serviços do FRC são convenientes
sendo que alguns programas estão
disponíveis à noite e nos finais de
semana.

		

Framingham

Ao longo dos anos, a rede do Wayside
incorporou uma série de organzações
comunitários locais de longa data que
compartilham o compromisso do
Wayside em ajudar as crianças e as famílias
da região, complementando o espectro geral
de cuidados do Wayside. Hoje, Wayside é
uma das agências de atendimento de crianças
e famílias mais respeitadas de Massachusetts.

Framingham- Condado de Middlesex

(508) 270 - 1313
Centro de Recursos da Família oferece
programas para os pais, grupos de apoio,
serviços de avaliação e recursos para
receber informações e recomendações.

Wayside é uma organizaçᾶo sem fins
lucrativos, credenciada a nível nacional
como uma agência de serviços humanos
atendendo milhares de crianças, jovens e
famílias em todo Massachusetts.

A missão do Wayside é: Capacitar
crianças, jovens e famílias a conseguir maior
independência e bem-estar emocional.
Siga-nos em redes sociais:
Facebook.com/WaysideYFSN
Twitter.com/WaysideYouthOrg

www.waysideyouth.org/FamilyResourceCenter

Centro de Recursos da Família de Framingham
Framingham Family

O que é um Centro de Recursos da
Família (FRC)?
Os Centros de Recursos da Família (FRC) ajudam
famílias e indivíduos a vencer desafios, fortalecer
laços, conectar-se com outros e envolver-se em suas
comunidades. Há FRC em todos os 14 condados de
Massachusetts.

O que faz um Centro de Recursos da
Família?
Os FRC oferecem programas para os pais, grupos
de apoio, recursos para receber informações e
recomendações, serviços de avaliação, serviços
infantis e programas educacionais para famílias
com filhos de 0 a 18 anos de idade.
Os FRC também têm serviços específicos para
famílias com filhos que faltam muito à escola, que
têm problemas sérios na escola ou em casa, que já
fugiram de casa ou que estão sendo explorados.
Os FRC trabalham com os pais, crianças,
adolescentes, avós, responsáveis, cuidadores e
qualquer outro parente ou membro da comunidade
envolvido com a família.Atendimento de urgencia
imediato.
Os funcionários dos FRC avaliarão as necessidades
da família, recomendarão serviços dos FRC e,
caso necessário, ajudarão a acessar outros serviços
comunitários.

Como podemos ajudar?
As famílias vêm ao Centro de Recursos da Família (FRC)
por muitas razões. O objetivo do FRC é conectar famílias
que buscam ajuda para serviços adequados dentro do
FRC, Wayside ou outros lugares da comunidade.
A equipe da FRC pode ajudar as famílias a encontrar
recursos em relação a:
• Suporte de habitação
• Assistência de Serviços Públicos
• Ajuda Legal
• Acampamento de verão, ligas esportivas e mais!
Crianças e famílias que precisam de apoio extra ou estão
em risco de se envolver com a corte podem ser avaliadas
pelos clínicos do FRC para ajudar no desenvolvimento
de um Plano de Apoio Familiar para atender às
necessidades da criança.
O FRC hospeda e facilita grupos e eventos para
fortalecer famílias, desenvolvendo ferramentas
necessárias para a mídia de educação e participação na
comunidade.

Cómo entrar em contato com o FRC:
Visite nosso site:
www.waysideyouth.org/FamilyResourceCenter
Ligue:

(508) 270-1313

Contato: Rosalind Baker, Directora
Rosalind_Baker@waysideyouth.org
Endereço: 88 Lincoln Street
Framingham, MA 01702
A entrada principal é através da Henry Street.
Estacionamento e acesso para deficientes é na
Lincoln Street.
Por favor, ligue ou ã visite nosso site na internet
por horas atualizadas ou para marcar uma
consulta.

