Não querem usar?

VERSÃO PARA OS PAIS

Uma pasta com informações para apoio

Diário do Crescimento
Não está com insegurança com a criação da criança?
Não há alguma preocupação na criação do(a) seu(sua) filho(a)?
Há muitos problemas ao criar uma criança. Mas é duro somente
a família arcar tudo isso.
Neste momento, não quer usar este Diário do Crescimento e se
conectar com as instituições envolvidas?
O Diário do Crescimento ajudará na felicidade da pessoa e da
familía.

Grupo de Reabilitação do Conselho Regional de Assistência à Independência da Comunidade da Área de KAMI-INA

INFORMAÇÕES: KIRARIA - Centro de Assistência Geral aos Deficientes da
Área de KAMI-INA (0265-74-5627)

O Diário do Crescimento é uma pasta onde é registrado os conteúdos das assistências
de desenvolvimento/andamento do crescimento da própria pessoa.

○ Quem usa?
. Qualquer pessoa poderá usar.
○ Como posso usar?
. Pode ser impresso, fazendo o download através da HOME PAGE da
(KIRARIA) Centro de Assistência Geral aos Deficientes da Área de
KAMI-INA.
. O preenchimento do Diário do Crescimento é feito pela própria pessoa
ou pela família. No caso do preenchimento ser difícil, pode ser
solicitado ao assistente.
. O manuseio é feito pela própria pessoa ou pela família. Em caso de
preocupações, pode ser guardado pela instituição de apoio.
○ Qual é a vantagem em usar o Diário do Crescimento?
.É possível dar um suporte coerente à pessoa, com base na compreensão
em comum das instituições envolvidas na criação, peculariedade,
deficência e outros.
.É possível dar uma assistência adequada a partir do início, mesmo
que mude o ambiente de vida, conforme a conexão do estágio seguinte
das condições de desenvolvimento ou assistências válidas.
. Facilita em não repetir as mesmas explicações, quando for consultar
instituições que fornecem assistência.
○ Onde perguntar se houver pontos duvidosos?
. (KIRARIA) Centro de Assistência Geral ao Deficientes da Área de
KAMI-INA; prefeitura de cada vila, cidade ou município; escola e
outros.

