TOWNSHIP OF UNION PUBLIC SCHOOLS
Department of Special Services
1231 Burnet Avenue
Union, NJ 07083
Tele: 908-851-6478/Fax: 908-851-6881
Notice of Child Find Activity
Pursuant to the Individuals with Disabilities
Education Act and New Jersey Administrative Code
Title 6A:14, Special Education
O Township de Distrito das Escolas Públicas União tem a responsabilidade de localizar,
identificar e avaliar todos os estudantes residentes com deficiência que estão em necessidade de
educação especial e serviços relacionados, incluindo alunos com deficiência que frequentam as
escolas não públicas, e os alunos altamente móveis, como os filhos dos trabalhadores migrantes e
crianças de rua, independentemente da gravidade das suas deficiências. O distrito escolar
localiza, identifica e avalia, quando apropriado, os seguintes: Crianças abaixo da idade de
entrada de escola (3-5); crianças em idade escolar; crianças entram na escola pela primeira vez;
crianças matriculadas em escolas públicas e privadas; alunos de transferência e crianças em
idade escolar que são elegíveis para frequentar a escola, mas que não estão freqüentando a escola
e que sejam residentes de Township do Distrito Escolar União. Mediante solicitação por escrito,
o distrito irá realizar uma reunião identificação inicial para qualquer crianças residente para
determinar se uma referência para a educação especial e serviços relacionados é apropriado. Tal
pedido pode ser feito entrando em contato com Kim Conti, diretor de Serviços Especiais,
Township de Escolas Públicas da União em 908-851-4426 ou escrevendo-a em 1231 Burnet
Avenue, Union, New Jersey 07083. O distrito escolar oferece educação especial e serviços
relacionados para crianças de 3 a 21. Informações para crianças com potenciais deficiências ou
pessoas com deficiência desde o nascimento até três está disponível através do Projeto Criança
Localizar (um serviço estabelecido pelo Departamento de Educação NJ através IDEA, Parte
fundos B do Departamento de Educação dos EUA) em 1-800-322-8174.
Gregory A. Tatum
Superintendent of Schools

