
 

 

JOINT COMMITTEE  
FOR  

CHILDREN’S HEALTH CARE 
IN EVERETT 

Ajudar é um ato maravilhoso e generoso que se pode fazer.  

Faz o seu coração, mente e alma abertos as necessidades dos   

outros. 

*Ajude a fazer a diferença no mundo através do trabalho voluntariado 

em sua comunidade. Há muitas maneiras que você pode ajudar 

diretamente na sua comunidade caso você tenha 1 hora ou 1 dia 

disponiveis. 

*Voluntariado reforça sua confiança e faz você se sentir mais positivo 

sobre si mesmo ajudando os outros. 

*Devolver à sua comunidade é importante por uma série de razões. 

Através do voluntariado, você vê um mundo fora de si mesmo, 

aprende coisas novas, desenvolve sentimentos positivos, ganha 

experiência de trabalho, e faz novos contatos. Além disso, ajudar na 

comunidade é algo maravilhoso para se fazer. 

 

Devolvendo à Comunidade  

 

 
 

           Programa de Assistência ao Consumidor  

               de Massachusetts  
 

Joint Committe For Children’s Health Care in Everett é um dos 

dez parceiros do programa Saúde Para Todos (Programa de 

Assistência ao Consumidor de Massachusetts) para ajudar os 

moradores a compreenderem os benefícios que virao para o 

estado de Massachusetts através do Affordable Care Act. 

 

Graças ao Affordable Care Act haverá novas opções de seguros 

de saude a preços acessíveis para todas as pessoas sem seguro. 

 

Todos os planos de seguro terao que cobrir: 

* Consultas 

*Internações 

*Cuidados de maternidade 

*Emergencia 

*Prescriçoes 

 

Ajuda financeira está disponível para que você possa encontrar 

um plano para o seu orçamento. 

Todos os planos de seguros terao que mostrar os custos  em 

linguagem simples, sem letras miúdas. 

Planos de seguros não poderao ser negados em caso de condição 

pré-existente. 

A ajuda está disponível on-line no seu idioma, por telefone e 

pessoalmente para que voce possa encontrar o melhor plano. 

1(800)272-4232 

www.hcfama.org/helpline 



 

 

 

Joint Committee for Children’s Health Care in Everett 

484 Broadway, City Hall, Sala 27  

Everett MA 02149 

Fone:  (617) 394-2414 / 0606  

E-mail: Jtcomm4children@comcast.net 

Website: www.jcchce.org 

 

O escritório JCCHCE é acessível para cadeira de rodas e é 

centralmente localizado no Everett City Hall no segundo 

andar na sala 27.  O escritório também está perto do 

transporte público 104, 109 e 99 MBTA ônibus. Se você ou 

alguém que você conhece precisa de ajuda e / ou gostaria de 

ser voluntário em nossa organização, por favor não hesite 

em nos contactar.  
 

 

NOSSA MISSAO 

METAS 
O JCCHCE estabeleceu as seguintes metas e vai trabalhar em 
direção a essas e outras questões para garantir uma vida 
saudável para todas as crianças e famílias. 

Continuando acesso à saúde para crianças, famílias e 
adultos, através de divulgação, educação e advocacia de 
inscrição. 
Apoio aos pais, educação e advocacia. 
questões de saúde mental de crianças, jovens, adolescentes 
e famílias. 
Serviços de apoio adicionais para a saúde nas escolas. 
Buscar modos de financiamento e de recursos para 
programas de saúde relacionados com os nossos objetivos 
e trabalhos futuros para o JCCHCE. 
Apoiar e incentivar o nosso grupo KUBS que é composto 

de diversas origens. Cada um compartilha um objetivo 

comum: o desejo de se tornar parte do mundo fora das 

escolas, das casas e moldam o nosso mundo. 

KUBS 

 

KUBA 
O Joint Committee for Children's Health Care in Everett 

(JCCHCE) é uma organização sem fins lucrativos que 

acredita no direito que todas as comunidades “crianças, 

famílias e indivíduos de Everett” tenham à sua disposição 

cuidados de saúde adequados e conhecimentos que lhes 

permitam tornar-se membros saudáveis e ativos na 

comunidade. 

O JCCHCE é dedicado em promover o acesso universal à 

qualidade, atenção integral à saúde para todas as crianças e 

adultos. Para esse fim, o comitê trabalha em parceria com os 

pais, educadores, profissionais da saúde e membros de 

educação cívica, programas de serviços comunitários. 

KUBA tem servido como Conselho de Pais para o Joint Committe 

For Children’s Health Care in Everett e 

comunidades vizinhas desde 1994. O grupo foi formado para ajudar o 

JCCHCE na sua missão de assegurar que nenhuma criança ou adulto 

em Everett e em comunidades vizinhas fiquem sem, atenção integral, 

qualidade e acesso à saúde. Eles também servem como uma voz forte 

de defesa para os pais e profissionais da area educacional. 

KUBA é composta de pais voluntários, avós e outros membros da 

comunidade interessados em contribuir para a saúde e o bem estar das 

crianças e das famílias de Everett. 

 

Todos Sao Bem-Vindos!  

Junte-se a nos!  

Nos podemos nos ajudar. 
 

 

Kids United By Service (KUBS) é composta por adolescentes 

locais que desejam fazer a diferença na sua comunidade em 

geral. Esses adolescentes auxiliam JCCHCE e KUBA em 

todos os seus esforços são parte integrante do sucesso da 

organização. 

Este programa é financiado através da generosidade de Blue Cross Blue Shield Foundation Grant, Jessie Fundação 

B. Cox e da Fundação Ludcke 


