Gentileza do acampamento
“Onde quer que haja um ser humano necessitado, há uma
oportunidade de bondade e de fazer a diferença”
Acampamento Kindness Summer 2020

Observe que, conforme exigido pelo Conselho de Saúde, seu
filho deve ter um registro completo das imunizações assinadas
e datadas por um médico ou enfermeiro, incluindo:
* Aos 5 anos, todas as crianças devem ter 5 doses de vacinas
DTP ou DTaP, MMR e poliomielite e IPV
* Aos 12 anos, as crianças também precisam de 3 doses de
vacina contra hepatite B, varicela e reforço da vacina Td

Informação geral
PROCEDIMENTOS DIÁRIOS DE QUEDA DE CALIBRE (8:30 - 9: 15) Por favor, permita tempo
adicional para procedimentos na calçada
**** Observe que, se os registros médicos e o pagamento não forem recebidos, seu filho
não será admitido no acampamento.
1. Chegue a Y e siga para o lado direito do edifício, próximo ao pavilhão ao ar livre. Digite
uma das duas faixas para devolução.
2. Por favor, chegue com a máscara ou a cobertura do rosto no veículo e permaneça no
veículo.
3. Quando chegar a sua vez de avançar com o funcionário Y, é a sua vez. O membro da
equipe fará a auto-seleção da manhã para garantir que ela foi concluída. Seu campista será
então registrado eletronicamente.
4. Seu (s) campista (s) será solicitado a sair do veículo e ser higienizado imediatamente. Os
campistas serão escoltados diretamente para a unidade / família do acampamento.
PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DO DIA REGULAR (15h15 - 16h) Aguarde um tempo
adicional para procedimentos na calçada
1. Depois de chegar às instalações em Y, estacione o veículo e envie uma mensagem para a
equipe do acampamento de que você chegou e está pronto para pegar o (s) seu (s)
campista (s).
2. Lembre-se de usar sua máscara e permanecer em seu veículo enquanto espera o seu
campista arrumar as malas e sair com segurança das instalações.
3. Quando os campistas chegarem ao seu veículo, eles serão desconectados
eletronicamente e recomendamos que você os higienize à mão assim que entrarem no
veículo.
* Somente pessoas autorizadas listadas em nosso sistema de acampamento e com
identificação com foto adequada podem buscar seu filho
MEDICAÇÃO DE DISPENSA
TODOS os medicamentos devem ser transformados no diretor do acampamento ou na
equipe de liderança. Os pais / responsáveis devem preencher o formulário de
Consentimento para Dar Medicação com antecedência. Os medicamentos devem estar em
sua embalagem original com o rótulo da farmácia que mostra a data do preenchimento; o
nome da farmácia, paciente, médico e medicamento; instruções de uso e advertências, se
houver, e quantidade de medicamentos. Medicamentos de venda livre devem ser

acompanhados por uma nota médica, que deve incluir instruções de uso. Todos os
medicamentos, com exceção dos epi-canetas e inaladores, serão mantidos no escritório do
campo e administrados por um diretor no momento da dosagem necessário.

CAMPERS DOENTES / AUSENTES
Se seu filho estiver doente ou ausente do acampamento, solicitamos que você ligue para o
Atendimento ao Membro
(508) 696-7171 ramal 0, antes das 9h, para informar um diretor.
O QUE TRAZER, COLOQUE O NOME DA CRIANÇA EM TODOS OS ITENS QUE TRAZEM
ACAMPAR:
(use-me como uma lista de verificação!)
o Mochila
o Chapéu
o Fato de banho
o Toalha
o Lanches (2 vezes ao dia)
o Almoço e bebida ensacados (para ajudar a garantir que os almoços fiquem frios, é sempre
uma boa ideia bolsas de gelo / garrafas de água congelada!)
o Protetor solar
o repelente de insetos
o Garrafa de Água
o 2 máscaras ou revestimentos de pano limpos e rotulados
o Mudança de roupa, incluindo meias e cuecas
o Roupas adequadas (sem sapatos abertos; capa de chuva, se necessário; chapéu, camisas
de manga longa e calças compridas para proteção contra o sol.)

O QUE NÃO TRAZER: Deixe em casa!
• Eletrônicos (telefones celulares, iPods, Nintendo DS / PSP)
• Brinquedos, especialmente aqueles macios e difíceis de limpar

• dinheiro
• Cromos (Pokémon etc.)
• itens valiosos
•Joalheria
• Heelys
• Armas de qualquer tipo - reais ou falsas

NOSSO COMPROMISSO COM A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS
O Y de Martha's Vineyard assume a responsabilidade pelo cuidado e proteção de todas as
crianças muito a sério. É uma das nossas principais prioridades garantir que as
experiências de todas as crianças conosco não sejam apenas divertidas, mas também
seguras. Em nosso acampamento, as seguintes etapas estão em vigor para garantir um
verão seguro: (1) nossa equipe é cuidadosamente examinada e treinada, (2) nossas
políticas são projetadas para proteger as crianças, (3) os pais são parceiros da YMCA, (4) )
enfatizamos o positivo.

FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA PAIS / GAURDIAN
A assinatura dos pais / responsáveis no formulário de registro de um campista é o
reconhecimento de que você leu o Manual da Família e concorda com as políticas e
procedimentos descritos abaixo. É necessária a assinatura dos pais / responsáveis para
que seu filho entre no acampamento.
Consentimento Médico
Como pai / responsável, concordo com o programa de verão Y de Martha's Vineyard para
fornecer tratamento médico de emergência para a criança acima mencionada, caso eu não
possa ser contatado. Esse cuidado pode ser prestado sob quaisquer condições necessárias
para preservar a vida, os membros ou o bem-estar da criança.

Reconhecendo que o Y fará o possível para garantir uma experiência segura, entendo que
certos perigos ou acidentes podem ocorrer. Por meio deste, liberto o Y of Martha's
Vineyard de toda e qualquer responsabilidade de qualquer natureza, incluindo reclamações
de ferimentos, doenças, morte, perda ou dano, resultantes da participação do meu filho em
quaisquer atividades do programa.

Contrato de participação (consulte esses itens com seu filho):
1. O participante concorda em cumprir as regras e regulamentos estabelecidos pelo
programa para a saúde, segurança e bem-estar dos participantes.
2. Todos os medicamentos serão levados diretamente à equipe do local, de acordo com o
Plano de Administração de Medicamentos e serão acompanhados por um formulário de
consentimento médico.
3. O Y não é responsável por pertences pessoais perdidos, danificados ou roubados.
4. Comportamentos inapropriados contínuos, incluindo, entre outros, ameaças, intimidação,
não seguir instruções, provocações, assédio / intimidação sexual, brigas ou comportamento
inadequado em veículos, podem resultar na demissão imediata do programa sem reembolso.
5. As crianças não serão aceitas no campo se estiverem doentes. Isso inclui, mas não se
limita a febre de 100 ° F ou superior, vírus estomacal ou qualquer sintoma contagioso;
erupções cutâneas, dor de garganta, vômito etc. Se a criança ficar doente durante o dia, os
pais ou as pessoas de contato de emergência designadas serão notificadas para buscar a
criança.
7. Os campistas serão deixados e recolhidos nos horários designados. Se houver
necessidade de cuidados prolongados, é necessário registrar-se para que seja fornecido
pessoal adequado. Se a criança não estiver matriculada em atendimento prolongado, serão
aplicadas multas por retirada tardia.
8. O Programa de Verão Y do Martha's Vineyard Camp Terra Mare tem o direito de recusar
uma criança a acampar, se toda a documentação necessária não tiver sido fornecida (ou
seja, registro de imunização, formulário médico assinado, formulário de consentimento dos
pais / responsáveis).

Ao assinar o formulário de registro do campista, você concorda que:
✓ Li e compreendi o consentimento dos pais / responsáveis, informações gerais e Manual
da Família.
✓ Autorizo meu filho a participar de transporte de rotina, viagens de campo, atividades
especiais fora da instalação e atividades relacionadas à água que ocorrem em água que é
mais do que
dois (2) pés de profundidade.

Diretrizes de gerenciamento de comportamento

O objetivo da YMCA é proporcionar um ambiente saudável, seguro e protegido para todo o
dia
participantes. As crianças que participam do programa devem seguir as diretrizes de
comportamento
com base nos quatro valores principais e para interagir adequadamente em uma
configuração de grupo.

Diretrizes de comportamento:
• Cuidaremos de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor.
• A honestidade será a base de todos os relacionamentos e interações.
• As pessoas são responsáveis por suas ações.
• Nós nos respeitamos e ao meio ambiente.
Quando um campista não segue as diretrizes de comportamento, seguiremos as seguintes
etapas:
1. A equipe redirecionará o campista para um comportamento mais apropriado.
2. O campista será lembrado das diretrizes de comportamento e regras do acampamento
diurno e uma discussão
irá tomar lugar.
3. Se o comportamento persistir, um pai será notificado sobre o problema.
4. A equipe documentará a situação. Esta documentação escrita incluirá o que o
problema de comportamento é o que provocou o problema e as ações corretivas
tomadas.
5. A equipe agendará uma conferência com os pais para que eles possam determinar a ação
apropriada para
leva.
6. A equipe agendará uma verificação de progresso ou uma conferência de
acompanhamento.
7. Se o problema persistir, a equipe agendará uma conferência que inclua os pais, campista,

funcionários e diretor do programa. O diretor do programa terá toda a documentação e
as notas de
as conferências anteriores para revisão. Se conferências subsequentes precisarem ser
agendadas, um conselheiro
também pode estar presente.
8. Se o comportamento de uma criança a qualquer momento ameaçar a segurança imediata
dessa criança, outras crianças ou
funcionários, os pais podem ser notificados e espera-se que levem a criança
imediatamente.
9. Se um problema persistir e uma criança continuar a atrapalhar o programa de
acampamento, o YMCA
reserva-se o direito de suspender a criança do programa. A expulsão do programa será
considerado em situações extremas.
Os comportamentos a seguir não são aceitáveis e podem resultar na suspensão imediata
de um
campista pelo restante do dia atual e pelo dia seguinte:
• Colocar em risco a saúde e a segurança de crianças e / ou funcionários, membros e
voluntários
• Roubar ou danificar YMCA ou propriedade pessoal
• Sair do programa de acampamento sem permissão
• Continuando a interromper o programa
• Recusar-se a seguir as diretrizes de comportamento ou as regras do acampamento
• Usar palavrões, vulgaridade ou obscenidade frequentemente
• Agir de maneira obscena
Se algum desses comportamentos persistir, a equipe poderá suspender o campista pela
segunda vez antes da expulsão.
A expulsão imediata pode ocorrer se um campista estiver na posse e / ou usar tabaco,
álcool,
drogas ilegais, fogos de artifício, armas de fogo ou explosivos.

Autorização para administrar medicamentos a um campista
(SE APLICÁVEL, A ser preenchido pelos pais / responsável)

Nome do campista: ______________________________________________ Idade: _____________ DOB: _____________

Alergias a Alimentos / Medicamentos:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Diagnóstico (a critério dos pais):
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Nome dos pais / responsável: ____________________________________________
Telefone residencial: ___________________________________________ Telefone celular:
________________________________
Número de contato de emergência: ___________________________name: ____________________________________

Nome do prescritor licenciado: ________________________________ Telefone comercial: __________________
Telefone de emergência: _________________________________

Nome do Medicamento: _________________________________________________________________________________
Via de administração: _________________________________________
Dose dada no campo: _______________________________________________
Frequência: ___________________________________________________________
Data do Pedido: _______________________________ Duração do Pedido: ___________________________
Quantidade recebida: ___________________ Data de validade dos medicamentos recebidos:
__________

Requisitos especiais de armazenamento:
_____________________________________________________________________________

Instruções específicas (por exemplo, com o estômago vazio / com água):
_____________________________________________________________________________________________________________________
Precauções específicas:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Possíveis efeitos colaterais / reações adversas:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Outros medicamentos (a critério dos pais):
_____________________________________________________________________________________________________________________
Local onde a administração do medicamento ocorrerá:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Notas Adicionais:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Autorizo a ACM de Martha's Vineyard a administrar, a meu filho,
__________________________________________ os medicamentos acima, de acordo com 105 CMR
430.160.

105 CMR 430.160 (A)
Os medicamentos prescritos para os campistas devem ser mantidos em recipientes
originais com o rótulo da farmácia, que mostra a data do preenchimento, o nome e o
endereço da farmácia, as iniciais do farmacêutico, o número de série da prescrição, o nome
do paciente, o nome da farmácia. médico prescritor, o nome do medicamento prescrito,
instruções de uso e advertências, se houver, contidas em tal prescrição ou exigidas por lei
e, em comprimidos ou cápsulas, o número no recipiente. Em todo o balcão, os
medicamentos para os campistas devem ser mantidos nas embalagens originais que contêm
o rótulo original, que deve incluir as instruções de uso.

105 CMR 430.160 (C)
Os medicamentos devem ser administrados apenas pelo supervisor de saúde * ou por um
profissional de saúde licenciado e autorizado a administrar medicamentos prescritos. O
consultor de saúde deve reconhecer por escrito a lista de medicamentos administrados no
campo. Se o supervisor de saúde não for um profissional de saúde licenciado e autorizado
a administrar medicamentos prescritos, a administração de medicamentos estará sob a
supervisão profissional do consultor de saúde. Os medicamentos prescritos para os
campistas trazidos de casa somente serão administrados se forem do contêiner original e
houver permissão por escrito dos pais / responsável.

105 CMR 430.160 (D)
Quando não for mais necessário, os medicamentos devem ser devolvidos aos pais ou
responsáveis sempre que possível. Se o medicamento não puder ser devolvido, deve ser
destruído.

* Supervisor de Saúde - Uma pessoa com pelo menos 18 anos de idade, especialmente
treinada e certificada nos primeiros socorros atuais da Cruz Vermelha Americana (ou
equivalente) e RCP, foi treinada na administração de medicamentos e está sob a supervisão
profissional de um profissional de saúde licenciado e autorizado a administrar
medicamentos prescritos.

Assinatura dos pais / responsáveis: ________________________________________________ Data: ______________

Acampamento de Verão da YMCA
2020
MANUAL DA FAMÍLIA

YMCA de Martha's Vineyard
111R Edgartown Vinhedo Haven Rd.
Vineyard Haven, MA 02568
(508) 696-7171

INFORMAÇÃO GERAL
Introdução
Na ACM de Martha's Vineyard, acreditamos que o acampamento é para se divertir e
desenvolver habilidades, além de oferecer oportunidades que permitem que as crianças
cresçam em seu potencial máximo. A ACM de Martha's Vineyard se esforça para oferecer
um programa de qualidade acessível, seguro e acessível ao maior número de famílias, em
um esforço para fortalecê-las, bem como à nossa comunidade. Na YMCA de Martha's
Vineyard, as crianças recebem várias oportunidades para aprender novas habilidades,
desenvolver confiança e caráter e fazer amigos ao longo da vida. Nosso compromisso com
os valores centrais da YMCA de cuidar, honestidade, respeito e responsabilidade são
claramente evidentes para os campistas e membros da equipe à medida que eles
experimentam acampamento juntos. No acampamento, seu filho explorará a ilha de
Martha's Vineyard por meio de excursões, artesanato, atividades na natureza, natação e
muito mais. Também oferecemos atendimento prolongado aos campistas cujos pais
precisam de opções de acolhimento de crianças fora do horário normal do acampamento.
Esperamos que a transição para o nosso programa seja fácil e confortável para você e seu
filho, e esperamos trabalhar com você durante toda a estadia de seu filho conosco.

Funcionários

Acreditamos que o sucesso de nosso programa reside na qualidade de nossa equipe. Cada
membro de nossa equipe é cuidadosamente selecionado com base em suas experiências,
educação, caráter, talentos e habilidades interpessoais. Nosso objetivo é proporcionar uma
experiência enriquecedora em um programa seguro, estruturado e apropriado para o
desenvolvimento - que proporcionará uma memória duradoura positiva e enriquecedora
para seu filho. Nossos conselheiros e especialistas em programas são escolhidos com base
em sua maturidade e capacidade comprovada de serem modelos positivos para o seu filho.
Todo o pessoal passa por verificações de antecedentes em Massachusetts (CORI e SORI).
Nosso acampamento permite que você tenha a sensação de segurança ao saber que seu
filho está passando os dias de verão sob os olhos atentos e atenciosos de nossa equipe
dedicada.

Os pais têm o direito de solicitar uma revisão de todas as verificações de antecedentes,
bem como das políticas de cuidados de saúde e disciplina. Quaisquer queixas relacionadas
às políticas de Y podem ser apresentadas ao Diretor do Campo.

Agência de Licenciamento

O Y of Martha's Vineyard Summer Camp é licenciado pelo Departamento de Saúde Pública
de Massachusetts e tem o mandato de cumprir todas as regras e regulamentos relativos ao
licenciamento pelo Conselho de Saúde local.
Números de telefone importantes
YMCA de Martha's Vineyard (508) 696-7171
Tara Dinkel Diretora do Acampamento de Verão (508) 696-7171 ext. 117
Requisitos de idade

Nosso acampamento oferece programas co-educacionais abertos a crianças de todas as
habilidades, desde
K - 9º ano. Os campistas serão colocados em grupos de acordo com a série em que
entrarão no outono.
Confidencialidade dos registros
Todas as informações contidas nos registros de seu filho são privilegiadas e confidenciais
e não podem ser liberadas sem o seu consentimento por escrito. Os pais devem, mediante
solicitação, ter acesso aos registros de seus filhos e ter o direito de alterar o registro. O
programa Y of Martha's Vineyard Summer Camp fornecerá, dentro de 2 dias úteis, e não
cobrará nenhuma taxa por cópias de qualquer informação contida no registro da criança.
Representantes autorizados do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts têm o
direito e a responsabilidade de revisar todos os registros, mediante solicitação.
Supervisão de Crianças
O programa será supervisionado pelo diretor do programa e pelo diretor assistente.
Durante o horário do programa, as crianças estão sob a supervisão direta da equipe do
programa. Os campistas serão colocados em grupos de acordo com a série escolar em que
irão ingressar no outono. Os grupos aderem às proporções estabelecidas pela agência de
licenciamento. Para obter mais informações sobre a proporção de funcionários necessária,
entre em contato com o diretor do acampamento.

POLÍTICAS FINANCEIRAS
Taxas de acampamento, opções de pagamento e planos
A tarifa de associado aplica-se a crianças cobertas por uma associação familiar. Para
receber a taxa de desconto de membro no acampamento, a associação do campista deve
ser válida e estar em boas condições no momento do registro e durante a (s) semana (s) do
acampamento. Aceitamos dinheiro / ordem de pagamento, cheque ou cartão de crédito
(MasterCard, Visa e Discover). Um cartão de crédito automático ou plano de pagamento em
conta corrente está disponível. Entre em contato conosco para obter a documentação
apropriada referente a esta opção de pagamento.
Assistência financeira
Se circunstâncias econômicas ou outras da família impedirem seu filho de participar de
nosso acampamento, preencha um formulário de Assistência Financeira e devolva-o ao
Atendimento ao Membro; consulte o Coordenador de Associados Lindsay Webster, com as
perguntas 508-696-7171, ramal 111. Todas as solicitações são confidenciais. O Y de
Martha's Vineyard dá as boas-vindas a todos os beneficiários de vouchers estaduais e
programas de subsídios. A assistência financeira é possível por meio de doações
levantadas na campanha anual de angariação de fundos de Y.
Pagamentos e registros
O saldo do pagamento (mensalidade integral menos o depósito) é devido duas semanas
antes do início da (s) semana (s) do acampamento de seu filho. Se você tiver alguma dúvida
ou preocupação sobre o histórico de pagamentos da sua conta, entre em contato com o
Atendimento ao Membro. É importante que todos os recibos sejam salvos para ajudar a
verificar os pagamentos. Um resumo do final do ano pode ser obtido mediante solicitação.
Rescisão por Não Pagamento
O não pagamento ou o pagamento atrasado consistente de taxas é causa suficiente para a
rescisão do programa Y. A criança pode retornar ao programa após o pagamento integral
de todos os saldos, desde que haja espaço disponível no programa. Se o serviço for
encerrado por falta de pagamento, o Y buscará a cobrança pelo valor total devido. Uma
família com saldo pendente pode não ter permissão para se registrar ou participar de
outros programas Y até que o valor devido seja pago integralmente.
Reembolsos e Retirada do Programa
Um aviso por escrito de 2 semanas é necessário se você deseja retirar seu filho do campo.
A taxa de matrícula, menos a taxa de inscrição de US $ 15 e o depósito de US $ 25 por
semana, será reembolsada se o aviso for recebido duas semanas antes da sessão de
acampamento de seu filho. Nenhum crédito será emitido se o aviso com menos de duas

semanas for fornecido antes do início do campo. Os reembolsos após o início da semana do
acampamento são feitos apenas se a criança tiver uma doença ou lesão que requer
cuidados médicos e uma nota do médico informando que não pode participar das
atividades do acampamento.
Alterações na inscrição
Quaisquer alterações na inscrição (ou seja, retirada do programa) devem ser feitas por
escrito duas semanas antes do início da semana do programa desejada ou atualmente
registrada, o que ocorrer primeiro. Observe que, se o aviso adequado não for fornecido,
você será responsável pelo seu contrato de cobrança original.
POLÍTICAS DE PRESENÇA E TRANSPORTE
Penalidades e procedimentos para retirada tardia
O dia do nosso programa termina imediatamente às 16:00. Será cobrada uma taxa de US $
10,00 se uma criança não for atendida até as 16:00. A taxa será cobrada
automaticamente no seu método de cobrança registrado. Todas as capturas tardias são
registradas. É sua obrigação ligar para a YMCA e nos notificar sobre qualquer situação de
emergência. Se não recebermos uma ligação antes das 16h25 e nenhuma pessoa da lista
de contatos puder ser encontrada, entraremos em contato com o Departamento de
Crianças e Famílias (DCF) e registraremos um relatório.
Política de Transporte e Controle de Tráfego
Os pais / responsáveis são responsáveis por todo o transporte de e para o acampamento.
O transporte para quaisquer atividades do acampamento que ocorram fora do local será
fornecido pelo Programa de verão Y of Martha's Vineyard por meio do sistema de escolas
públicas regionais de Martha's Vineyard. Observe que, no verão de 2020, na fase 2 da
reabertura, não são permitidas visitas de campo. Não prevemos essa mudança, mas
incluímos essas informações apenas por precaução.
Ao entrar no estacionamento em Y, os pais devem seguir as indicações para o lado direito
do edifício até o local designado para o desembarque. Os pais / responsáveis usarão uma
máscara e permanecerão no carro enquanto a criança passa por novos procedimentos de
check-in. Consulte as Políticas e Procedimentos do acampamento de verão Y para obter
procedimentos sobre crianças matriculadas que não chegam ao acampamento e crianças
que chegam, mas não estão matriculadas.
Mais uma vez, não prevemos o transporte de crianças para o verão de 2020, mas apenas
no caso de o transporte ser fornecido de e para viagens de campo programadas com o
consentimento por escrito dos pais, via veículos de ônibus escolar ou vans de transporte
particulares licenciadas e seguradas. Espera-se que as crianças usem sempre restrições de
segurança durante o transporte. Também se espera que as crianças se comportem

adequadamente no ônibus ou em uma van. O transporte pode e será suspenso sem aviso
prévio se uma criança estiver se comportando de maneira insegura ou inadequada ao ser
transportada.
Ausências
Por favor, informe-nos o mais rapidamente possível se o seu filho vai faltar ao programa.
Se o seu filho estiver doente e não comparecer ao acampamento naquele dia, ligue para o
Serviço de Atendimento ao Membro no número 508-696-7171, ramal 0 antes do início do
acampamento às 9h. Falha contínua na ligação quando seu filho está ausente resultará em
suspensão ou rescisão do programa. Não há crédito para as aulas nos dias em que seu
filho não frequenta o programa; no entanto, as exceções serão consideradas caso a caso.

POLÍTICA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO
Política de Não Discriminação / Igualdade de Oportunidades
É política do Y de Martha's Vineyard cumprir todas as estátuas existentes em relação à
igualdade de oportunidades e não discriminação. Contratamos novos funcionários e
admitimos crianças e famílias em nossos programas de qualquer raça, religião, patrimônio
cultural, crenças políticas, origem nacional, estado civil, orientação sexual ou identidade de
gênero. Nossos programas garantem que políticas e procedimentos promovam o
reconhecimento das necessidades individuais e diversas de desenvolvimento de cada
criança. O Programa de Acampamento de Verão Y de Martha's Vineyard foi projetado para
incluir todas as crianças, incluindo aquelas com deficiências identificadas, de acordo com a
Lei dos Americanos com Deficiência de 1990, Lei de Educação para Indivíduos com
Deficiência (2004) e Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973. Por favor, sinta-se livre
para entrar em contato com o diretor do acampamento se tiver dúvidas ou preocupações
em relação à participação de seu filho nas atividades do acampamento

SAÚDE E SEGURANÇA
Doença
Reconhecemos os problemas dos pais que têm um filho doente e que precisam ir trabalhar.
No entanto, é nossa principal preocupação que todas as crianças sejam seguras e
saudáveis. Os pais devem providenciar cuidados alternativos para os dias em que seu filho
não puder comparecer devido a doença. Os pais são contatados se seu filho precisar da
atenção de um médico, for contagioso ou precisar de atenção individual prolongada de um
membro da equipe devido a uma doença.

Por favor, não traga seu filho para o acampamento se, nas últimas 24 horas, tiver tido
febre, vômito ou qualquer condição possivelmente contagiosa. Para garantir o conforto do
seu filho e a saúde das outras crianças no centro, espera-se que você faça outras
providências para o cuidado dele, caso seu filho tenha tido algum dos seguintes sintomas
no período anterior de 24 horas:
1. Febre igual ou superior a 100 ° F. As crianças com temperatura acima de 99 ° F serão
enviadas para casa e não poderão retornar ao programa até que estejam sem febre por um
período completo de 24 horas.
2. Vírus estomacais. Uma criança vomitando será enviada para casa e deve permanecer em
casa até que o vômito pare e a criança possa manter os alimentos e líquidos em baixo por
um período de 24 horas.
3. Uma condição contagiosa de qualquer tipo, incluindo, entre outros: estreptococos, gripe,
infecção respiratória, conjuntivite, erupção cutânea infecciosa, hepatite, piolho, catapora,
sarampo, caxumba, sarna, etc. Essa criança será enviada para casa e não será permitido
voltar ao programa até que todos os sintomas tenham sido eliminados por um medico
Plano para o cuidado de crianças levemente doentes

No caso de uma criança se sentir levemente doente, o diretor do acampamento encontrará
um local tranquilo para a criança descansar. A criança receberá água, comida e materiais
apropriados para descansar e brincar. Se a criança precisar estar em uma sala separada, o
membro da equipe que cuida dessa criança atenderá pelo menos às qualificações mínimas
de conselheiro e será treinado nas práticas e procedimentos gerais para cuidar e confortar
crianças doentes, no reconhecimento e na documentação sintomas de doença e medir a
temperatura das crianças.

Plano para administração de medicamentos

Caso um pai deseje que o Y dê remédio para seu filho (prescrição ou receita), as seguintes
diretrizes se aplicam:
1. Para dar à criança qualquer medicamento, prescrição ou não, os pais devem dar
autorização e consentimento por escrito, assinando um formulário de liberação e um
formulário de rastreamento de medicamentos. Este formulário incluirá a assinatura dos
pais, data, hora a ser dada, nome do medicamento, bem como outras instruções específicas
quanto à administração dos medicamentos.

2. Todos os medicamentos prescritos para os campistas devem ser mantidos em
recipientes originais com o rótulo da farmácia, que mostra a data do preenchimento, o
nome e o endereço da farmácia, as iniciais do farmacêutico, o número de série da receita, o
nome do paciente, o nome do médico prescritor, nome do medicamento prescrito,
instruções de uso e instruções de advertência, se houver, contidas em tal prescrição ou
exigidas por lei e, em comprimidos ou cápsulas, o número no recipiente.
3. Todos os medicamentos de balcão para campistas devem ser mantidos nas embalagens
originais que contêm o rótulo original, que deve incluir as instruções de uso.
4. Os medicamentos podem ser administrados pelos pais à criança quando deixados na
escola ou retirados da instituição.
5. Os medicamentos devem ser administrados apenas pelo supervisor de saúde ou por um
profissional de saúde licenciado e autorizado a administrar medicamentos prescritos. Se o
supervisor de saúde não for um profissional de saúde licenciado e autorizado a administrar
medicamentos prescritos, a administração de medicamentos estará sob a supervisão
profissional do consultor de saúde. O consultor de saúde deve reconhecer por escrito uma
lista de todos os medicamentos administrados no campo. Os medicamentos prescritos para
os campistas trazidos de casa somente serão administrados se forem do contêiner original
e houver permissão por escrito dos pais / responsável.

ATENÇÃO: Todos os medicamentos sujeitos a receita médica e sem receita médica
requerem uma nota do médico com instruções sobre a dosagem e os horários de
administração. ** Esta nota é válida apenas por tempo especificado, conforme expresso
pelo médico, que não pode exceder um ano e será mantido em arquivo.
As instruções no frasco de medicamento serão consideradas as instruções adequadas, a
menos que acompanhadas de uma nota médica. Se algum membro da equipe tiver dúvidas
ou preocupações, o medicamento pode não ser administrado. Quaisquer instruções para
medicamentos de venda livre não podem exceder a dose sugerida na embalagem, a menos
que acompanhadas de uma nota médica.
Um funcionário autorizado deve lidar com todos os medicamentos, exceto inaladores.
Todos os medicamentos devem ser administrados por um funcionário autorizado; mediante
autorização por escrito dos pais e do médico, a criança pode ter permissão para
administrar seu próprio medicamento sob a supervisão de um membro autorizado da
equipe. Os medicamentos não devem ser deixados em mochilas ou mantidos na pessoa da
criança. Isso inclui medicamentos sem prescrição médica de qualquer tipo. O funcionário
autorizado anotará no formulário de rastreamento de medicamentos a quantidade de
medicamento administrado à criança e o tempo administrado.

Instruções importantes para o uso do inalador: Com o consentimento dos pais por escrito e
a autorização do médico, as crianças com asma terão permissão para carregar seus
próprios inaladores e usá-los conforme necessário, sem a supervisão direta de um membro
da equipe. Todos os funcionários serão alertados sobre o status das crianças nos
programas que cuidam de asma, carregam seus próprios inaladores e os utilizam conforme
necessário.

Planeje devolver ou destruir medicamentos não utilizados
Quando não for mais necessário, os medicamentos devem ser devolvidos aos pais ou
responsáveis sempre que possível. Se o medicamento não puder ser devolvido, deve ser
destruído da seguinte forma:
1. A destruição do medicamento prescrito deve ser realizada pelo consultor de saúde,
testemunhado por uma segunda pessoa e registrado em um registro mantido pelo campo
para esse fim. O registro deve incluir o nome do campista, o nome do medicamento, a
quantidade do medicamento destruído e a data e o método de destruição.
2. O consultor de saúde e a testemunha assinam cada entrada no registro de destruição de
medicamentos.
3. O diário de medicamentos deve ser mantido por pelo menos três anos após a data da
última entrada.

Procedimento de alergia
Quaisquer alergias listadas no registro de uma criança devem ser discutidas entre o diretor
do acampamento e os pais para que a condição médica seja compreendida. No caso de uma
alergia alimentar ou química, a documentação deve ser fornecida e colocada na pasta da
criança. Esta documentação, assinada pelos pais e pelo diretor do acampamento, deve
incluir como a alergia deve ser tratada e se é um procedimento médico ou um fator de
prevenção.
O diretor do acampamento discutirá a alergia e os procedimentos médicos ou de prevenção
com os outros membros da equipe, para que todos no local estejam familiarizados com a
alergia e o que fazer em caso de reação.
A alergia da criança deve estar claramente marcada na parte externa da pasta. Uma cópia
da documentação para procedimentos médicos ou de prevenção para cada criança deve ser
colada na parte interna da porta do gabinete onde o kit de primeiros socorros está
armazenado.

Alergias e informações médicas de emergência
Quaisquer alergias a alimentos, produtos químicos ou outros materiais devem ser listadas
na seção "Alergias" do formulário médico do Y of Martha's Vineyard Summer Camp
Program. Todos os funcionários serão informados das alergias das crianças e instruídos a
evitar esses produtos. O formulário médico também deve ser preenchido pelo prestador de
cuidados de saúde e / ou prestador de serviços do seu filho para garantir que o programa
esteja ciente de quaisquer problemas ou preocupações relacionados à participação do filho
no programa.
Procedimentos para administrar primeiros socorros
1. Todo grupo de acampamento tem um kit completo de primeiros socorros disponível o
tempo todo.
2. Quando necessário, uma equipe da YMCA administrará os primeiros socorros, enquanto
outra equipe cuidará do restante das crianças.
3. Um membro da equipe solicitará o backup, se necessário.
4. Quando aplicável, a equipe usará luvas para evitar a propagação de possíveis doenças
infecciosas.
Procedimento para documentação de primeiros socorros e informação aos pais quando os
primeiros socorros são administrados
1. Qualquer administração de Primeiros Socorros será registrada no livro de registros
médicos, incluindo data, hora, nome do campista, reclamação do campista e auxílio
administrado.
2. Um relatório de incidente será preenchido para documentar a causa da lesão.
3. Os pais serão notificados da administração dos primeiros socorros.
Procedimentos para prestação de cuidados de saúde de emergência

No caso de uma emergência em que é necessário prestar assistência médica de emergência,
as seguintes etapas serão tomadas:
1. Um membro da equipe pedirá ajuda. Ao entrar em contato com o 911, verifique se a
pessoa transmite as seguintes informações:
uma. Seu nome e o nome da criança
b. Natureza da emergência

c. Número de telefone e endereço onde você está atualmente
d. A localização exata da pessoa ferida no local
e Retransmita exatamente onde você encontrará o pessoal do serviço de emergência e o
que está vestindo
f. NÃO desligue o telefone até que todas as informações acima tenham sido retransmitidas
e você tenha a confirmação de que a ajuda está a caminho
2. Administre os primeiros socorros imediatamente.
3. Peça a alguém que entre em contato com os pais / responsáveis com todas as
informações necessárias. Se os pais não puderem ser contatados, o Diretor do Campo
continuará tentando entrar em contato com os pais e outras pessoas de contato de
emergência.
4. Transporte a criança via ambulância para o Hospital Martha's Vineyard com um membro
da equipe da YMCA.
5. Entregue todos os formulários necessários ao funcionário para levar ao hospital.
6. Se os pais não puderem ser contatados, o diretor do acampamento entrará em contato
com outras pessoas de contato de emergência listadas.

Ao se preparar para uma emergência em que é necessário prestar assistência médica de
emergência enquanto estiver fora do local, a equipe do campo executará as seguintes
ações:
1. Os funcionários trarão todos os arquivos de campista e números de contato de
emergência quando o programa estiver fora do local a qualquer momento.
2. Os pais sabem que seus filhos estarão fora do local e foi concedida permissão para isso.
3. A equipe da YMCA possui telefones celulares e / ou acesso a um telefone fora do local.

Informações de contato de emergência atuais
O YMCA do Programa de acampamento de verão Martha's Vineyard deve ser notificado
sobre qualquer alteração no endereço, no local de trabalho ou nos números de telefone
residencial. É importante que os pais listem alguém que não seja eles mesmos. Essa pessoa
deve ser alguém que mora na área e pode ser contatada em caso de emergência médica. É
responsabilidade dos pais manter todas as informações atualizadas.

Proteção contra o sol
O Y incentiva todos os campistas a reduzir a exposição à radiação ultravioleta do sol.
Esses meios devem incluir, mas não devem se limitar ao uso de chapéus de aba larga,
camisas de manga longa, calças compridas e telas com fator de proteção solar igual ou
superior a 15 e protetor labial. Se a criança não possuir protetor solar próprio, será
fornecida uma tela com fator de proteção solar de 15 ou mais. Se uma criança precisar de
assistência para aplicar protetor solar, o conselheiro primeiro perguntará à criança se ela
pode ter permissão para aplicar a tela. Com a permissão da criança, o conselheiro aplicará
a tela no rosto, pescoço, braços e outras áreas expostas do corpo.
Os campistas não são considerados como tendo um risco aumentado de doença
meningocócica, mas o Departamento de Saúde Pública exige que forneçamos as
informações em anexo.
Doença meningocócica e participantes do acampamento:
Perguntas Mais Frequentes
O que é doença meningocócica?
A doença meningocócica é causada pela infecção por bactérias chamadas Neisseria
meningitides. Essas bactérias podem infectar o tecido (as “meninges”) que envolve o
cérebro e a medula espinhal e causar meningite, ou podem infectar o sangue ou outros
órgãos do corpo. Nos EUA, cerca de 1.000 a 3.000 pessoas contraem a doença
meningocócica a cada ano e 10 a 15% morrem apesar de receber tratamento com
antibióticos. Dos que sobrevivem, cerca de 11 a 19% podem perder membros, tornar-se
surdos, ter problemas com o sistema nervoso, retardar-se mentalmente ou ter convulsões
ou derrames.
Como se espalha a doença meningocócica?
Essas bactérias são transmitidas de pessoa para pessoa através da saliva (espeto). Você
deve estar em contato próximo com a saliva de uma pessoa infectada para que a bactéria
se espalhe. O contato próximo inclui atividades como beijar, compartilhar garrafas de água,
compartilhar utensílios para comer / beber ou compartilhar cigarros com alguém infectado;
ou estar a um metro e meio de alguém que está infectado e tosse e espirra.
Quem está em maior risco de contrair doença meningocócica?
Pessoas que viajam para certas partes do mundo onde a doença é muito comum,
microbiologistas, pessoas com infecção pelo HIV e pessoas expostas à doença
meningocócica durante um surto estão em risco de doença meningocócica. Crianças e
adultos com baço danificado ou removido ou deficiência terminal de componente do
complemento (um distúrbio imunológico herdado) estão em risco. As pessoas que vivem em

certos ambientes, como calouros de faculdade que moram em dormitórios e recrutas
militares, correm maior risco de doença.
Os participantes do acampamento estão em maior risco de doença meningocócica?
As crianças que frequentam acampamentos diurnos ou residenciais não são consideradas
com risco aumentado de doença meningocócica por causa de sua participação.
Existe uma vacina contra a doença meningocócica?
Atualmente, existem 2 tipos de vacinas disponíveis nos EUA que protegem contra 4 dos 13
sorogrupos mais comuns (subgrupos) de N. meningitides que causam doenças graves. A
vacina meningocócica polissacarídica é aprovada para uso naqueles 2 anos de idade ou
mais.
Existem 2 vacinas conjugadas meningocócicas licenciadas. Menactra® é aprovado para uso
entre os 9 meses e os 55 anos de idade. O Menveo® foi comprovado para uso entre os 2 e
55 anos de idade. Pensa-se que as vacinas meningocócicas fornecem proteção por
aproximadamente 5 anos.
Meu filho deve receber vacina meningocócica?
A vacina meningocócica não é recomendada para participação em acampamentos. No
entanto, esta vacina é recomendada para determinadas faixas etárias; entre em contato
com o médico do seu filho. Além disso, os pais de crianças com maior risco de infecção,
devido a certas condições médicas ou outras circunstâncias, devem discutir a vacinação
com o médico.
Como posso proteger meu filho contra a doença meningocócica?
A melhor proteção contra a doença meningocócica e muitas outras doenças infecciosas é a
lavagem cuidadosa e frequente das mãos, higiene respiratória e etiqueta da tosse. Os
indivíduos devem:
-Lave as mãos com freqüência, especialmente depois de usar o banheiro e antes de comer
ou preparar alimentos (as mãos devem ser lavadas com água e sabão ou um gel para as
mãos à base de álcool ou esfregar se as mãos não estiverem visivelmente sujas);
-Cubra o nariz e a boca com um lenço de papel ao tossir ou espirrar e descarte-o em uma
lata de lixo; ou se não tiverem um tecido, tossir ou espirrar na manga superior.
-não compartilhe alimentos, bebidas ou utensílios de cozinha com outras pessoas,
especialmente se estiverem doentes.

Você pode obter mais informações sobre a doença meningocócica ou vacinação junto ao
seu médico, ao Conselho de Saúde local (listado na lista telefônica do governo) ou à Divisão
de Epidemiologia e Epidemiologia do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts.
Imunização em (617) 983-6800 ou ligação gratuita em (888) 658-2850 ou no site do
MDPH em www.mass.gov/dph

ROTINAS DIÁRIAS
Comunicação diária
Seu filho passará muitas horas por semana sob nossos cuidados. Esperamos que você nos
mantenha informados diariamente sobre as pequenas, mas importantes mudanças que
podem afetar o sucesso contínuo de seu filho em nosso programa. Incentivamos você a
consultar os conselheiros ou o diretor do acampamento sempre que surgirem preocupações
sobre o programa e o progresso de seu filho. Valorizamos sua opinião e acreditamos que
pais e famílias são os modelos mais significativos na vida de uma criança. Nosso objetivo é
desenvolver um vínculo contínuo com sua família!

Pegando seu filho
Todas as crianças devem entrar e sair diariamente pelos pais ou pela pessoa autorizada.
Manter a presença diária precisa é essencial para garantir a segurança dos campistas e
será registrado diariamente pela equipe do acampamento. Lembre-se de que a equipe deve
continuar monitorando as outras crianças no programa. Para discussões prolongadas, você
pode marcar um compromisso. Se você se atrasar, é sua responsabilidade entrar em
contato com a pessoa de contato de emergência para buscar seu filho antes do
encerramento do programa. Por favor, ligue para o Diretor do Campo se uma pessoa
diferente não listada na lista de Autorização de Pick-up estiver pegando seu filho e diga a
ela que tenha certeza de ter uma identificação com foto disponível.

Libertação de Crianças
As crianças serão liberadas apenas para os pais ou indivíduos autorizados pelos pais e cuja
identidade pode ser verificada por um cartão de identificação com sua fotografia.
Para garantir a segurança das crianças, a equipe seguirá os seguintes procedimentos de
coleta:
• Verifique se a pessoa está atualmente listada na lista de autorização de retirada.

• Os funcionários verificarão uma identificação com foto para garantir que ela corresponda
ao nome listado. É necessária uma identificação positiva. Lembre-se de levar sua
identificação todos os dias, pois a equipe substituta pode não reconhecê-lo.
• Observe que a equipe se reserva o direito de recusar a liberação de qualquer criança que
considere em risco.
Viagens de campo
Todos os pais serão informados com antecedência de todas as viagens de campo. A
permissão para essas viagens é concedida mediante a assinatura do termo de
consentimento dos pais / responsáveis. Embora não seja comum, se houver um custo para
a viagem de campo, o pagamento será feito antes que seu filho possa participar da viagem.
Alimento para crianças
Você deve fornecer um almoço e um lanche para o seu filho todos os dias do acampamento.
Por favor, considere levar comida extra para o seu filho para um lanche no meio da manhã
e meio dia. Forneça uma garrafa de água ou cantina recarregável para seu filho, para que
ele possa reabastecer a água durante o dia. Ocasionalmente, um lanche leve pode ser
fornecido, mas não deve ser visto como um complemento à ingestão diária de alimentos.

Brinquedos / Itens de Casa
Evite que seu filho leve brinquedos ou itens de casa. A ACM de Martha's Vineyard não é
responsável por nenhum item perdido ou roubado. No acampamento, as crianças são
incentivadas a participar de atividades ao ar livre e de formação de equipes. Não são
permitidos dispositivos eletrônicos, incluindo Gameboys, IPods, MP3 Players e telefones
celulares. Se uma criança levar um item desse tipo para o acampamento, será solicitado
que o armazene com seus pertences pessoais até ser recolhido no final do dia.

Horário Diário Geral
O programa Y de Martha's Vineyard Summer abrange uma variedade de atividades,
incluindo: natação, esportes e fitness, artes criativas, ciência e natureza, educação ao ar
livre e ambiental e jogos organizados.
Questões de Preocupação / Queixa
Questões, problemas e perguntas relacionadas ao programa de verão Y de Martha's
Vineyard devem sempre ser discutidos com a equipe do acampamento. Se você acha que
um problema não pode ser resolvido com a equipe, entre em contato com Tara Dinkel,
Diretora do Campo, no 508 696-7171, ramal 115. Observe que todos os funcionários

trabalham em conjunto para garantir uma comunicação aberta com as famílias que
servimos.
Taxas e / ou perguntas sobre cobrança podem ser encaminhadas ao Serviço de
Atendimento ao Membro em
508-696-7171, ramal 0.
Política de orientação infantil
O Y de Martha's Vineyard acredita que todas as crianças devem ter sucesso. Buscamos um
ambiente que ofereça às crianças oportunidades de explorar seu ambiente dentro de
limites consistentes e adequados à idade. Garantimos que as políticas e procedimentos
relativos à orientação infantil promovam o reconhecimento das necessidades individuais e
diversas de desenvolvimento de cada criança.
Nossas políticas e procedimentos para o gerenciamento de comportamento das crianças
são direcionadas ao objetivo de maximizar o crescimento e desenvolvimento das crianças e
proteger o grupo e os indivíduos dentro dele. Nossas diretrizes são usadas de maneira
consistente, razoável e adequada ao desenvolvimento, com base no entendimento das
necessidades individuais e dos estágios de desenvolvimento de cada criança. Ao usar as
seguintes diretrizes de gerenciamento de comportamento, nos esforçamos para minimizar o
comportamento inadequado, criando um ambiente positivo e acolhedor para todas as
crianças sob nossos cuidados. Por favor, reveja as diretrizes com seu campista. A cópia das
diretrizes escritas abaixo é para você guardar. Uma cópia adicional das diretrizes está
anexada ao final do pacote. Assine e retorne a página em anexo.
Diretrizes de gerenciamento de comportamento
O objetivo da YMCA é proporcionar um ambiente saudável, seguro e protegido para todo o
dia
participantes. As crianças que participam do programa devem seguir as diretrizes de
comportamento
com base nos quatro valores principais e para interagir adequadamente em uma
configuração de grupo.

Diretrizes de comportamento:
• Cuidaremos de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor.
• A honestidade será a base de todos os relacionamentos e interações.
• As pessoas são responsáveis por suas ações.

• Nós nos respeitamos e ao meio ambiente.
Quando um campista não segue as diretrizes de comportamento, seguiremos as seguintes
etapas:
1. A equipe redirecionará o campista para um comportamento mais apropriado.
2. O campista será lembrado das diretrizes de comportamento e regras do acampamento
diurno e uma discussão
irá tomar lugar.
3. Se o comportamento persistir, um pai será notificado sobre o problema.
4. A equipe documentará a situação. Esta documentação escrita incluirá o que o
problema de comportamento é o que provocou o problema e as ações corretivas
tomadas.
5. A equipe agendará uma conferência com os pais para que eles possam determinar a ação
apropriada para
leva.
6. A equipe agendará uma verificação de progresso ou uma conferência de
acompanhamento.
7. Se o problema persistir, a equipe agendará uma conferência que inclua os pais, campista,
funcionários e diretor do programa. O diretor do programa terá toda a documentação e
as notas de
as conferências anteriores para revisão. Se conferências subsequentes tiverem que ser
agendadas, um conselheiro
também pode estar presente.
8. Se o comportamento de uma criança a qualquer momento ameaçar a segurança imediata
dessa criança, outras crianças ou
funcionários, os pais podem ser notificados e espera-se que levem a criança
imediatamente.
9. Se um problema persistir e uma criança continuar a atrapalhar o programa de
acampamento, o YMCA
reserva-se o direito de suspender a criança do programa. A expulsão do programa será
considerado em situações extremas.

Os comportamentos a seguir não são aceitáveis e podem resultar na suspensão imediata
de um
campista pelo restante do dia atual e pelo dia seguinte:
• Colocar em risco a saúde e a segurança de crianças e / ou funcionários, membros e
voluntários
• Roubar ou danificar YMCA ou propriedade pessoal
• Sair do programa de acampamento sem permissão
• Continuando a interromper o programa
• Recusar-se a seguir as diretrizes de comportamento ou as regras do acampamento
• Usar palavrões, vulgaridade ou obscenidade frequentemente
• Agir de maneira obscena
Se algum desses comportamentos persistir, a equipe poderá suspender o campista pela
segunda vez antes da expulsão.
A expulsão imediata pode ocorrer se um campista estiver na posse e / ou usar tabaco,
álcool,
drogas ilegais, fogos de artifício, armas de fogo ou explosivos.
FILOSOFIA DE ENRIQUECIMENTO DE YMCA

Acreditamos no valor da diversidade humana e no tratamento justo de todas as pessoas.
Deve ser nosso objetivo número um fornecer o tipo de ambiente e o tipo de influências que
incentivam todas as crianças a se tornarem adultos criativos, independentes, responsáveis,
totalmente funcionais e auto-dirigidos que possam tomar decisões por si mesmos. Em
segundo lugar, como adultos, devemos nos esforçar para continuar aprendendo e
crescendo em nossos relacionamentos com os outros, para que possamos nutrir um
ambiente pacífico e cercar as crianças com compreensão, carinho e doação.
Nossos valores e crenças sobre as crianças estão profundamente enraizados na história do
Y.
Acreditamos que todas as crianças têm o direito de se sentir bem consigo mesmas e é
responsabilidade de todos os professores nutrir a auto-estima da criança
Acreditamos que todas as nossas decisões educacionais e de orientação para crianças
devem se basear em nosso conhecimento do desenvolvimento infantil.

Acreditamos que cada pessoa é um indivíduo único e tem suas próprias necessidades. Cada
pessoa tem o direito de atender a essa necessidade à sua maneira e no seu tempo. No
entanto, uma das responsabilidades de ter direitos é reconhecer e respeitar os direitos dos
outros.
Acreditamos que todos têm o direito de sentir, “bons e ruins”, bem como o processo de
tentativa e erro que acompanha os sentimentos. É importante que as pessoas as entendam,
em vez de negá-las.
Acreditamos que apreciamos e apoiamos os laços estreitos entre a criança e a família e
que as crianças são melhor compreendidas no contexto de sua família, cultura e sociedade.
Acreditamos que criatividade, auto-expressão e curiosidade são expressões de
individualidade e devem ser incentivadas a se desenvolver em todas as pessoas.
Acreditamos em ajudar crianças e adultos a atingir todo o seu potencial nos contextos de
relacionamentos baseados em confiança, respeito e consideração positiva.
Acreditamos que cada criança e família deve o respeito à privacidade pessoal exigida pela
ética profissional.

INFORMAÇÃO, DIREITOS E RESPONSABILIDADES DOS PAIS

Incentivamos você a consultar a equipe do programa sempre que surgir alguma
preocupação com seu filho. Isso dará a você e à equipe a oportunidade de discutir o
programa e o progresso de seu filho. A equipe do programa certamente trará problemas
especiais ou desenvolvimentos significativos à atenção das famílias assim que surgirem.

Incentivamos as famílias a se envolverem no aprendizado e desenvolvimento de seus filhos;
também valorizamos suas sugestões e sugestões. Faça parte do processo de aprendizagem.
Acreditamos que pais e famílias são os modelos mais importantes na vida de seu filho.

PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO E RELATÓRIO DE CUSTO SUSPEITO DE ABUSO OU
NEGLIGÊNCIA

O programa Y de Martha's Vineyard Summer protegerá as crianças de abusos e
negligências durante o horário do programa. O Y desenvolveu e segue os procedimentos
escritos para a denúncia de qualquer suspeita de abuso e negligência infantil, conforme

exigido pela lei estadual de Massachusetts. Todos os novos funcionários devem participar
de um programa de orientação que inclua os seguintes procedimentos e políticas:
1. Todos os funcionários são repórteres mandatados e devem denunciar suspeitas de
abuso ou negligência infantil. O relatório será apresentado ao Departamento de Crianças e
Famílias (DCF), de acordo com as MGL c.119 e 51A.
2. O diretor ou líder do grupo deve notificar o Departamento de Educação Infantil e
atendimento (EEC) imediatamente após a apresentação de um relatório 51A, ou ao saber
que um relatório 51A foi arquivado, alegando abuso ou negligência de uma criança
enquanto estiver sob os cuidados do programa. ou durante uma atividade relacionada ao
programa.
3. O Programa de Verão Y cooperará em todas as investigações de abuso ou negligência,
incluindo a identificação de famílias de crianças atualmente ou anteriormente matriculadas
no programa; fornecer consentimento para a divulgação de informações ao EEC e permitir
que o EEC divulgue informações a qualquer pessoa ou agência que o EEC possa especificar
como necessário para a investigação imediata de alegações e proteção de crianças.
4. Todos os funcionários do acampamento devem participar do treinamento de Prevenção
de Abuso e Negligência anualmente.
5. Se uma pessoa / equipe estiver envolvida em uma questão de abuso, ela será removida
do trabalho com crianças até que o caso do DCF seja resolvido e por mais tempo que o
Departamento (CEE) exija.
6. O número de telefone do escritório mais próximo do DCF é (508) 760-0200.

COMENTÁRIOS FINAIS
Gostaríamos de agradecer a você por escolher o programa Y of Martha's Vineyard Summer.
Esperamos ansiosamente melhorar a vida de crianças e famílias abraçando a missão do Y
através dos valores de carinho, honestidade, respeito e responsabilidade. Nosso guia da
família descreveu seus deveres, expectativas e responsabilidades, bem como suas
obrigações como pais de uma criança matriculada. Essas condições (conforme declaradas
no formulário de acordo com os pais / responsáveis) foram cuidadosamente planejadas
para garantir o conforto e a proteção do seu filho. Você pode esperar que nossa equipe
forneça ao seu filho um programa emocionante e gratificante, no qual ele / ela terá a
oportunidade de fazer novos amigos e experimentar atividades novas e emocionantes.
Encorajamos e agradecemos seus comentários e sugestões e agradecemos sinceramente
sua cooperação nesses esforços para fornecer uma programação de qualidade para seu
filho. Bem-vindo ao programa Y of Martha's Vineyard Summer!

Atenciosamente,
Tara Dinkel
Diretor de programa

