CONSELHO CONSULTIVO DE PAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

JANEIRO – MAIO 2018
A missão do Departamento de Educação Especial é fornecer suporte, assistência técnica e serviço às escolas,
funcionários, estudantes, famílias e partes interessadas da comunidade, enquanto trabalhamos em colaboração para
promover escolas seguras onde todas as crianças podem se encontrar com sucesso. Através de nossos esforços, estamos
empenhados em parcerias para assegurar a fidelidade de instruções especializadas, oportunidades de inclusão,
aprendizagem profissional e resultados rigorosos para estudantes com deficiência.

CRONOGRAMA DE REUNIÕES DO CONSELHO DE PAIS DA ED. ESPECIAL
POR FAVOR OUVIR MENSAGENS DE LEMBRETE MENSAIS DO CONNECT-ED DAS REUNIÕES
Sessões da manhã e da noite acontecem: [9:30 – 11:30h e/ou 16:30 – 18:30h]

*Todos os eventos serão realizados no Durkin Administration Building, 20 Irving St. Worcester*
Entre em contato com o Departamento de Educação Especial se você tiver alguma dúvida, precisar de acomodações e /
ou precisar de um Intérprete em (508)-799-3093
Sessões I: [9:30-11:30 & 16:30 – 18:30h]

Local: 20 Irving Street Durkin Admin Bldg.
*A eleição dos Oficiais do SPED PAC terá lugar neste treinamento
5 de Fevereiro de 2018
Recepção de Educação Especial para conhecer o pessoal do Departamento e Visão Geral dos
Regulamentos e os Direitos Básicos dos Pais para entender o processo de busca e elegibilidade da
criança:
Painel de discussão projetado para ajudar os pais a aprender como ser parceiros efetivos com a escola de seus filhos para
entender o processo de educação para educação especial e planejar, tomar decisões e monitorar o progresso de seus filhos
na escola. Todos os pais são bem-vindos para participar de uma recepção antes da reunião para conhecer a Equipe de
liderança da Administração de Educação Especial de Worcester. Refrescos serão servidos em ambas as reuniões.

Sessão II: [16:30 – 18:30h]
Apresentadores: Serviços de deficiências da Quinsigamond Community College
Local: Quinsigamond Community College – Harrington Learning Center
Perguntas, entre em contato com: Kristie Proctor (508) 854-4471
5 de Março de 2018
Planejamento de transição: o que eu preciso saber se meu filho está em transição do ensino médio e / ou
pós-secundário para a faculdade e a carreira? Os Serviços de Deficiências de QCC apresentarão informações
para pais e alunos interessados em solicitar admissões. Esta é uma oportunidade maravilhosa para você e
seu filho fazer perguntas e obter informações sobre uma transição bem sucedida para a faculdade.

Sessão III: [16:30- 18:30h]
Apresentador(a): Triada Frangou-Apostolou
Local: 20 Irving Street Durkin Admin Bldg.
9 de Abril 2018
Estratégias Comportamentais e Aprendizagem Sócio-emocional: Os pais aprenderão estratégias para
apoiar seu filho usando uma abordagem baseada em força. Estratégias de comunicação positiva é um fator
chave quando se trata de de-escalação do comportamento do seu filho, que pode incluir a não-conformidade,
ou explosão de raiva. Os pais aprenderão estratégias para envolver seus filhos usando uma abordagem
comportamental baseada em força.

Data: 16 de Maio de 2018 [18:00 – 20:00h]
Evento: Comemore o Sucesso dos Nossos Alunos e Aqueles que os Apoiam!
Local: Worcester Technical High School
Cerimônia de entrega de prêmios para reconhecer e abraçar as habilidades de talentos, qualidades e
sua autodeterminação por meio de habilidades de auto-defesa.

