SPECIAL EDUCATION PARENT ADVISORY COUNCIL

JANAR – MAJ 2018
Misioni i Departamentit të Edukimit Special është që të ofrojë suport, asistencë teknike dhe shërbime për shkollat, stafin,
nxënësit, familjet dhe palët e interesuara të komunitetit gjatë punës së përbashkët për të promovuar shkolla të sigurta në
të cilat të gjithë nxënësit të arrijnë sukses. Nëpërmjet përpjekjeve tona ne jemi të përkushtuar për partneritet, për të
garantuar përpikmërinë e mësimeve të specializuara, mundësitë përfshirëse, mësimin profesional dhe rezultatet rigoroze
për nxënësit me paaftësi.

PLANIFIKIM I MBLEDHJES SE PRINDERVE KESHILLUES TE EDUKIMIT SPECIAL
JU LUTEM DEGJONI PER MESAZHE MUJORE KUJTUESE CONNECT-ED PER MBLEDHJE
Seancat e mëngjesit dhe mbrëmjes do të mbahen: [9:30 – 11:30 dhe/ose 4:30 – 6:30PM]

*Të gjitha eventet do të mbahen në Durkin Administration Building, 20 Irving St. Worcester*
Ju lutem kontaktoni Departamentin e Edukimit Special në (508)-799-3093 nëse keni ndonjë pyetje, keni nevojë për
akomodime, dhe/ ose keni nevojë për përkthyes.

Seanca I: [9:30-11:30 & 4:30 – 6:30PM]
Vendi: 20 Irving Street Durkin Admin Bldg.

* Zyrtarët e SPED PAC’ zgjedhjet do të bëhen në këtë trajnim
5 Shkurt, 2018
Recepsion i Edukimit Special për të takuar stafin e Departamentit dhe për Përmbledhjen e Rregulloreve dhe të
Drejtave Themelore të Prindërve për të kuptuar procesin e gjetjes dhe pranimit të fëmijës:
Diskutimet në panel të krijuara për të ndihmuar prindërit që të mësojnë se si të bëhen partnerë efektivë me shkollën e
fëmijëve të tyre për të kuptuar procesin për edukimin special, dhe për të planifikuar, marrë vendime dhe monitoruar
progresin në shkollë të fëmijëve të tyre. Të gjithë prindërit janë të mirëpritur për të marrë pjesë në recepsion përpara
mbledhjes për të takuar Worcester Special Education Administration Leadership TEAM. Pije freskuese do të shërbehen në
të dyja mbledhjet.

Seanca II: [4:30 – 6:30 PM]
Prezantues: Quinsigamond Community College Shërbimet e Paaftësisë
Vendi: Quinsigamond Community College – Harrington Learning Center
Për Pyetje Kontaktoni: Kristie Proctor (508) 854-4471
5 Mars, 2018
Planifikim i Tranzicionit: Cfarë duhet që Unë të di nëse fëmija im është në tranzicion nga shkolla e mesme (high
school) dhe/ose planifikimi post-sekondar për në kolegj ose karierrë? Shërbimet e Paaftësisë së QCC do të prezantojnë
informacion për prindërit dhe nxënësit të cilët janë të interesuar për të aplikuar për pranim. Kjo është një mundësi e
shkëlqyer për ju dhe fëmijën tuaj për të bërë pyetje dhe për të marrë informacion në lidhje me një kalim të sukseshëm në
Kolegj.

Seanca III: [4:30- 6:30]
Prezantues: Triada Frangou-Apostolou
Vendi: 20 Irving Street Durkin Admin Bldg.
9 Prill, 2018
Strategji të Sjelljes dhe Mësimi Social Emocional: Prindërit do të mësojnë strategji për të ndihmuar fëmijën e tyre duke
përdorur një qasje të bazuar në forcë. Strategjitë pozitive të komunikimit janë faktor thelbësor kur vjen fjala për uljen e
përshkallëzimit të sjelljes së fëmijës tuaj e cila mund të përfshijë jo-pajtim, ose shpërthim zemërimi. Prindërit do të
mësojnë strategji për të angazhuar fëmijën e tyre duke përdorur qasje sjelljeve të bazuar në forcë.

Data: 16 Maj, 2018 [6:00PM – 8:00PM]
Eventi: Festë për Suksesin e Nxënësve Tanë dhe Ata të Cilët Ndihmojnë Ata/Ato!
Vendi: Shkolla Worcester Technical High
Ceremonia e Dhënies së Cmimeve do të njohë dhe mbështesë talentet, fuqinë dhe vetë-vendosmësinë e
nxënësve tanë nëpërmjet aftësive vetë-advokuese.

