HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHO PHỤ HUYNH VỀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

NĂM HỌC: 2018/2019
Nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Đặc biệt là trợ giúp, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp dịch vụ cho các trường học, nhân viên,
học sinh, gia đình và các bên liên quan trong cộng đồng khi chúng tôi hợp tác để thúc đẩy các trường học an toàn, nơi
tất cả trẻ em có thể thành công. Thông qua những nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi cam kết hợp tác để đảm bảo tính
trung thực của hướng dẫn chuyên ngành, cơ hội hòa nhập, học tập chuyên nghiệp và kết quả nghiêm ngặt cho học
sinh khuyết tật.

CHÀO MỪNG CÁC PHỤ HUYNH VÀ GIA ĐÌNH THAM GIA CUỘC HỌP CỦA CHÚNG TÔI
VUI LÒNG NGHE THÔNG ĐIỆP NHẮC NHỞ ĐƯỢC KẾT NỐI
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào và/hoặc cần Thông dịch viên, vui lòng liên hệ với Phòng Giáo dục Đặc biệt để đăng
ký cho bất kỳ hội thảo nào bằng cách gọi (508) 799-3093

BUỔI I: Quyền của Phụ huynh và Quy trình IEP
[10:30-TRƯA & 4:30 - 6:30 CHIỀU]
*Cuộc bầu chọn cán bộ SPED PAC sẽ diễn ra trong buổi đào tạo này
NGÀY: 21 tháng 3 năm 2019
ĐỊA ĐIỂM: Durkin Administration Building, 20 Irving St. Worcester*
Lễ tân Giáo dục Đặc biệt sẽ gặp gỡ nhân viên của Phòng và Tổng quan về Quy định và các Quyền Cơ bản của
Phụ huynh để hiểu quy trình giáo dục đặc biệt:
Thảo luận nhóm được thiết kế để giúp phụ huynh tìm hiểu cách trở thành đối tác hiệu quả với trường của con mình để
hiểu quy trình xét điều kiện cho giáo dục đặc biệt, và lập kế hoạch, đưa ra quyết định và theo dõi tiến bộ của con họ ở
trường. Mọi phụ huynh đều có thể tham dự lễ đón tiếp trước cuộc họp để gặp gỡ Đội ngũ Lãnh đạo Quản lý Giáo dục
Đặc biệt của Worcester. Đồ ăn nhẹ và đồ uống sẽ được phục vụ tại cả hai cuộc họp,
BUỔI II: [6:00 - 8:00 CHIỀU]
NGUỒN TÀI NGUYÊN
ĐỐI TÁC VỚI NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG
NGÀY: 24 tháng 4 năm 2019
ĐỊA ĐIỂM: Phòng hội thảo của Bảo tàng Nghệ thuật Worcester trong Cánh Giáo dục của Higgins
BUỔI III: [4:30- 6:30 Chiều)
CAN THIỆP VỀ HÀNH VI VÀ HỌC TẬP CỦA ĐẠO LUẬT THÀNH CÔNG CỦA MỖI HỌC SINH (ESSA)
NGÀY: 6 tháng 5 năm 2019
ĐỊA ĐIỂM: Durkin Administration Building, 20 Irving St. Worcester*
Chiến lược Học tập và Hành vi để Học sinh có thể đạt được Thành tích vượt trội: Phụ huynh sẽ tìm hiểu các
biện pháp can thiệp và nguồn lực học tập để thúc đẩy và khuyến khích sự tiến bộ trong học tập của con em họ và cả
các chiến lược hành vi để hỗ trợ trẻ sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên những điểm mạnh. Các chiến lược giao
tiếp tích cực là một yếu tố quan trọng trong việc giảm bớt hành vi của con quý vị, có thể bao gồm cả sự không tuân thủ
hoặc bộc phát cơn giận dữ. Phụ huynh sẽ tìm hiểu các chiến lược để thu hút con mình bằng cách sử dụng phương
pháp hành vi dựa trên các điểm mạnh.
SỰ KIỆN: ĂN MỪNG Thành công của Học sinh và những Người Hỗ trợ Họ!
NGÀY: 23 tháng 5 năm 2019 [6:00 Chiều - 8:00 Chiều]
ĐỊA ĐIỂM: Trường Trung học Kỹ thuật Worcester - Giảng đường
Lễ trao giải để công nhận và đón nhận khả năng, thế mạnh và sự tự quyết của học sinh thông qua các kỹ năng tự biện
hộ và thành tích học tập.

