HỘI

ỒNG TƯ VẤN GIÁO DỤC

ẶC BIỆT CỦA PHỤ HUYNH

THÁNG MỘT – THÁNG N M 2018

Nhiệm vụ của Ủy ban Giáo dục ặc biệt là cung cấp hỗ trợ, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ cho các trường học, nhân viên, sinh
viên, gia ình và các bên liên quan trong cộng ồng vì chúng tôi hợp tác ể thúc ẩy các trường học an toàn nơi tất cả trẻ
em có thể gặp gỡ thành công. Thông qua những nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi cam kết hợp tác ể ảm bảo sự trung thành
của việc giảng dạy chuyên môn, các cơ hội bao gồm, học tập chuyên nghiệp và kết quả chính xác cho học sinh khuyết tật.

TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CUỘC HỌP GIÁO DỤC ĐĂC BIỆT CỦA PHỤ HUYNH
VUI LÒNG LẮNG NGHE TIN NHẮN NHẮC NHỞ CUỘC HỌP KẾT NỐI HÀNG THÁNG
Các buổi học sáng và buổi tối sẽ ược tổ chức: [9:30 – 11:30Sáng và/hoặc 4:30 – 6:30Tối]

*Tất cả các sự kiện sẽ được tổ chức tại Durkin Administration Building, 20 Irving St. Worcester*
Xin vui lòng liên lạc với Ủy ban Giáo Dục
tại (508)-799-3093

ặc Biệt nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, yêu cầu nơi ở, và/hoặc cần một Phiên dịch

Phần I: [9:30-11:30Sáng & 4:30 – 6:30Tối]
ịa điểm: 20 Irving Street Durkin Admin Bldg.

* Cuộc bầu cử Nhân viên SPED PAC sẽ diễn ra tại buổi tập huấn này
5 tháng Hai, 2018
Tiếp tân Giáo Dục ặc Biệt gặp nhân viên của Ủy ban và xem Tổng Quát về Các Quy
Cơ Bản của Phụ Huynh ể hiểu về thủ tục tìm kiếm và hội ủ iều kiện của trẻ:

ịnh và Những Quyền

Thảo luận nhóm ược thiết kế ể giúp cha mẹ tìm hiểu làm thế nào ể trở thành ối tác có hiệu quả với trường học của con
mình ể hiểu quy trình hội đủ điều kiện của giáo dục ặc biệt, và hoạch ịnh, ra quyết ịnh và theo dõi tiến bộ của con mình
trong trường học. Tất cả phụ huynh ược chào ón ến dự lễ tân trước cuộc họp ể gặp BAN HỘI ĐỒNG Quản lý Giáo dục
ặc biệt Worcester. Giải khát sẽ ược phục vụ tại cả hai cuộc họp.

Phần II: [4:30 – 6:30 Tối]
Người thuyết trình: Quinsigamond Community College Disability Services
ịa điểm: Quinsigamond Community College – Harrington Learning Center
Thắc mắc vui lòng liên hệ: Kristie Proctor (508) 854-4471
5 tháng Ba, 2018
Kế hoạch Chuyển tiếp: Tôi cần biết những gì nếu con tôi ang chuyển tiếp từ bậc trung học và/hoặc kế
hoạch sau trung học ến ại học và nghề nghiệp? Dịch vụ Khuyết tật của QCC sẽ trình bày thông tin cho phụ
huynh và học sinh quan tâm ến việc xin nhập học. ây là một cơ hội tuyệt vời cho bạn và con của bạn ể ặt
câu hỏi và nhận ược thông tin liên quan ến việc chuyển tiếp thành công sang trường cao ẳng.

Phần III: [4:30- 6:30 Tối]
Người thuyết trình: Triada Frangou-Apostolou
ịa điểm: 20 Irving Street Durkin Admin Bldg.
9 tháng Tư, 2018
Học hỏi Chiến lược Hành vi và Xúc cảm Xã hội: Phụ huynh sẽ học các chiến lược ể hỗ trợ con mình sử dụng
cách tiếp cận dựa trên ưu điểm. Các chiến lược truyền thông tích cực là một yếu tố quan trọng trong việc làm mất
dần hành vi của con bạn mà có thể bao gồm sự không tuân thủ hoặc sự bùng nổ giận dữ. Các bậc phụ huynh sẽ
học các cách ể lôi kéo con của họ bằng cách sử dụng cách tiếp cận hành vi dựa trên ưu điểm.

Ngày: 16 tháng N m, 2018 [6:00 Tối – 8:00 Tối]
Sự kiện: Kỷ niệm thành công của sinh viên chúng tôi và những người hỗ trợ họ!
ịa điểm: Worcester Technical High School
Lễ trao giải ể nhận biết và nắm bắt khả n ng tài n ng của học sinh và khả n ng tự quyết của các em
thông qua các kỹ n ng tự iều chỉnh.

