مجلس أولياء األمور االستشاري للتعليم الخاص

كانون الثاني – يناير الى أيار – مايو 2018
تتمثل مهمة قسم التعليم الخاص بتوفير الدعم ،والمساعدة التقنية ،والخدمات للمدارس ،والموظفين ،والتالميذ ،واألسر ،والجهات المعنية من المجتمع حيث تعمل بتعاون لتعزيز
المدارس اآلمنة حيث يمكن لجميع التالميذ أن يحققوا النجاح .إننا ملتزمون من خالل جهودنا بتكوين الشراكات لضمان دقة التعليم المتخصص ،وفرص الدمج ،والتعليم المحترف
والنتائج الدقيقة للتالميذ ذوي اإلعاقات.

جدول مواعيد مجلس أولياء األمور االستشاري للتعليم الخاص
يرجى االستماع الى رسائل التذكير الشهرية من خالل برنامج CONNECT-ED
الجلسات الصباحية والمسائية التي سيتم عقدها 11:30 – 9:30[ :و  /أو  6:30 – 4:30مسا ًء]
*ستعقد جميع األنشطة في مبنى دوركين اإلداري*20 Irving St. Worcester ،
يرجى االتصال بقسم التعليم الخاص على الرقم  (508)-799-3093إذا كانت لديكم أي أسئلة ،أو تحتاجون الى التسهيالت ،و  /أو الى مترجم.

الجلسات رقم  11:30-9:30[ :Iو 6:30-4:30مسا ًء]
المكان :مبنى دوركين اإلداري20 Irving St. Worcester ،
*سيتم خالل فترة التدريب هذه انتخاب األعضاء المسئولين في المجلس
 5شباط – فبراير 2018
حفلة استقبال لقسم التعليم الخاص للقاء الموظفين في القسم والستعراض األنظمة وحقوق أولياء األمور األساسية لفهم عملية تحديد الطفل واألهلية:
حلقة مناقشة مصممة لمساعدة أولياء األمور على تعلّم كيف يصبحون شركاء فعّالين مع مدرسة طفلهم لكي يفهموا عملية تحديد األهلية للتعليم الخاص ،وللتخطيط ،والتخاذ
القرارات ومراقبة تقدم طفلهم في المدرسة .نرحب بجميع أولياء األمور لحضور حفلة االستقبال قبل االجتماع للقاء فريق القيادة في إدارة قسم التعليم الخاص في وستر .سيتم
تقديم المرطبات خالل االجتماعين.

الجلسات رقم  6:30 – 4:30[ :IIمسا ًء]

المقدم :خدمات المعوقين في جامعة كوينسيغاموند كميونيتي
المكان :جامعة كوينسيغاموند كميونيتي – مركز هارينغتون للتعليم
إذا كانت لديكم أسئلة يرجى االتصال :بكريستي بروكتور على الرقم (508) 854-4471
 5آذار – شباط 2018
علي أن أعرف إذا كان طفلي سينتقل من المدرسة الثانوية و  /أو من التخطيط لمرحلة التعليم ما بعد الثانوي الى الجامعة أو الوظيفة؟ ستقدم
التخطيط لعملية االنتقال :ماذا ّ
خدمات المعوقين في جامعة ك وينسيغاموند المعلومات الى أولياء األمور والتالميذ الذين يرغبون في تقديم طلبات الدخول .هذه فرضة رائعة لكم ولطفلكم لطرح األسئلة
وللحصول على المعلومات حول عملية انتقال ناجحة الى الجامعة.

الجلسة رقم ]6:30 – 4:30[ :III
المقدمة :تريادا فرانغو أبوستولو
المكان :مبنى دوركين اإلداري20 Irving St. Worcester ،
 9نيسان – أبريل 2018
تعلّم االستراتيجيات السلوكية والتعلّم االجتماعي العاطفي :سيتعلّم أولياء األمور االستراتيجيات لدعم طفلهم من خالل استخدام طريقة قائمة على القوة .تعتبر استراتيجيات
التواصل اإليجابي عامالً أساسيا ً حين يتعلق األمر بسلوك طفلكم الذي قد يتضمن عدم االمتثال ،أو نوبات الغضب .سيتعلّم أولياء األمور االستراتيجيات للتفاعل مع طفلهم من
خالل استخدام الطرق السلوكية القائمة على القوة.

التاريخ 16 :أيار – مايو  6:00[ 2018مسا ًء –  8:00مساءٍ ]
الحدث :االحتفال بنجاح تالميذنا والذين يوفرون الدعم لهم!
المكان :مدرسة وستر المهنية الثانوية

حفل توزيع الجوائز لتقدير وتبنّي مواهب وقدرات ،ومواطن القوة ،لدى تالميذنا والقدرة على تقرير المصير من خالل مهارات المناصرة للذات.
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