nossa missão
PORTUGUESE

Nossa missão é trabalhar pela compreensão, respeito, e
apoio de todas as crianças com necessidades especiais em
Framingham.
O Conselho Consultivo para Pais de Educação Especial de
Framingham (F-SEPAC) é dirigido por pais que estão
preocupados com as necessidades especiais das crianças
nas escolas de Framingham. Nós somos um recurso do
distrito largo aos pais / guardiães das crianças com
necessidades especiais. Somos uma voz unida para crianças
com necessidades especiais e consideramos um comitê
consultivo para o distrito escolar de Framingham e seu
Departamento de Educação Especial. O F-SEPAC é
mandatado e apoiado pela lei de Massachusetts.
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para pais e responsáveis
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Spanish@F-SEPAC.org
Portuguese@F-SEPAC.org
Supportgroup@F-SEPAC.rg
Volunteer@F-SEPAC.org
Por favor, visite o nosso site e vá para "contacte-nos" para qualquer escola
específica Ou necessidades do departamento escolar.

Framingham Special Education Parent Advisory Council
www.F-SEPAC.org

Apoiando nossos Pais, Guardiões e Professores
Somos uma voz unida para nossas crianças com necessidades especiais
nas Escolas Públicas de Framingham. Uma vez por ano temos um evento
chamado Aconselhar o Conselho Consultivo onde os pais podem nos
informar sobre questões, tanto positivas como negativas, e preocupações.
Compilamos a lista e a apresentamos ao Diretor de Educação Especial e ao
Superintendente, conforme necessário. Não representamos crianças
individuais, mas formamos um grupo unido para melhorar os programas e
serviços para todos os nossos filhos.

F-SEPAC Grupo Yahoo e página do Facebook estão abertas a qualquer
pessoa que queira receber anúncios de workshops, seminários, reuniões,
conferências, exposições, informações sobre políticas locais, etc. Vá para
http: // grupos. Yahoo.com/ group / F-SEPAC para se juntar ao Yahoo Group
ou como nós em nossa página do Facebook em https://www.facebook.com/
pages/Framingham-Special-Education-Parent-Advisory-Council/
255453975614?ref= Br_tf.
Alcançamos a população imigrante oferecendo os eventos de interesse
em espanhol e português. Também temos muitas informações e recursos
sobre educação especial em espanhol e português em nosso site.

Oferecemos eventos de interesse para pais e tutores, incluindo Direitos
Fundamentais em Educação Especial. Oferecemos apresentações em Lively
Letters, Safety and Bullying Workshop, apresentação sobre o novo modelo de
inclusão do distrito, o PARCC, etc. Muitos de nossos folhetos podem ser
encontrados em nosso site. Visite nosso site para próximos workshops e
eventos.
Nosso Parent Outreach Committee tem um grupo de apoio aos pais.
Junte-se ao nosso grupo de apoio mensal de pais / guardiões, também
conhecido como o grupo de apoio 4Cs (Café, Conforto, Conversa e Chocolate)
a cada segunda sexta-feira das 9 às 11 horas no B Sisters Café 680
Worchester Road em Framingham no lado leste da rota 9 através do Rua de

Nosso calendário para o ano escolar
2016/2017
CHEKC NOSSO SITE PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE NOSSOS
EVENTOS EM www.F-SEPAC.org
Com todos os nossos eventos com um aviso de 48 horas, faremos toda

Staples, Trader Joes e Walgreens. Todas as famílias de crianças com

tentativa de fornecer intérpretes para línguas estrangeiras e ASL para
qualquer pessoa que solicite tal.

necessidades especiais e aqueles que querem ganhar mais sobre educação
especial são bem-vindos. Por favor, envie um e-mail para supportgroup@F-

Consulte o nosso site para obter as informações mais actualizadas www.F-

SEPAC.org ou ligue para 508.558.7220 se você tiver alguma dúvida.
Site da F-SEPAC - Nosso site inclui uma lista de artigos úteis tanto para
pais / responsáveis e professores, recursos, tópicos de interesse (inclusão,
bullying, consciência de deficiência, poesia e humor), F-SEPAC e eventos
locais e apoio Grupos. As informações do F-SEPAC estão disponíveis em
espanhol e português com links para sites úteis nesses idiomas.

SEPAC.org

