
Nossa Missão 

A nossa missão é trabalhar para a compreensão, respeito e 
apoio de todas as crianças com necessidades especiais em 
Framingham.

O Conselho Consultivo dos Pais da Educação Especial de 
Framingham (Framingham Special Education Parent Advisory 
Council / F-SEPAC) é administrado por pais preocupados com 
as necessidades especiais das crianças nas escolas de 
Framingham. Somos um recurso de todo o distrito para pais / 
responsáveis de crianças com necessidades especiais. Somos 
uma voz unida para crianças com necessidades especiais e 
considerados como 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. 

Contate-Nos 

Oficiais da 2018-2019 F-SEPAC 
chairperson@F-SEPAC.org 
Sheryl Goldstein
Karen Byank

secretary@F-SEPAC.org 
Susan Arndt

Email Geral - info@F-SEPAC.org 

Voluntários 
spanish@F-SEPAC.org 
portuguese@F-SEPAC.org 
supportgroup@F-SEPAC.org 
volunteer@F-SEPAC.org 

Visite o nosso site e vá para "contatar-nos" para necessidades 
específicas do departamento escolar ou escolar. 
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Apoiando Estudantes, Pais, Guardiões e 
Professores 

Somos uma voz unida para as crianças com necessidades 
especiais nas escolas públicas de Framingham. Entre em 
contato com nossos funcionários com suas perguntas e 
preocupações sobre educação especial. Periódicamente, nos 
encontramos com a Diretora de Educação Especial para 
discutir questões, tanto positivas quanto negativas, e 
preocupações com educação especial em nosso distrito. Nós 
compilamos a lista juntos e a apresentamos à Diretora de 
Educação Especial e ao Superintendente, conforme necessário. 
Por favor, deixe-nos saber o que está acontecendo no distrito. 
Manteremos suas informações anônimas. Nós não 
representamos crianças individuais, mas nos juntamos como 
um grupo unido para melhorar os programas e serviços para 
todos os nossos filhos. 

Oferecemos eventos de interesse para pais e responsáveis, 
incluindo os direitos básicos em educação especial. 
Oferecemos apresentações sobre o workshop Lively Letters, 
Safety and Bullying, apresentação sobre o modelo de Nova 
Inclusão do distrito, PARCC, etc. Muitos dos folhetos de 
apresentações passadas podem ser encontrados em nosso site 
em 'eventos'. 

Nosso Comitê de divulgação dirige um grupo de suporte 
para pais. Participe de nossa reunião mensal do Grupo de 
Apoio de Pais/Responsáveis, toda segunda Sexta-feira do mês, 
salvo as exceções previamente avisadas, o horário é das 9 às 
11hs da manhã no B Sisters Café - 680 Worcester Road em 
Framingham no sentido leste da rota 9 do outro lado da rua da 
Staples, Trader Joes e Walgreens. Todos os pais e 
responsáveis por crianças com necessidades especiais, e todos 
que queiram informar-se mais sobre Educação Especial, são 
bem-vindos. Por favor, verifique nosso site para datas exatas ou 

envie um email para support@F-SEPAC.org ou ligue para 
508.558.7220 se tiver alguma dúvida.

Site da F-SEPAC - Nosso site inclui uma lista de artigos úteis 
para pais / responsávei e professores, recursos, tópicos de 
interesse (inclusão, pós- escolar, planejamento de transição, 
transição de intervenção precoce, bullying, consciência de 
deficiência, poesia e humor) F -SEPAC e eventos locais, e 
grupos de apoio. As informações do F-SEPAC estão disponíveis 
em espanhol e português com links para sites úteis nesses 
idiomas. 

O F-SEPAC Yahoo Group e a página do Facebook estão 
abertos a qualquer pessoa que queira receber anúncios de 
workshops, seminários, reuniões, conferências, exposições, 
informações sobre políticas locais, etc. Vá para http:// groups. 
yahoo.com/ group/F-SEPAC para se juntar ao grupo do Yahoo 
Group ou goste de nós na página do Facebook no 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. Nós também temos 
muitas informações e recursos em educação especial em 
espanhol e português em nosso site. 
quem solicite tal.

Outros temas de oficina para este ano 
Direitos Básicos em Educação Especial (em espanhol ou 
português)
Transição para a idade adulta
Problemas sensoriais das nossas crianças 
Passando da Intervenção Precoce para o PreK em Educação 
Especial 

Por favor, verifique o nosso site para datas, horários e 
locais de nossos eventos F-SEPAC 
www.F-SEPAC.org 
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