Barnstable Public Schools
Conselho consultivo de pais da Educação especial
(SEPAC)

terça-feira, 10 de agosto de 2021

Bem-vindo ao ano letivo de 2021-22

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos oficiais do SEPAC da Barnstable, aos membros em geral e a
todos os outros que apoiaram o SEPAC da Barnstable em nossos esforços para melhorar a educação
especial em Barnstable.

Embora os últimos dezoito meses tenham sido cheios de mudanças e incertezas na educação de nossos
filhos, o SEPAC continua comprometido em fazer recomendações ao distrito com a intenção de
melhorar os serviços de educação especial oferecidos aos alunos em Barnstable. Ao longo do ano
passado, o SEPAC aumentou o apoio aos pais e responsáveis individuais à medida que continuamos a
navegar pelos PEI e 504s.

Nossas reuniões mensais do Zoom serão retomadas em 28 de setembro de 2021. As apresentações se
concentrarão fortemente em apresentar os direitos legais dos alunos e estratégias para pais e
responsáveis para ajudar a garantir a conformidade para seus alunos, específico para Barnstable Public
Schools. Normalmente, as reuniões serão traduzidas em espanhol e português.

O Comitê da Barnstable School se comprometeu a realizar dois workshops SEPAC por ano. Eles serão
realizados no lugar de reuniões regulares do SEPAC e fornecerão oportunidades ao SEPAC para
compartilhar ideias e preocupações diretamente com os membros do comitê escolar.

Por que participar das reuniões do SEPAC? A união faz a força! Sua opinião é necessária para nos
ajudar a defender os alunos com necessidades especiais em Barnstable. Os pais/responsáveis pelas
crianças, que recebem serviços em um PEI ou 504 e outros interessados em educação especial, têm
conhecimento em primeira mão do que suas crianças precisam na escola. Este é mais um ano
importante para o SEPAC, pois continuamos a trabalhar no planejamento, desenvolvimento e avaliação
de programas de educação especial em Barnstable. Sua contribuição e participação são essenciais
para ajudar a melhorar a educação de nossos alunos com necessidades especiais em Barnstable. As
reuniões SEPAC são o lugar perfeito para receber apoio e aprender como pode fazer para ajudar
seu filho a ter sucesso.
As reuniões mensais serão realizadas em setembro Maio na última terça-feira da maioria dos
meses às 18h. Nos encontraremos via Zoom no seguinte link https://us02web.zoom.us/j/89643211976.
A programação completa da reunião está no verso desta notificação. As atualizações serão fornecidas
no site do SEPAC www.barnstablesepac.com se houver alterações na programação.
***Se você quiser receber uma atualização mensal, envie um e-mail para
barnsepac@gmail.com e solicite sua inclusão em nossa lista de distribuição. ***

Esperamos vê-lo no Zoom em nossa primeira reunião na terça-feira, 28 de setembro às 18h. SEPAC
está aqui para ajudá-lo e apoiá-lo, por isso, não hesite em contatar. O envolvimento ajudará a melhorar os
serviços de educação especial na Barnstable Public Schools.
Dirigentes de 2021-2022: Presidente – Linda Letourneau, vice-presidente – Kim Lyons, SecretáriaSelissa Johnson, Membros-gerais: Julie Clymer e Tracy Miller.

Respeitosamente, Linda Letourneau

