
 
 

domingo, 16 de agosto de 2020 

Barnstable Public Schools 
Conselho consultivo de pais da  

Educação especial (SEPAC) 
 

Bem-vindo ao ano letivo de 2020-21 
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a ex-presidente do SEPAC, Kathy Bent, por todos os anos de serviço 
como vice-presidente e presidente do SEPAC. Em novembro, ela foi eleita para um cargo no Comitê da 
Barnstable School. Ela deixou o cargo de presidente do SEPAC para evitar conflitos de interesse. O Conselho 
Executivo do SEPAC me nomeou como presidente para preencher a vaga. É com sincera gratidão que agradeço 
a ela por seus anos de serviço com o SEPAC e por seu apoio contínuo e incansável aos nossos alunos. 

 

Embora os últimos seis meses tenham sido cheios de mudanças e incertezas na educação de nossos 
filhos, o SEPAC continua comprometido em ajudar o distrito a melhorar os serviços de educação especial 
aos alunos em Barnstable. O SEPAC está planejando aumentar o apoio aos pais e responsáveis enquanto 
descobrimos como as mudanças da Covid 19 afetam os alunos nos PEIs e 504. 

 

Nossas reuniões mensais serão retomadas em 24 de setembro; no entanto, eles serão via Zoom em vez de 
pessoalmente. As reuniões seguirão um formato ligeiramente diferente, focando fortemente em aprender seus 
direitos sob a lei e estratégias para pais e responsáveis para ajudar a garantir o cumprimento das crianças. 

 

Além disso, estamos muito satisfeitos que o Comitê da Barnstable School se comprometeu a realizar dois 
workshops SEPAC por ano (outubro e abril), proporcionando aos nossos membros uma oportunidade de 
compartilhar ideias com eles, identificando diretamente o que está indo bem e as áreas da Educação 
Especial que precisam ser melhoradas. 

 

Por que participar? A união faz a força! Suas ideias são necessárias para nos ajudar a garantir que as 
crianças recebam a melhor educação possível 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 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 o que você pode fazer para 
ajudar seu filho a ter sucesso. 

 

As reuniões mensais serão realizadas em setembro  maio, na última quinta-feira do mês às 18h. 
Exceções: Quinta-feira, 3 de novembro ~ quarta-feira, 1 de outubro/abril. Estaremos nos reunindo via 
Zoom no seguinte link recorrente 865 2443 0304. A programação completa da reunião está no 
verso desta notificação. As atualizações serão fornecidas no site do SEPAC se alterações forem feitas 
www.barnstablesepac.com  

***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 quinta-feira, 24 de setembro às 18h. 
Estamos aqui para ajudá-lo e apoiá-lo, por isso, não hesite em nos contatar. O envolvimento ajudará 
a melhorar os serviços de educação especial na Barnstable Public Schools. 

 

Dirigentes de 2020-2021: Presidente – Linda Letourneau, vice-presidente – vacant, Membros gerais: 
Julie Clymer, Selissa Johnson, Dan Luechauer e Tracy Miller. (transferidos em 2019 devido à COVID) 

 

Respeitosamente, Linda Letourneau 
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