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"Coruja" notícias do escritório de2018
serviços
aos estudantes

Quem pensa que algumas mudancas devem
acontecer? O Escritorio de Servicos do
Estudante pensa sim, e isso e amimador!
Recentemente, o Escritório de Serviços para Estudantes passou por uma mudança na equipe que eu gostaria de
informar a todos. A Sra. JodiRene Anderson teve a oportunidade de ser recrutada pelo escritório administrativo para
assumir o controle das assistências financeiras e as contas das atividades estudantis. Isso obviamente abriu uma posição
no escritório de Serviços ao Estudante. Estivemos procurando por uma pessoa para entrar e se juntar à nossa equipe,
assumindo a responsabilidade pelo agendamento de reuniões da equipe, transporte de estudantes de educação especial e
todos os aspectos financeiros. Temos um grande prazer de apresentar à vocês nossa mais nova integrante da equipe, a
Sra. Linda Lee. Linda está vindo do Distrito Escolar Regional de Blackstone Millville e assumirá as responsabilidades
anteriormente desempenhadas por JodiRene Anderson. Embora a Sra. Lee esteja conosco apenas uma semana, ela já se
estabeleceu bem em seu papel e estamos felizes com sua chegada! No entanto, seja paciente, pois ela continua a
"atualizar-se" sobre o funcionamento do escritório de serviços para estudantes de Ashland. Estou impressionada com o
quanto há para aprender e muito grato que a Sra. Anderson esteja "do outro lado do corredor" para responder perguntas
e orientações rápidas. Se você estiver na Escola Ginasial, pare e se apresente à Sra. Lee. Tenho certeza que ela vai
gostar de ter a chance de associar os nomes aos rostos!
Outra mudança que está chegando aos Serviços aos Estudantes é que nosso escritório estará pilotando o uso do novo
Portal para Pais em nosso programa de software de educação especial, Frontline ESped. No momento, estamos usando
o Portal dos Pais para compartilhar avisos de reunião, narrativas da Proposta do Distrito da Escola e formulários de
consentimento de avaliação. Através do portal os pais poderão entrar e visualizar os documentos e assinar
eletronicamente. Os pais receberão esta notificação por e-mail e o escritório será alertado quando os documentos forem
visualizados e/ou assinados pelos pais no portal. O escritório também enviará pelo correio uma cópia impressa, como é
obrigatório, mas esperamos ser mais eficientes no processo dessa ferramenta para os pais. Em caso de dúvidas ou
preocupações, entre em contato com Colleen Brewer em cbrewer@ashland.k12.ma. e ela terá prazer em ajudá-lo. O
feedback é bem-vindo e apreciado quando testamos este novo aplicativo!

Buscando pais de alunos de inglês para um conselho consultivo
Ajude o distrito a melhorar a programação para os alunos que estão aprendendo inglês! Ashland procura iniciar um conselho
consultivo de pais para apoio e advocacia para nossos alunos de inglês. O grupo será liderado pelos pais e com que frequência ele se
reúne, e a missão e a visão serão decididas por aqueles que optarem por participar. No entanto, será incrivelmente útil que os pais
dêem feedback aos Serviços aos Alunos sobre como apoiar os alunos que estão aprendendo inglês e, potencialmente, aprendendo
novas normas culturais que são diferentes dos seus antecedentes familiares. Se você estiver interessado, entre em contato comigo em
ksilva@ashland.k12.ma.us

Peça serviços ao aluno
Esta é uma nova seção na Owl News .... Os participantes contam com o ASHPAC com perguntas e talvez um deles seja apresentado e respondido
aqui no Boletim das Corujas.

Pergunta: Recusa escolar: O que é isso? Quão comum é isso? O que os pais podem fazer para ajudar? O que o
Escritório de Serviços ao Estudante pode fazer para ajudar?

Resposta: Obrigado por esta pergunta. A incidência de recusa escolar é muito baixa, o que é bom, pois é um
comportamento muito difícil de ser remodelado. Geralmente, a recusa escolar decorre de um transtorno de ansiedade e,
portanto, é fundamental abordar os sintomas da ansiedade. A maioria dos médicos afirma que é importante garantir a
exposição prolongada àquilo que causa ansiedade, para que os planos de dessensibilização gradual possam ser úteis.
Também são úteis estratégias de ensino para lidar com os sentimentos de ansiedade. Isso inclui muitas estratégias
conscientes, como exercícios respiratórios, conversas pessoais, visualização e biofeedback. Será importante trabalhar em
colaboração com sua equipe de terapia baseada na comunidade e a equipe da escola durante todo esse processo.
Finalmente, também é importante que seu aluno não receba incentivos secundários por evasão escolar, como a habilidade
de jogar o dia inteiro, ou participe de atividades divertidas quando deveria estar na escola. Os Serviços para Estudantes
apoiarão todas as equipes em suas determinações sobre qual é o melhor plano educacional, pois cada criança pode precisar
de algo único para sua situação.

ASHPAC notícia…

"Um mais"
homenageados

Parabéns ao pessoal
seguinte:
Sarah Finn, John
Ciampaglia, Holly
LeBlanc, JodiRene
Anderson, Jess Curran,
Susan Faranda, Lena
Minucci,
Office Rachel
Wright, Cassia
Ashman, Brenda
LeBlanc, Sunitha
Kothapu, Tamara
Saviatto, Sali Diamond,
Emily Dreissig

ASHPAC é um grupo de voluntários de pais e cuidadores. Gostaríamos muito de
ver algumas caras novas em nossa próxima reunião. Você tem algum talento que
gostaria de compartilhar com o nosso grupo? Entre em contato com um de nós para
obter mais informações:
Kristine Kaveney, copresidente: kriskaveney@yahoo.com
Jill Fulhan, copresidente: jill.fulhan@verizon.net
Diana Davis, Vice-Presidente: diana.davis.ashpac@gmail.com
Anna Bukina, tesoureira: a.v.bukina@aol.com
Junte-se a nós para nossos próximos eventos de 2020:
4 de março Reunião mensal
24 de março “MCAS: Acesso e Realização para Alunos com Deficiência”
apresentado por Jessica Sales Cohen, FCSN
2 de abril Reunião mensal
7 de abril, “Desmistificando Avaliações Psicológicas”, apresentado por Jane
Greenstein, PhD
11 de maio Reunião mensal (Eleições da Diretoria para 2020-2021)
14 de maio "O advogado de pais com necessidades especiais: quando e por que
você pode precisar de um" apresentado por Scott O’Donnell
3 de junho Reunião mensal
Gostaríamos muito da sua opinião. Nós nos encontramos das 19:00 às 21:00 na
Ashland Middle School, na Sala de Atividades. Sinta-se à vontade para visitar uma
parte de uma reunião, se isso funcionar melhor para sua programação.

