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"Coruja" notícias do escritório de2018
serviços
aos estudantes

Quem está animado para
começar um novo ano
escolar?
Definitivamente, estou muito feliz por um novo ano
escolar. Assim como 1º de janeiro representa para
muitos um novo começo, o início de um novo ano letivo
significa a mesma coisa para mim (meu calendário é
baseado na escola!). Estou animado com o retorno dos
funcionários que tiveram um verão planejado, para
desfrutar da família e dos amigos e para ter novas
aventuras. Estou animado com a chegada de novos
funcionários, que esperamos perguntar por que fazemos
o que fazemos, para que, em nossas respostas, reflita-se,
mantenha o bem e mude o que pode ser melhor. A
Student Services recebe de volta a Sra. Jeanne Nisbet,
que será a administradora de educação especial das
séries 4 a 7. Embora ela conheça bem Ashland, ela foi a
última no ensino médio, para conhecer a Mindess e as
séries seis e sete na AMS. Para lembrar aos pais, temos a
sra. Sara Davidson na pré-escola Pittaway, a sra. Katie
Bent das séries K-3, a sra. Deena LaVallee das oito às
doze e a sra. Robin Wurtzel para estudantes fora dos
distritos como administradores de educação especial ou
coordenadores para estudantes qualificados para IEPs.
No meu escritório, tenho o apoio da sra. Colleen Brewer
e da sra. JodiRene Anderson. Brewer lida com a maioria
das questões de documentação, enquanto Anderson lida
com agendamento de reuniões de transporte e equipe.
Tenho muita sorte de ter uma equipe tão talentosa e
dedicada. Todos entramos em educação especial porque
queremos apoiar todos os alunos, especialmente aqueles
com perfis de aprendizado exclusivos. Por acaso, sou
mãe de três jovens (caramba, todos cresceram) e cada
um deles tinha perfis únicos de aprendizado quando
cursavam a educação pública. Portanto, conheço a
educação especial de ambos os lados e, como resultado,
sei que somente como uma equipe que colabora, nossos
filhos obterão os melhores apoios e serviços possíveis.

O que faz um excelente
professor?
Esta é uma pergunta tão básica para
mim ... relacionamentos fortes com seus
alunos! Pesquisas mostram
repetidamente que essa habilidade é
essencial para um excelente ensino. Mas
existem outros, incluindo ser paciente,
gentil e compassivo, ter conhecimento
de conteúdo, dedicar-se ao ensino e à
aprendizagem e envolver os alunos no
processo de aprendizagem. Excelentes
professores criam atividades que
inspiram investigação e aprendizado,
mantêm grandes expectativas para todos
os alunos, apóiam experiências de
aprendizado cooperativas e interativas,
misturam uma ampla variedade de
atividades, avaliações e lições e, por fim,
responsabilizam cada aluno aprendendo
na classe.

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: Ao iniciarmos um novo ano letivo, ansioso e ansioso com a transição, como o Escritório de Serviços ao Estudante pode nos

ajudar a não ficar sobrecarregados (ajustando-nos a novas rotinas, horários, professores, prédios, etc.?
Resposta: Uau, que pergunta excelente e oportuna! Antes de tudo, sabemos que estamos sempre disponíveis para responder a uma

pergunta, pessoalmente e / ou por telefone ou e-mail. Meu escritório está aberto das 7:30 às 16:00 todos os dias. Também temos
horário de verão e férias. A comunicação é uma das áreas focais do distrito. Mas é um padrão de comportamento bidirecional ... então,
se você precisar, talvez eu não seja capaz de conhecê-lo, a menos que você o compartilhe comigo. Compartilhe suas preocupações ou
seu conhecimento sobre seu filho com o novo professor, diretor, contato de educação especial, orientador ou outra pessoa aqui no
sistema escolar. Compartilhe também o que funciona para sua família e você especificamente. Você é do tipo que não pode atender
telefonemas para que um e-mail seja mais eficaz? Você precisa do máximo de aviso possível para os próximos eventos? Você está
ansioso em geral ou lida com as mudanças facilmente. Conhecer a si mesmo é uma das competências essenciais do SEL e, se você
puder modelá-lo em sua família, seu filho verá isso e espero aprender com você as estratégias que funcionaram. Consulte os sites do
distrito e da escola e as páginas dos professores para obter informações vitais. Também faça parceria com outro pai de uma criança da
mesma série e prometa compartilhar o que você aprendeu sobre eventos uns com os outros ... meus filhos ficaram horrorizados por me
contar eventos da escola e eu deliberadamente fiz parceria com uma mãe de uma garota cuja filha falava sobre tudo - ela era minha
melhor fonte de informações! Por fim, mantenha um calendário que seja facilmente visualizado por todos os membros da família, seja
ele eletrônico ou impresso, pendurado na geladeira. Você pode marcar eventos com código de cores para cada criança ou escola.

ASHPAC notícia…

"Um mais"
homenageados

Parabéns ao pessoal
seguinte:
Embora não exista um
Prêmio One More oficial
tão cedo no ano letivo,
quero agradecer à equipe
da escola de verão, à
administração, à
administração,
à custódia
Office
e ao escritório central que
trabalharam neste verão.

Bem vindo de volta à escola! Sabemos que o novo ano traz emoção e ansiedade para pais e
alunos. Entre em contato com nossos membros (todos os pais voluntários) se você tiver
dúvidas ou precisar apenas de um ouvido amigável! Podemos ser contatados através do
nosso site (www.ashpac.org) e por e-mail.
Kristine Kaveney, copresidente: kriskaveney@yahoo.com
Jill Fulhan, Co-Presidente, Secretário, Comunicações: jill.fulhan@verizon.net
Elizabeth Souppa, Vice-Presidente: esouppa.ashpac@gmail.com
Diana Davis, Vice-Presidente: diana.davis.ashpac@gmail.com
Anna Bukina, Tesoureira, Coordenadora do site: a.v.bukina@aol.com
Agradecemos o feedback para nos ajudar a fornecer uma programação que atenda às suas
necessidades e responda às suas perguntas. Nossos workshops e reuniões são gratuitos e
abertos a todos!
Calendário de eventos da ASHPAC
9 de setembro de 2019 - Reunião mensal da ASHPAC, 19h21 - Ashland Middle School
Activity Room. Junte-se a nós se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre o
que fazemos.
1 de outubro de 2019 Workshop ASHPAC, Conheça a Administração e os prêmios
"Iluminando o caminho para a excelência". Junte-se a nós para receber nossos
administradores e homenagear nossos educadores.
7 de outubro de 2019 - Reunião mensal da ASHPAC, 19:00 - 21:00 Ashland Middle School
Activity Room. 30 de outubro de 2019 Workshop ASHPAC, Direitos Básicos:
Planejamento de Transição para estudantes 14-22. Apresentado por Leslie Leslie,
Federação para Crianças com Necessidades Especiais.

