
Educação Especial Pais do Conselho 

Consultivo 

 
   

CONTACTOS  

Presidente  

Jorge Teixeira 978-212-9651 

Jorgeteixeira@hudsonsepac.com 

 

Secretário  

Noah Budiansky  978-212-9651 

Noahbudiansky@hudsonsepac.com 

 

Director dos Serviços de Aluno  

Julianna Bahosh 978-567-6111 ext: 121  

jbahosh@hudson.k12.ma.us 

 

Assistente de Director de Serviços de 

alunos  

Susan O'Keefe 978-567-6111  ext: 135  

sokeefe@hudson.k12.ma.us 

 

Visite-nos em:    WWW.hudsonsepac.com                       

ou encontrar-nos no Facebook em        

H-SEPAC 

 Se seu filho está em uma IEP, 504 plano, 

colocado "fora do distrito", ou recebe     

algum serviço especial através da Escolas 

Públicas de Hudson, você pode querer   

assistir a  H-SEPAC para reuniões           

especiais de Educação.  

Próximos workshops 
9/15/10 6:30PM Stewart E. Pruslin, 

Ed.M. Dinâmica de Grupo 

 

9/15/10 07:00 (ICCD) ADHD e            

disfunção  executiva: Ajudando a sua  

criança suceder academicamente e      

socialmente 

 

10/6/10 07:00 (ICCD) "teste": O que    

significa e como ele pode ajudar o meu 

filho? 

 

11/10/10 07:00 (ICCD) Tecnologia     

Assistiva: Aumentar independência do 

seu filho 

 

12/15/10 Mais informações em breve 

 

1/12/11 07:00 (ICCD) Ensino Superior: 

Acesso a recursos para os alunos com      

Dificuldades de Aprendizagem e          

Desenvolvimento Desafios 

 

2/16/11 07:00 MASS PAC estará       

apresentando  Basic direitos negados  

 

3/9/11 RCS apresentando                   

comportamento de Gestão  

 

4/13/11 Mais   informações em breve 

 

5/11/11 Lei de Educação Especial: 

Children with Autism Spectrum Disorder 

Crianças com Autismo Spectrum Disor-

der 

 

6/15/11 Mais informações em breve  

 

Visite nosso site para atualizações  

  

Nosso Website: 
www.hudsonsepac.com  

 

Recursos relacionados: 

www.hudson.k12.ma.us  

www.doe.mass.edu  

www.masspac.org  

www.spedschools.com  

Federação para Crianças com Necessidades          

Especiais(617) 482-2915; 

www.fcsn.org  

Massachusetts Advocacy 

Centro (617 357-8431); 

www.massadvocates.org  

Associação de Asperger da Nova Inglaterra 

www.aane.org  617-393-3824 

Charles River ARC, Needham, MA 

www.crarcorg  781-972-1058 

Concord SEPAC (ex-SPED PAC site web), 

com área de muitos recursos 

www.concordspedpac.org  

Família Autism Center, Westwood, MA      

www.sncarc.org/FAC.htm       

781-762-4001 x310 

www.SPEDWatch.org  

New England INDEX: Base de dados de     

recursos deficiência MA 

www.disabilityinfo.org  

www.wrightslaw.com  Wrightslaw 

 

Para aderir a nossa 

Website da Família 
Não é possível chegar a uma reunião? Man-

tenha-se informado inscrevendo-se em nosso 

website de acesso. Você receberá                 

periodicamente e-mails a partir de H-SEPAC 

com lembretes de reuniões e outras              

informações importantes sobre local e regional 

falantes de educação especial, seminários e 

eventos. 

Envie um email para 

hsepac@hudsonsepac.com   No tipo caixa de 

mensagem o seu nome e endereço de e-mail e 

'add meu email ad vestido à lista. 
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QUEM É SEPAC Hudson? 

 

A SEPAC Hudson foi criada com o 

apoio do Departamento de Serviços 

de alunos em Hudson, Massachusetts 

School     District como exigido pela 

lei de educação especial Massachu-

setts, Capítulo 766 regulamentos, 

seção 600,0. 

 

Missão 
missão Hudson do conselho de     

educação especial de                    

aconselhamento é trabalhar para a 

compreensão, o respeito eo apoio de 

todas as crianças com necessidades 

especiais no Hudson e proporcionar 

uma rede em que os pais / tutor / de-

fensores das crianças com               

necessidades especiais tenham 

acesso às informações pertinentes, 

formação e apoiar e incentivar um 

ambiente de comunicação aberta   

eficaz, compreensão e respeito 

mútuo entre todos os alunos, pais, 

educadores ea comunidade em geral 

sobre as questões relevantes para a 

Educação     Especial Hudson. Nosso 

objetivo é     construir um             

relacionamento de sucesso com a 

Escola de administradores para    

promover a melhor atmosfera 

possível educacional em que nossas 

crianças possam desenvolver todo o 

seu potencial.  

.  
Seus direitos sob Federal e Lei 

Estadual, o direito de: 
Solicitar e receber uma avaliação gratuita 

pela escola pública, se você pensa que seu 

filho tem um problema. 

 

Ter o seu filho avaliada em todas as áreas de 

interesse, incluindo visão, audição, social / 

emocional / de comportamento, linguagem e 

habilidades motoras. 

 

Obter uma avaliação independente por um       

fornecedor aprovado. 

 

Ser informado de todas as avaliações que 

serão  administradas ao seu filho. 

 

Receber cópias de todas as avaliações de dois 

dias a escola antes da reunião da equipe para 

desenvolver o IEP (Plano de Educação      

Individualizada) você deve pedir isso. 

 

Assistir e participar em todas as reuniões em 

que o IEP é desenvolvido. 

 

Traga uma amiga, profissional, advogado ou     

procurador a todas as reuniões. 

 

Ter resumos de avaliação claramente         

explicados. 

 

Reunirá sempre que necessário com qualquer 

equipe da escola trabalhar com seu filho e 

reunir a equipe a qualquer momento. 

 

Rejeitar parte ou a totalidade do IEP se você 

acredita que é inadequado. 

 

Revisar e inspecionar registro de seu filho. 

 

Participar na decisão de retirar seu filho IEP 

ou 504 Plano.  

Quem pode se beneficiar de        

serviços de Educação Especial? 
 

Toda criança tem necessidades únicas.         

Algumas crianças têm desafios óbvios: a     

auditiva, visual, ou deficiência motora. Outras 

têm "escondido" deficiência, tais como          

dificuldades de aprendizagem específicas,    

autismo, problemas de processamento sensorial, 

ou dificuldade em regular emoções e           

comportamento. 

Existem muitos tipos de necessidades especiais 

e muitas formas de apoiar os alunos afectados 

por estas necessidades. O objetivo da educação 

é    permitir que todas as crianças para o        

progresso da escola de acordo com seu         

potencial. A lei estatal que as crianças deveriam 

fazer um "crescimento documentado" na 

aquisição de competências, incluindo o 

"desenvolvimento social e emocional".         

[603 CMR 28,02] (17). Os serviços de apoio a 

escola pode oferecer são: currículos especiais, 

terapia física, ocupacional ou de fala; um      

assistente de sala de aula, transporte, escola ou 

um posicionamento diferente. 

 

Como o PAC pode ajudar? 
 

Quando uma criança se esforça na escola, os 

pais podem se sentir frustrado, impotente, com 

raiva, e sozinho. O H-SEPAC as boas-vindas 

em uma rede de apoio dos pais que "estiveram 

lá". 

membros do CAP pode fornecer informações e 

apoio para ajudar outros pais se sentem            

capacitados e otimista sobre a educação de seus 

filhos. Além dos fóruns de educação, um grupo 

de e-mail e rede, o PAC também oferece         

pai-mãe-apoio e uma avenida para trazer       

preocupações para a administração da escola. 


