
 

 

Hudson  
Special Education Parent Advisory Council 

 

We are happy to announce the following upcoming events 
being held at Hudson High School. These events are open to 
the public! 
Please Join us. Visit us at www.hudsonsepac.com for the latest 

information or call us at 978-568-0711 

 

t

9/15/10 06:30 PM Stewart Grupo Dynamic E. Pruslin, Ed.M.  
 
15 de Setembro de 2010 orador convidado Jessica McQuoid Ph.D. do Centro Integrado de 
Desenvolvimento Infantil (ICCD)  
ADHD e disfunção executiva: Ajudando a sua criança suceder academicamente e socialmente  
O funcionamento executivo inclui a habilidade de uma criança para regular a sua atenção, 
emoções e comportamento, bem como sua capacidade de planear e organizar tarefas. 
dificuldades de controle de execução são os traços característicos do Transtorno de Déficit de 
Atenção, mas são também muitas vezes experimentada por crianças com deficiência de 
aprendizagem e desenvolvimento e pode prejudicar desempenho escolar da criança e do sucesso 
social. O objetivo deste seminário é fornecer uma visão geral do funcionamento executivo, 
assim como estratégias concretas para resolver estas vulnerabilidades em casa e na sala de aula.  
 
6 de outubro de 2010 Orador Convidado Dr. Rebecca Tubbs do Centro Integrado de 
Desenvolvimento Infantil (ICCD)  
"Teste": O que significa e como ele pode ajudar o meu filho?  
Com a variedade de avaliações disponíveis, pode ser difícil para os pais a determinar que tipo de 
avaliação, seria beneficiar o seu filho. O objetivo deste seminário é ajudar os pais a 
compreender os tipos de avaliações disponíveis e responder às seguintes perguntas: Quem deve 
ser avaliado? Que tipo de avaliação é necessária? O que acontece durante o processo de 
avaliação? Como você interpreta os números e os relatórios? Como resultados do teste ser 
traduzidas em recomendações concretas? Tempo será alocado para a discussão de questões 
específicas e os casos dos participantes.  
 
10 nov 2010 por Guest Speaker Kathy Rielly (Apoio especializado Tech) e Eva Dr. Jansiewicz 
do Centro Integrado de Desenvolvimento Infantil (ICCD)  
Tecnologia Assistiva: Aumentar independência do seu filho  
Crianças com desafios de desenvolvimento e aprendizagem, por vezes, necessidade de 
dispositivos de tecnologia assistiva ou serviços, a fim de beneficiar plenamente posicionamentos 
sociais e acadêmicas e programas, e de participar com o maior sucesso e independência. Esta 
oficina: explorar uma variedade de novos e conhecidos de soluções de tecnologia assistiva; 
visualizar o quadro e os componentes de uma avaliação de Tecnologia Assistiva; discutir como 
a tecnologia assistiva é dirigida pela legislação IDEA; descrevem como acessar os serviços de 
tecnologia assistiva e recursos; destacar como apoio A tecnologia está integrado no IEP, e 



responder a perguntas sobre como as famílias podem acessar os recursos de tecnologia assistiva. 
 
2010/12/15 Visite o nosso site para atualizações  
 
Janeiro 12, 2011 por Guest Speaker Kathy Burek, educador especial a partir do Centro Integrado 
de Desenvolvimento Infantil (ICCD)  
Ensino Superior: Acesso a recursos para os alunos com Dificuldades de Aprendizagem e 
Desenvolvimento Desafios  
O fim do ensino médio e da transição para os anos de faculdade é estressante e processo 
intimidante para muitos estudantes e pais, especialmente no caso de adultos jovens que lutam 
com dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento. É importante compreender o que 
acomodações e serviços estão disponíveis no nível de faculdade e como acessá-los. O objetivo 
deste seminário é discutir como ajudar a criança a ter sucesso nessa transição importante na 
vida.  
 
2011/03/09 RCS apresentando comportamento de Gestão  
 
2011/04/13 Visite o nosso site para atualizações 
 
2011/05/11 Direito Educação Especial:  
Crianças com Autismo Spectrum Disorder  
Direitos e procedimentos acerca do potencial  
de Crianças com Autismo Spectrum Disorder  
Alterações realce para o Estado e Lei Federal que impactam  
Crianças com ASD de transição, incluindo 
 
2011/06/15 Visite o nosso site para atualizações  
 
 

 


