
האם יש לך שאלות על חינוך מיוחד?
 

האם אתה חושב שהילד שלך זכאי 
ל-IEP או לתוכנית?504

 
 

אנחנו כאן כדי לעזור!
 

פועל למען יותר מ-2000 תלמידים המקבלים שירותי חינוך 
מיוחד בניוטון

מייעץ להנהגת וועד בתי הספר של ניוטון
מתקשר עם הנהלת מערכת החינוך של ניוטון כדי לחלוק מידע

ולקדם שינויים
מספק תמיכה בין משפחות ויוצר רשת קשרים

מארח הרצאות למשפחות ולצוות מערכת החינוך של ניוטון
מפעיל רשימת תפוצה באינטרנט ובקבוצת פייסבוק בכדי לחבר

משפחות

מארגן פגישות קבועות כדי לאפשר חיבור
מקדם בברכה את כולם

מהו SEPAC ניוטון?
אנחנו   קבוצה של מתנדבים שפועלים למען ילדים מניוטון שיש

להם, או שעשויים להיות זכאים לתוכנית לימוד
מותאמת אישית (IEP) או לתוכנית .504

אנחנו עוזרים באמצעות מידע, תמיכה, וחיבור קהילתי.

 מה עושה SEPAC ניוטון?

 

מי זכאי לשירותים?
כל תלמיד עשוי להיות זכאי אם הוא אינו בעל נגישות שווה או יכולת

להפיק תועלת מסביבת הלימודים והחומר הנלמד בשל שוני או
נכות. אפילו אם נכות התלמיד לא זוהתה, התלמיד עשוי להיות זכאי

אם הוא נתקל בקשיים בהשגת חינוך או בחוויית בית הספר )או
שניתן לצפות קשיים אלו.( נכות יכולה להיות התוצאה של מגוון
אתגרים או בעיות, למשל שוני נוירולוגי, ליקוי/אובדן ראייה או

שמיעה, הפרעות במוטוריקה, או כל היבט בתפקוד הילד שלא מובן
ו/או נתמך או מותאם.

תכנית לימודים נגישה
תמיכה לשיפור סביבת

הלמידה
פיזיותרפייה

ריפוי בעיסוק 
קלינאות תקשורת

סייע בכתה
סיוע טכנולוגי

הֹוָבָלה
השמה בתכנית או בי״ס

לחינוך מיוחד
ואחרים

אילו שירותי תמיכה
יכולים בתי הספר לספק? 

המועצה המייעצת של  
החינוך המיוחד 

החברות חינם ומוצעת לכולם!

"לכלול זה לא רק להביא
אנשים למה שכבר קיים, זה
ליצור מקום חדש וטוב יותר

עבור כולם."
Rachel Olivero

 



מקורות מידע
 
 

הפדרציה לילדים עם צרכים מיוחדים
www.fcsn.org
617-236-7210

מרכז מידע: 800-331-0688
 

MA המחלקה ליסודי
וחינוך תיכוני

www.doe.mass.edu
781-338-3000

 
מדריך הורים לחינוך מיוחד

www.fcsn.org/parents_guide/pgenglish.pdf
 

MA עורכי דין למען ילדים
www.massadvocates.org

617-357-8431
 

קו העזרה של ממשק הפרויקט לבריאות
הנפש 

www.projectinterface.org
888-244-6843

לבקש ולקבל הערכות במגוון תחומים, כולל אלו הקשורים בראייה, שמיעה, שפה,
כישורים מוטוריים, התנהגות והמצב החברתי/רגשי של התלמיד.

לקבל הערכה לגבי תועלת אפשרית של טכנולוגיות עזר. 
לקבל הערכה בלתי תלויה ע״י איש מקצוע מוסמך. 

לאשר או לסרב להערכות שמוצעות עבור ילדך.
לבקש ולקבל עותקים של כל ההערכות יומיים לפני פגישת צוות

לנכוח ולהשתתף בכל פגישות הצוות, כולל בעת התאמת תכנית פעולה. 
להשתתף בהכנה למעבר שתתחיל כשהילד יגיע לגיל 14. 

להביא חבר, איש מקצוע, איש תמיכה או עו״ד לכל הפגישות
 

לקבל הסבר ברור על סיכומי ההערכה
להיפגש לפי הצורך עם כל איש מצוות בית הספר שעובד עם הילד שלך ולכנס את הצוות

בכל עת. 
לדחות על הסף חלק או תכנית פעולה מלאה, כולל חלקים חסרים

לעבור ולבדוק את הרשומה של הילד שלך
לקחת חלק בהחלטה להפסיק תכנית רשמית

לקבל תיווך בכדי לגשר על מחלוקות עם אגף החינוך המחוזי לגבי שירותים עבור ילדך

לפי החוק הפדרלי וחוק המדינה אתה זכאי: 

 

ר ְלַחּבֵ
Email
info@newtonsepac.org
Facebook
https://www.facebook.com/groups
/newtonsepac
Listserv
https://groups.google.com/g/newto
n-sepac

www.newtonsepac.org

לפי החוק הפדרלי וחוק המדינה אתה זכאי לבקש ולקבל הערכה בחינם מבית הספר אם
אתה חושב שייתכן והילד שלך זכאי להתאמות או שירותים נוספים בבית ספר. 
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