Giám đốc Sở học chánh sẽ xuất hiện tại Hội nghị Tất
cả Sinh ra lần thứ 14
Năm thứ hai liên tiếp, Giám đốc Sở học chánh Portland, Guadalupe Guerrero, sẽ đọc bài diễn
văn chào mừng tại Hội nghị Hòa nhập Giáo dục Thực hành Tốt nhất dành cho người khuyết tật
vào Thứ Bảy Ngày 6 Tháng Tư tại Khách sạn Holiday Inn Portland airport.
Hội nghị được quảng cáo là tài nguyên nền tảng của vùng Tây Bắc dành cho các phụ huynh và
các chuyên gia trong việc giảng dạy và xúc tiến sự bao gồm cho tất cả trẻ em, kể cả những trẻ
khuyết tật trí tuệ/phát triển, trong các trường học trong khu hàng xóm.
Sự kiện này xảy ra từ 7:45 sáng đến 6:00 chiều và sẽ có hơn 30 cuộc hội thảo đề tài kéo dài từ
thời thơ ấu đến khi chuyển tiếp đại học, một bài thuyết trình chính, các khách đặc biệt, giải trí,
bán hàng nghệ thuật và nhiều hơn nữa. PPS là nhà tài trợ hàng đầu của hội nghị.
Hội nghị năm nay sẽ có diễn giả chính LeDerick Horne, một nghệ sĩ và người biện hộ được chẩn
đoán bị khuyết tật học tập ở lớp ba và bị xếp trong các lớp học tách biệt, nhưng trở thành một
tấm gương tốt và người xây dựng cầu nối giữa người học và người lãnh đạo.
Ngoài bài diễn văn chào mừng của ông trong giờ ăn sáng, Giám đốc Sở học chánh Guerrero sẽ
tham gia vào một cuộc thảo luận có tiêu đề, “Thay đổi hệ thống hòa nhập; Tiếp cận và dạy dỗ
mọi đứa trẻ cần tất cả chúng ta.”
Cũng từ PPS, Noelle Sisk, một người ủng hộ học sinh thành công trong giáo dục đặc biệt, sẽ tham
gia hai hội thảo, với tiêu đề Thay đổi hệ thống hòa nhập; Tiếp cận và dạy dỗ mọi đứa trẻ cần tất
cả chúng ta,”và "Cách sử dụng các mục tiêu trong IEP để Đưa đến Thành công trong sự Sắp lớp
Hòa nhập. "
Để tham dự hội nghị, hãy ghi danh tại trang web của sự kiện register at the event website trước
Ngày 4 Tháng 4. Lệ phí từ $95 đến $110 và một số học bổng bán phần dành cho các gia đình gặp
khó khăn về tài chính.
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