
  עושים אנחנו מה
 

, חינוך, הדרכה להורים  מספקים

 .504-ו  IEP-ה בתהליכי ותמיכה
 

 ונוהגי המדיניות את להורים מסבירים

 .האזורית המועצה
 

 המדיניות הזכויות את מסבירים

 .     ההורים של והפדראליות
 

 בדואר, בטלפון ההורים עם מדברים

 במקום אישי האופן או אלקטרוני

 .הולם
 

 לפגישות בהכנה ותומכים עוזרים

 .הספר בבית ילדכם שנושאן
 

 לפגישות בהכנה ותומכים עוזרים

 .הספר בבית ילדכם שנושאן
 

 אליך שיתלוה עזר-שותף מציעים

 .חינוכיות לפגישות

 

 הספר בית צוות עם פעולה משתפים

 במעורבות ולתמוך מודעות להעלות

 . גבוהה הורים

 

 

 עומדים אנחנו מי לרשות
 

 בנושא ניסיון חסרי אתם האם

 ?504 תהליך או המיוחד החינוך
 

 בכל מידע עוד רוצים אתם האם

 ?לזכויותיכם הקשור
 

 בניווט עזרה רוצים אתם האם

 הצרכים בעל ילדכם עבור המערכת

 ?המיוחדים
 

 על יותר ללמוד רוצים אתם האם

 ?ילדכם בחינוך תפקידכם
 

 ?בברוקליין חדשים אתם האם
 

 יותר להיות מעוניינים אתם האם

 מה בטוחים אינכם אך מעורבים
 

 להיות ביותר הטובה הדרך היא

 של החינוכי מהצוות חלק

 ?ילדכם
 

 תכנית
Parent Partner 

 (להורים שותפים)
לך לעזור יכולה

 ואפוטרופוסים להורים עזרה
 צרכים בעלי ילדים של

 מיוחדים
 מקצועית תמיכה ידי על

 הורית-ובין
 וחינוך

 
 

 של הציבורית החינוך מערכת
 ברוקליין
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 שלנו התפיסה
 

 ההחלטה בעלות הינן המשפחות

,  בילדים  הקשור בכל המרכזיות

 בצוות מפתח מרכיב גם והן

 .הילדים של החינוכי
 

 לבית ההורים בין פעולה שיתוף

 .לילדים מועיל תמיד הספר
 

 .לבדו להתמודד צריך לא ההורה
 

 וכל טובה שאלה היא שאלה כל

 .להתייחסות ראויה דאגה
 

 לכל זכאי ואפוטרופוס הורה כל

 את להבין מנת על ותמיכה עזרה

 .ילדיו זכויות ואת זכויותיו
 

 Parent ידי על  שמוצעת התמיכה

Partner מבוססת, בכבוד מוצעת 

, ייחודיות, הכוחות גישת על

 .תרבותית בהתאמה ונעשית

  אנחנו מי
 

Amy Ruth Nevis, M.S – רות איימי 

 המקצועית המתאמת היא, נביס
 גמלאית.  Parent Partner של

 היתה היא, קצר זמן מזה
 במשך מיוחד לחינוך המומחית

 החינוך במערכת שנים 35 כמעט
 Judge של והמנהלת  הציבורי

Baker Children’s Center.  
 

 מהם אחד בוגרים בנים שני לאיימי
.  מיוחדים חינוכיים צרכים בעל

 הספר בית ולצוות להורים גישתה
 ורחבת פעולה שיתוף מעודדת היא
 .  לב

 

 הינם  Parent Partners עמיתי
 בעלי ילדים עם ניסיון בעלי הורים
 מקבלים ההורים. מיוחדים צרכים
 עובדים והם, מותאמת הדרכה
 משתתפי כל. למתאמת בצמוד

Parent Partners את מקדישים 
 בכבוד בעמיתיהם לתמוך מרצם

 . אישית ובהזדהות
 
 

 תכנית
Parent Partner 

 (להורים שותפים)
 לך לעזור יכולה

 
 

 עמנו להתקשר כיצד
 

 הורים, בטלפון ראשוני סקירה לראיון

 Amy נביס לאיימי להתקשר מתבקשים

Nevis :617-730-2457: טלפון 

 : ל"דוא

parentpartnerbrookline.gmail.com 
 

 יכולים אחרות וסוכנויות הספר בית סגל

 נא, הפניה ליזום. להורים הפניה ליזום גם

 איימי של הקשר פרטי את להורים לתת

 תוכל שאיימי מנת על הסכמתם את וקבלו

 את ל"בדוא לשלוח יש. אליהם להתקשר

 שם, התלמיד שם, ההורים של הקשר פרטי

 תיזום איימי. ההפניה ונושא, ספרו בית

 התאמת את לוודא מנת על טלפוני ראיון

 . ההפניה
 

 איימי עם להתייעץ גם יכולים צוות אנשי

 . ישירות
 

 אינו Parent Partners ארגון :הערה

 או הקשורות שאלות עם ישירות מתמודד

 ספציפיים לשירותים הקשורים עניינים עם

 תינתן אלו בנושאים. לשירותים לזכאות או

 הצוות איש במציאת עזרה להורים

 .המחוזי הסגל בקרב המתאים

 

 

 

 

 

 


