
Ajudar os pais e responsáveis de crianças com necessidades especiais, oferecendo educação e 
suporte profissional e de pai para pai 

  
ESCOLAS PÚBLICAS DE BROOKLINE 

  

PROGRAMA DE PARCEIRO DO PAI 

  
  
Quem atendemos 

  
Você é novo para a educação especial ou processo 504? 
  
Gostaria de obter mais informações sobre os seus direitos? 
  
Quer ajuda para navegar no sistema para o seu filho que tem uma deficiência? 
  
Você quer aprender mais sobre seu papel na educação do seu filho? 
  
Você é novo para Brookline? 
  
Está interessado em obter mais envolvido mas não certeza como melhor trabalhar com a 
equipe de educação do seu filho? 
  

  
O que fazemos 

  
Forneça os pais com educação, treinamento e suporte no processo 504 e o IEP. 
  
Explica o políticas de distrito e práticas para os pais. 
  
Interprete os direitos dos pais sob a lei Federal e estadual. 
  
Falar com os pais por telefone, e-mail ou pessoalmente em um local conveniente. 
  
Fornece apoio para se preparar para reuniões sobre seu filho na escola. 
  
Oferece um parceiro para reuniões educacionais com você. 
  
Trabalhar com funcionários da escola para promover e apoiar o engajamento completo 
do pai. 

  
Quem somos 



  
Amy Ruth Nevis, M.S. é nosso coordenador da parceiro profissional do pai. Ela é um 
administrador de educação especial recentemente aposentado com quase 35 anos de 
experiência em escolas públicas e como o diretor executivo do centro de juiz Baker 
infantil. Amy é o pai de dois filhos adultos, um dos quais tinha necessidades educativas 
especiais. Ela usa uma abordagem imparcial, colaborativa e compassiva em seu trabalho 
com os pais e funcionários da escola. 
  
Parceiros do pai de mesmo nível são os pais que têm experiência com uma criança com 
necessidades especiais. Eles recebem treinamento especializado e trabalharcom em 
estreita colaboração com o coordenador. Todos os parceiros do pai são dedicados ao 
apoio de seus colegas com respeito e empatia. 

  
Nossa filosofia 

  
Famílias são os principais tomadores de decisão para seus filhos e os principais 
membros das equipes educativas dos filhos. 
  
Colaboração entre os pais e a escola é sempre bom para as crianças. 
  
Nenhum pai deve lutar sozinho. 
  
Todas as perguntas são boas perguntas e todas as preocupações podem ser abordadas. 
  
Todos os pais e responsáveis merecem qualquer apoio que precisam para entender seus 
direitos e os direitos dos seus filhos. 
  
Apoio de parceiro do pai é respeitoso, baseado na força, individualizadas e 
culturalmente apropriado. 

  
Como nos contatar 
  
Para uma triagem inicial do telefone, os pais poderão contactar Amy Nevis: 
  
Telefone: 617-730-2457 
  
E-mail: parentpartnerbrookline@gmail.com 
  
Funcionários da escola e agências externas podem também referir-se os pais. Para fazer 
uma remessa, por favor, dar informações de contato de pais Amy e obter a permissão 
do pai para Amy contatá-los. E-mail do pai informações, nome do aluno e escola e uma 



descrição da preocupação referral. Amy vai iniciar um telefone de triagem para 
determinar a adequação da referência. 
  
Pessoal, também pode consultar com Amy diretamente. 
  
Nota: Parceiros do pai não aborda diretamente perguntas ou preocupações sobre 

serviços específicos do aluno ou elegibilidade para serviços. Pais com essas 
perguntas serão apoiados em trabalhar com o membro do pessoal apropriado 
do distrito. 

 


