Pais mentores recebem formação para ajudar
Somos guias, colaboradores e, sobretudo, pares.
Os pais mentores do Ohio são pais de crianças com deficiências que prestam apoio gratuito
recíproco a outras famílias de crianças com deficiências no Ohio. Baseamo-nos nas nossas próprias
experiências para trabalhar com funcionários da escola e orientar as famílias para promover um
maior sucesso escolar dos estudantes que recebem serviços de educação especial.
Ajudamos as famílias a acederem a processos e serviços locais e estaduais do ensino especial, para
que as crianças com deficiências possam tirar o máximo partido de sua experiência pedagógica.
Juntos, podemos ajudar os estudantes com necessidades especiais a obterem a atenção especial
que merecem e alcançarem o sucesso escolar.

Encontrar as soluções mais adequadas para as crianças
Os pais mentores trabalham em colaboração com as famílias, escolas e entidades. Com a nossa
ajuda, as famílias compreenderão o processo do ensino especial e tornar-se-ão melhores
defensoras dos seus filhos.
Utilizamos a nossa paixão e experiência para criar parcerias fortes e tornar as informações
e processos sobre ensino especial mais acessíveis. Os pais mentores do Ohio prestam informações
às famílias sobre vários temas do ensino especial. Disponibilizamos informações e apoio para
ajudar especificamente:
• Na compreensão dos direitos e responsabilidades das famílias, estudantes e escolas.
• Na transição do ensino pré-escolar e do ensino secundário.
• Na contribuição para o aumento do sucesso escolar, como na alfabetização.
• Na orientação das famílias em qualquer reunião sobre ensino especial a pedido da família
ou do distrito.
• Na realização das sessões de esclarecimento para escolas e famílias.
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• Na aproximação das famílias e educadores a entidades e organizações que apoiam
estudantes com deficiências.
Além disso, a nossa formação ajuda-nos a prestar informações atuais e atualizadas sobre as leis
e políticas do ensino especial.

O nosso apoio é inequívoco
Durante mais de 30 anos, os pais mentores do Ohio têm ajudado as famílias a acederem
a processos e serviços de ensino especial para que as crianças com deficiências possam tirar
o máximo partido da experiência de ensino.
Os pais mentores recebem financiamento dos fundos estaduais e federais através do
Departamento de Educação do Ohio. Somos contratados por distritos escolares e centros de apoio
de ensino. O Gabinete para Crianças Excecionais (Office for Exceptional Children) do Departamento
de Educação do Ohio dá-nos orientação e apoio na realização do nosso trabalho como pais
mentores. O Center on Education and Training for Employment da Universidade Estadual do Ohio
presta-nos supervisão, desenvolvimento profissional, recursos e assistência técnica.

É membro de uma família com uma criança com deficiência
e gostaria de obter o nosso apoio? Estamos aqui para ajudar!

