Attachment H2 — Tagalog

School and Family Support Services
[serbisyo pampag-alalay sa paaralan
at pamilya]
TELEPHONE: (213) 241-6701
FAX: (877) 339-2684

UNIFIED SCHOOL DISTRICT
[PINAG-ISANG DISTRITO
PAMPAARALAN]
NG LOS ANGELES

EMAIL: spedsfss@lausd.net
WEBSITE: http://achieve.lausd.net/sped
Oras Pampagpapatakbo

Anthony Aguilar
Chief of Special Education [hepe ng pasadyang
pagtututo], Equity and Access [katarungan at
pag-aabot]

Lunes hanggang Biyernes
8:00 AM hanggang 5:00 PM
May-Magagamit na Serbisyong
Pang-Interpreter [tagasalin sa wika]

Maribel Luna, Ed.D.
Special EducationSenior Director [nakatataas na
patnugot], Division of Special Education [sangay ng
pasadyang pagtututo]

Dibisyon ng Espesyal na
Edukasyon
Mga Serbisyo sa
Paaralan at Pagsuporta
sa Pamilya
(SFSS)

Aaron Jeffrey, Ed.D.
Administrator, Special Education Operations and
School and Family Support ServicesAdministrator
[tagapangasiwa], Special Education Operations and
School and Family Support Services [mga serbisyo
pampagpapatakbo ng pasadyang pagtutuo at pagalalay sa paaralan at pamilya]

“lahat ng paaralan, lahat ng bata”

Ang Aming Layunin
Nakatalaga ang pangkat ng Division of Special
Education’s School and Family Support Services
(SFSS) sa pakikipagtulungang pagsasagawa sa
aming mga pamilya, nag-aaral, kasamahan, at
ibang kabakas sa LAUSD, sa pagtututo upang
itaguyod ang pagtagumpay at kapakanan ng bawat
nag-aaral habang sila'y naghahanda para sa lahat
ng mga pagsisikap sa hinaharap sa pamamagitan
ng pagkakaloob sa lahat ng mga kabakas ng
patuloy na paghahatid ng pinakatamang
impormasyon, mapagkukunan, pagtulong, at
paggabay ukol sa special education.

“lahat ng paaralan, lahat ng bata”
Binago Pebrero 2021

School and Family

Support Services

Ano ang Aming
Ginagawa
Kung mayroon kayong katanungan,
pagkabahala o pagdaing na may kinalaman
sa special education o sa IEP ng inyong
anak, makakatulong kami. Nakatalaga ang
Division of Special Education sa:
• Pagkakaloob ng impormasyon upang
pahusayin ang pag-intindi at pagbabatid tungkol
sa special education, upang makasali nang
mas maiige ang mga magulang sa kaparaanan
sa pagpapasya para sa kanilang anak.
• Tumugon nang kaagad sa mga pag-usisa at
tulungang mag-mediate [mamagitan] at/o
lutasin ang mga pagkabahala nauukol sa
Individualized Education Program (IEP)
[palatuntunin pangnapasariling pagtututo]
• Pasiyasat ng mga pagdaing tungkol sa
isunusumbong na mga paglabag sa special
education, at pagpapadali ng mga paglutas sa
tamang panahon.
• Pakikinig sa mga pagkabahala ng mga
magulang at pagkakaloob ng mapagkukunan na
nagtataguyod ng pagdidisisyong may-kabatiran
• Pag-aalay ng impormasyon tungkol sa mga
pagkakataon pampakikipag-ugnayan ng
magulang
• Pinadaling pakipagtulungan sa pagitan ng mga
tauhan ng District at ng mga magulang
• Pagkakaloob ng mga sagot sa mga
katanugang may kinalaman sa IEP
• Pagtutulong sa mga pangangailangan
pangsasakyan kagaya nang isinasaad sa IEP
• Pagkakaloob ng pinakasalukuyang impormasyon
na may kinalaman sa special education

(213) 241-6701

Mapagkukunan
Pangmagulang
WEBSITE: http://achieve.lausd.net/sped
Isang Gabay Pangmagulang sa mga Serbisyong
Pang-Special-Education
Maaabot ang gabay na ito sa website ng Division
of Special Education at linalayon upang sagutin
ang mga pangkalahatang tanong ukol sa
kaparaanan ng special education kabilang ang:
mga tuntunin pang-referral [pangsanguni],
pagtatasa. IEP, at karapatan ng mga magulang.

Mga Sagot sa mga Kadalasang Tinatanong

Mapagkukunan
Pangmagulang
Community Advisory Committee (CAC)
[lupong pampagpapayo sa komunidad]
Ang lupong ito ay pangkat ng nagpapayo sa
Special Education Local Plan Area (SELPA)
[pook ng plano pampinasadyang pagtututo]
ng District. Binubuo ito ng mga magulang,
naghahanap-buhay, at kasapi sa komunidad na
kumikilos upang alalayan ang mga nag-aaral na
may-kapansanan.
Ginaganap nang buwanan ang mga meeting
ng CAC. Mahahanap ang impormasyon
tungkol sa meeting sa pamamagitan ng
pagpunta sa website ng Division of Special
Education at pag-click sa tab ng FAMILIES at
icon ng Community Advisory Committee

Hanapin ang mga sagot sa mga kadalasang
tinatanong ukol sa special education at sa
kaparaanang IEP.

Parent Resources for Engagement and
Student Success (PRESS)
[mga mapagkukunan pangmagulang para sa
pakikipag-ugnayan at pagtagumpay ng nag-aaral]
Ang PRESS ay isang calendar ng mga workshop
[pagtututong pagsasagawa] ng inaalay sa mga
iba-ibang pook sa lahat ng bahagi ng District.
Makakakuha ang mga magulang ng
impormasyon tungkol sa course sa pamamagitan
ng pagpunta sa website ng Division of Special
Education at pag-click sa tab ng FAMILIES at
icon ng Parent Workshops

Parent Community Liaison
[pag-uugnayan ng magulang sa komunidad]
Nagkakaloob sa mga magulang ng nag-aaral
na may-kapansanan ng impormasyon tunkol
sa mga pagkakataon pampagsasanay at mga
mapagkukunan pangkomunidad.

Tawagan ang (213) 241-5455 upang
maiugnay sa Parent at Community Liaison.

