
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Division of Special Education is excited to offer a series of webinars that will engage and equip our families 
and school communities with information about the LAUSD’s Special Education process, resources, making 
meaningful connections and much more!   

JANUARY 

Parent Partners: 
Supporting Students with 

Disabilities at Home 

Monday 01/09/23, 9:00 - 10:00 a.m.  
Wednesday 01/11/23, 6:00 - 7:00 p.m. 

Overview: 
• The art of networking and making

meaningful connections
• Resources to implement supports at

home

NOVEMBER

Multi-Tiered System of 
Support for Students with 

IEPs  

Monday 11/07/22, 9:00 -10:00 a.m.  
Wednesday 11/09/22, 6:00 - 7:00 p.m. 

Overview: 
• Implementation of the Multi-Tiered

System of Supports
• Positive Behavior Interventions and

supports at home

OCTOBER

Navigating the IEP 
Dispute Resolution Process 

Monday 10/10/22, 9:00 - 10:00 a.m.  
Wednesday 10/12/22, 6:00 - 7:00 p.m. 

Overview: 
• Creating student centered outcomes by

working collaboratively as an IEP team
• Options available to parents to address

IEP concerns/disputes

Webinar ID #: 842 5318 9472    Webinar Link: https://lausd.zoom.us/s/84253189472 

All families and community members are welcome!   
Translation in the following languages will be 
available:  Spanish, ASL, Armenian, Chinese, 
Korean.   

For more information visit the Division of Special 
Education Webpage https://achieve.lausd.net/sped 

MARCH 

Parent’s Guide to 
Understanding Related 

Services 

Monday 03/06/23, 9:00 -10:00 a.m.  
Wednesday 03/08/23, 6:00 - 7:00 p.m. 

Overview: 
• Information on various programs

and service models within the
special education guidelines

APRIL 

Effective Collaboration and 
Communication Between 

Families and Schools 

Monday 04/10/23, 9:00 -10:00 a.m.  
Wednesday 04/12/23, 6:00 - 7:00 p.m. 

Overview: 
• Tips for establishing positive and

productive dialogues with schools
and families

FEBRUARY 

The IEP Needs You 

Monday 02/06/23, 9:00 -10:00 a.m.  
Wednesday 02/08/23, 6:00 - 7:00 p.m. 

Overview: 
• General outline of the Individualized

Education Program (IEP) document,
process, and parent participation in IEP
team meetings
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¡La División de Educación Especial se complace en ofrecer una serie de seminarios web las cuales proveerán a nuestras 
familias y comunidades escolares con información sobre el proceso de Educación Especial del LAUSD, recursos y hacer 
conexiones significativas y mucho más! 

ENERO 

Padres Asociados: Apoyando 
A Estudiantes Con 

Discapacidades En El Hogar

Lunes  01/09/23, 9:00 - 10:00 a.m.  
Miércoles  01/11/23, 6:00 - 7:00 p.m. 

Objetivo general: 
• El arte de hacer conexiones

significativas
• Recursos para implementar apoyos en

el hogar

NOVIEMBRE

Sistema De Apoyo De Varios 
Niveles Para Estudiantes 

Con IEP 

Lunes  11/07/22, 9:00 -10:00 a.m.  
Miércoles  11/09/22, 6:00 - 7:00 p.m. 

Objetivo general: 
• Implementación del Sistema

multinivel de apoyos
• Intervenciones y apoyos de

comportamiento positivo en el hogar

OCTUBRE

Navegando El IEP 
Proceso De Resolución De 

Disputas 

Lunes  10/10/22, 9:00 - 10:00 a.m.  
Miércoles  10/12/22, 6:00 - 7:00 p.m. 

Objetivo general: 
• Crear resultados centrados en el

estudiante trabajando en colaboración
como un equipo del IEP

• Opciones disponibles para los padres
para dialogar sobre las
inquietudes/disputas del IEP

Webinar ID #: 842 5318 9472   Enlace: https://lausd.zoom.us/s/84253189472 

¡Todas las familias y miembros de la comunidad son 
bienvenidos! Traducción en los siguientes idiomas estará 
disponible: español, ASL, armenio, chino y coreano.   

Para obtener más información, visite la página web de la 
División de Educación Especial https://achieve.lausd.net/sped 

MARZO 

Guía Para Padres Para 
Comprender Los Servicios 

De Educación Especial 

Lunes  03/06/23, 9:00 -10:00 a.m.  
Miércoles  03/08/23, 6:00 - 7:00 p.m. 

Objetivo general: 
• Información sobre diversos programas

y modelos de servicio dentro de las
pautas de educación especial

ABRIL 

Colaboración Y 
Comunicación Efectivas 

Entre Familias Y Escuelas 

Lunes  04/10/23, 9:00 -10:00 a.m.  
Miércoles  04/12/23, 6:00 - 7:00 p.m. 

Objetivo general: 
• Consejos para establecer diálogos

positivos y productivos con las
escuelas y las familias

FEBRERO 

El IEP Lo Necesita 

Lunes  02/06/23, 9:00 -10:00 a.m.  
Miércoles  02/08/23, 6:00 - 7:00 p.m. 

Objetivo general: 
• Esquema general del documento del

Programa de Educación Individualizada
(IEP), el proceso y sobre la participación
de los padres en las reuniones del
equipo del IEP

División de Educación Especial Seminarios web en vivo 2022-2023 
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Հատուկ կրթության բաժին Վեբինարներ ուղիղ 
եթերում

2022-2023

Հատուկ կրթության բաժինն ուրախ է առաջարկել մի շարք վեբինարներ, որոնք կներգրավեն և մեր 
ընտանիքներին և դպրոցական համայնքներին տեղեկատվություն կտրամադրեն LAUSD-ի հատուկ կրթության 
գործընթացի, ռեսուրսների, բովանդակալից կապեր հաստատելու և այլնի մասին: 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ՆՈՅԵՄԲԵՐ ՀՈՒՆՎԱՐ 
Ուղղորդում 

Անհատականացված կրթական 
ծրագրերի (IEP) վեճերի լուծման 

գործընթացում 

Երկուշաբթի 10/10/22, 9:00 - 10:00 
Չորեքշաբթի 10/12/22, 6:00 - 19:00 

Ընդհանուր ակնարկ. 
• Աշակերտակենտրոն արդյունքների

ստեղծում՝ համագործակցելով որպես
IEP թիմ

• Ծնողների համար հասանելի
տարբերակներ՝ IEP-ի
խնդիրները/վեճերը լուծելու համար

Անհատականացված կրթական 
ծրագրերում (IEP) 

ուսանողներին աջակցության 
բազմամակարդակ համակարգ 

Երկուշաբթի 11/07/22, 9:00 -10:00 
Չորեքշաբթի 11/09/22, 6:00 - 19:00 

Ընդհանուր ակնարկ. 
• Բազմամակարդակ աջակցության

համակարգի ներդրում
• Դրական վարքագծի միջամտություններ

և աջակցություն տանը

Ծնող գործընկերներ. 
Աջակցություն 

հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողներին տանը 

Երկուշաբթի 01/09/23, 9:00 - 10:00 
Չորեքշաբթի 01/11/23, 6:00 - 19:00 

Ընդհանուր ակնարկ. 
• Ցանցային և իմաստալից կապեր

հաստատելու արվեստը
• Տանը աջակցություն իրականացնելու

ռեսուրսներ

ՓԵՏՐՎԱՐ ՄԱՐՏ ԱՊՐԻԼ 
IEP-ը ձեր կարիքն ունի 
Երկուշաբթի 02/06/23, 9:00 -10:00 
Չորեքշաբթի 02/08/23, 6:00 - 19:00 
Ընդհանուր ակնարկ. 
• Անհատականացված կրթական
ծրագրի (IEP) փաստաթղթի
գործընթացի ընդհանուր ուրվագիծը և
ծնողների մասնակցությունը IEP-ի
թիմի հանդիպումներին

Ծնողների ուղեցույց՝ 
հարակից ծառայությունները 
հասկանալու համար 
Երկուշաբթի 03/06/23, 9:00 -10:00 
Չորեքշաբթի 03/08/23, 6:00 - 19:00 
Ընդհանուր ակնարկ. 
• Տարբեր ծրագրերի և սպասարկման
մոդելների մասին տեղեկատվություն
հատուկ կրթության ուղեցույցի
շրջանակներում

Արդյունավետ 
համագործակցություն և 
հաղորդակցություն ընտանիքների 
և դպրոցների միջև 
Երկուշաբթի 04/10/23, 9:00 - 10:00 
Չորեքշաբթի 04/12/23, 6:00 - 19:00 
Ընդհանուր ակնարկ. 
• Խորհուրդներ դպրոցի և ընտանիքի հետ
դրական և արդյունավետ երկխոսություն
հաստատելու համար

Վեբինարի ID՝ 842 5318 9472 Վեբինարի հղում՝ https://lausd.zoom.us/s/84253189472 

Հրավիրվում են բոլոր ընտանիքները և համայնքի 
անդամները: 
Թարգմանությունը հասանելի կլինի հետևյալ 
լեզուներով՝ իսպաներեն, Ամերիկյան ժեստերի լեզու 
(ASL), հայերեն, չինարեն, կորեերեն: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք Հատուկ 
կրթության բաժնի կայքէջը  https://achieve.lausd.net/sped 
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特殊教育部 網路講座直播 2022-2023

特殊教育部 (Division of Special Education) 很高興爲大家提供一系列網路講座，與學生家庭緊密聯繫，爲學生家

庭呈現 LAUSD 特殊教育相關流程、資源的資訊，與大家建立意義深遠的聯繫並帶來更多！ 

十月 十一月 一月 
通曉 IEP 爭端解決流程 

週一 2022/10/10 上午 9:00 - 10:00 

週三 2022/10/12 晚上 6:00 - 7:00 

概覽： 

• 作爲個別化教育 (Individualized

Education Program, IEP) 團隊，通力合

作，開創以學生爲中心的成果

• 家長解決 IEP 問題/爭端的可用選項

爲 IEP 學生提供多層次支援系統 

週一 2022/11/07 上午 9:00 - 10:00 

週三 2022/11/09 晚上 6:00 - 7:00 

概覽： 

• 建立多層次支援系統

• 積極行爲干預和家中支援

家長合作夥伴： 

在家中支援殘疾學生 

週一 2023/01/09 上午 9:00 - 10:00 

週三 2023/01/11 晚上 6:00 - 7:00 

概覽： 

• 構建人際關係與達成重要交際的竅門

• 在家中實施支援的資源

二月 三月 四月 
IEP 需要您 
週一 2023/02/06 上午 9:00 - 10:00 

週三 2023/02/08 晚上 6:00 - 7:00 

概覽： 

• 個別教育計劃 (IEP) 文件、

流程和 IEP 團隊會議中

家長參與的

簡要大綱

瞭解相關服務 

的家長指南 

週一 2023/03/06 上午 9:00 - 10:00 

週三 2023/03/08 晚上 6:00 - 7:00 

概覽： 

• 特殊教育指導方針中

各項計劃和服務模式的

資訊

學生家庭和學校 

有效合作和溝通 

週一 2023/04/10 上午 9:00 - 10:00 

週三 2023/04/12 晚上 6:00 - 7:00 

概覽： 

• 爲學校和家庭

建立正向和建設性

溝通的建議

網路講座 ID 號：842 5318 9472 網路講座連結：https://lausd.zoom.us/s/84253189472 

歡迎全體家長和社區成員參會！ 

提供以下語言翻譯：西班牙語、美式手語、亞美尼亞

語、中文、韓語。 

更多資訊，請造訪 

特殊教育部網頁 https://achieve.lausd.net/sped 
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특수 교육부 생방송 웨비나 2022-2023

특수교육부는 LAUSD의 특수교육 절차, 자원, 의미있는 연결만들기와 아주 더 많은 것에 대한 정보로 가족과 

학교커뮤니티에 개입되고 준비를 갖추게 될 웨비나시리즈를 제공하는 것에 대해 기쁩니다!  

10월 11월 1월 
IEP 논쟁 해결절차의 길을 찾기 

월요일 22/10/10, 오전 9:00-10:00시 

수요일 22/10/12, 오후 6:00-7:00시 

개요: 

• IEP 팀으로써 협동적으로 작업하여

학생중심의 결과를 생성하기

• IEP 우려사항/논쟁을 언급하기 위해

학부모들에게 유효한 선택

IEP를 가진 학생들을 위한 지원의 

중복등급체계 

월요일 22/11/07, 오전 9:00-10:00시 

수요일 22/11/09, 오후 6:00-7:00시 

개요: 

• 중복등급 지원체계의 실행

• 긍정적인 행동 개입 및 자택지원

학부모 파트너: 

자택에서 장애를 가진  학생 

지원하기 

월요일 23/01/09, 오전 9:00-10:00시 

수요일 23/01/11, 오후 6:00-7:00시 

개요: 

• 네트워킹의 예술과 의미있는

연결만들기

• 자택지원 실행에 대한 자원

2월 3월 4월 
IEP는 귀하가 필요합니다 
월요일 23/02/06, 오전 9:00-10:00시 

수요일 23/02/08, 오후 6:00-7:00시 

개요: 

• 일반적인 개요

개별화 교육 프로그램(IEP) 서류의

IEP의 절차 및 학부모 참여

팀 미팅

부모의 안내서 

이해에 관련된 

서비스 
월요일 23/06/06, 오전 9:00-10:00시 

수요일 23/03/08, 오후 6:00-7:00시 

개요: 

• 다양한 프로그램 정보

및 서비스 모델

특수 교육 지침 이내에

효율적인 협동 및 

의사소통 

가족과 학교 사이의 
월요일 23/04/10, 오전 9:00-10:00시 

수요일 23/04/12, 오후 6:00-7:00시 

개요: 

• 학교와 가족과 긍정적이고

생산적인 대화를 형성하는

요령

웨비나 ID#: 842 5318 9472 웨비나 링크: https://lausd.zoom.us/s/84253189472 

모든 가족과 지역사회 멤버들을 환영합니다! 

다음의 언어로 번역이 준비될 것 입니다: 스페인어, 미

국수화(ASL), 아르메니아어, 중국어, 한국어. 

추가정보는 특수교육부 웹페이지 

https://achieve.lausd.net/sped에 들어가 보세요. 
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