
THE PURPOSE OF THE IPAC IS: 
• to give students with special needs a voice; 
• to provide a forum for parent concerns and stimulate

parent involvement; 
• to establish an effective channel of communication 

between parents of children with special needs and
the school district; and

• advise the school district on special education 
programs, training needs, and policy.

WHO SHOULD JOIN THE ISLAND PAC?
• Parents and/or guardians of students who receive

any type of special education services or accommo-
dations in school, such as an Individualized Educa-
tion Program (IEP), a 504 accommodation, or
out-of-district 
placement.

• Parents who think their child may have some learn-
ing issues or differences.

• Parents who would like to understand or have an 
interest in the Special Education process.

• Parents, educators, or any members of the commu-
nity who want to learn more!

PARENTS & GUARDIANS OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS:

JOIN US VIA ZOOM ON 

APRIL 7, 2022 • 5:30PM

For more information: www.mvipac.org

The Island Parents Advisory Council on 
Special Education (IPAC) is a Resource for You

• Network with other parents • Learn how to advocate for  
your child’s needs more effectively •  Learn about services 
available for students with learning issues or differences • 

Share your own expertise and experiences •



JUNTE-SE A NÓS VIA ZOOM
MEEtIng ID: 836 3374 8793 

PASSCODE: 128703

7 DE ABRIL DE 2022 • 5:30PM

Para mais informações: www.mvipac.org

A FINALIDADE DO IPAC É:
• para dar às crianças com necessidades especiais a voz;
• proporcionar um fórum para pais diz respeito e 

estimular envolvimento dos pais;
• estabelecer um eficiente canal de comunicação entre os

pais de crianças com necessidades especiais e o distrito
escolar; e

• aconselhar o distrito escolar em programas especiais de
formação, das suas necessidades de formação e de
política.

QUEM DEVE PARTICIPAR DA ILHA PAC?
• Os pais e/ou responsáveis de crianças que recebem

qualquer tipo de serviços de ensino especial ou 
acomodações na escola, como um Programa de 
Educação individualizado (IEP), um 504 acomodações,
ou fora-de-distrito colocação.

• Pais que pensam que seus filhos podem ter algumas
questões de aprendizagem ou diferenças.

• Os pais que gostaria de entender ou ter um especial 
interesse no processo de educação.

• Os pais, educadores ou qualquer dos membros da 
comunidade que desejam aprender mais!

OS PAIS E RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

O Conselho Consultivo de Pais da Ilha sobre 
Educação Especial (IPAC) é um Recurso para Você

• Rede com outros pais • Aprenda como defender as necessidades 
do seu filho de forma mais eficaz • Saiba mais sobre os serviços 

disponível para alunos com problemas ou diferenças de aprendizagem •
Compartilhe sua própria experiência e experiências •


