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Transcrição
Isidore: Olá a todos!
Leila: Olá!
Isidore: Estou emocionado por estar aqui esta noite para celebrar nossa Noite de Gala
“O poder do possível”. Devo aproveitar esta oportunidade para me apresentar, meu
nome é Isidore Niyoungabo e sou o CPO ou Diretor Executivo de Pessoas aqui no The
Learning Center for the Deaf. Estou emocionado por estar aqui para ser seu Mestre de
Cerimônias, junto com minha maravilhosa co-apresentadora e melhor amiga Leila. Vou
em frente e passarei o comando para ela, para que ela possa se apresentar e
compartilhar uma breve mensagem com vocês.
Leila: Olá, pessoal! Sou Leila Hanaumi e estou muito empolgada por fazer parte deste
evento anual especial junto com todos vocês. Adorei o tema deste ano: O poder do
possível. Isso me traz à mente uma das minhas citações favoritas de Margaret Mead.
Ela disse: “Nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos sérios e comprometidos
possa mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que já conseguiu isso.” Isso é tão
verdade e, esta noite, aqui estamos nós, um pequeno grupo de cidadãos
comprometidos e sérios do The Learning Center for the Deaf.
Isidore: Uau, concordo plenamente com esse sentimento. Estamos aqui para celebrar
as pessoas que possibilitam que o The Learning Center for the Deaf continue a atender
nossos alunos, nossa comunidade e nosso povo. Esta Noite de Gala é também em
homenagem à nossa maravilhosa equipe. Existem alguns que planejamos mencionar
aqui, mas, primeiramente, começaremos com nossa incrível CEO Sarah Glenn-Smith
e, em seguida, passaremos o comando para o Presidente do Conselho de
Administração, Ralph Hinckley e, depois, veremos uma incrível apresentação de slides
das boas lembranças que temos daqui. Estou muito feliz por comemorar com vocês
aqui esta noite.
SARAH GLEN SMITH : Olá e boa noite! Bem-vindos à Noite de Gala Virtual do The
Learning Center 2022. Esta noite, temos muitas histórias emocionantes e inspiradoras
para compartilhar sobre a equipe do The Learning Center for the Deaf. Seu trabalho
nos últimos anos ajudou a situar nossa organização como líder na Comunidade de

Surdos e Deficientes Auditivos. Nosso tema este ano é “O poder do possível.” Eu
gostaria de falar um pouco mais sobre esse tema.
O conceito de “poder” está enraizado na definição de nossa missão. O The Learning
Center for the Deaf existe para garantir que todas as crianças e adultos surdos e com
deficiência auditiva prosperem ao ter o conhecimento, a oportunidade e o poder de
projetar o futuro que eles escolherem. Nós olhamos para a palavra “poder” como uma
celebração da grande força de nossa comunidade para termos sucesso em qualquer
coisa.
Possível. Nos últimos dois anos, nos perguntamos muitas vezes “isso é possível?”
quando confrontados com mudanças imprevisíveis e, em seguida, necessidade de
adaptação. Não importa se essas mudanças estavam em nossas diretrizes de saúde
ou até como trabalhamos e socializamos juntos, essa pergunta sobre a “possibilidade”
foi feita várias vezes. Esta noite, vamos mostrar como a paixão pode tornar tudo
possível e criar novas oportunidades. Esta noite mostrará nossa equipe e seu
compromisso inabalável. Eles aparecem todos os dias, prontos para inspirar, educar e
defender. Esta noite destacará todos os programas e sua equipe que trabalha
arduamente.
Como uma organização, o The Learning Center valoriza cada um dos membros da
equipe por quem eles são. Eu aplaudo a rapidez com que eles foram capazes de se
adaptar e se ajustar, quão profundamente eles se importam e quanto eles
conquistaram. Esperamos que você participe e assista esta noite enquanto celebramos
esse sentimento de inspiração e conexão. Nosso trabalho não seria possível sem o seu
apoio e comprometimento com nossa organização. Não seríamos o The Learning
Center sem as pessoas incríveis que aparecem todos os dias. Obrigado por
comemorar conosco.
RALPH HINCKLEY : Olá, comunidade TLC! Meu nome é Ralph Hinckley, e sou
Presidente do Conselho do TLC. Tenho a honra de compartilhar alguns comentários
sobre nossa maravilhosa equipe.
Quando a pandemia começou em 2020, tudo estava coberto de incertezas. Estávamos
preocupados com a nossa capacidade de continuar a fornecer serviços e programas.
Não sabíamos se as cidades e o estado continuariam com nosso financiamento e
estávamos preocupados com nossa maravilhosa equipe. Como todos conseguiram
navegar nessa experiência sem precedentes e como conseguimos dar apoio a nosso
ativo mais valioso: os funcionários da TLC. Não foi surpresa que, a cada dia, semana e
mês que passavam, a transição para o trabalho na pandemia fosse recebida com
profissionalismo, compaixão, resiliência e excelência.

Programas como WCS, Audiologia e Interpretação mudaram da noite para o dia para o
trabalho remoto, um termo desconhecido para muitos. Desafios tecnológicos, a eterna
busca por EPIs, clientes com necessidades variadas, consultas virtuais; tudo isso foi
enfrentado de peito aberto. Nada impediu que vocês continuassem a fornecer um
serviço de alto nível para a comunidade dos surdos e deficientes auditivos. A Marie
Philip School fez a transição da noite para o dia para o aprendizado remoto, como
muitas escolas em todo o país. Usando o Zoom e descobrindo como apoiar as famílias
que estão lutando para engajar seus filhos, bem, vocês fizeram isso de forma altruísta,
fazendo todo o possível para garantir que os alunos não ficassem para trás. A equipe
de nossa WaldenSchool e de enfermagem: incrível. Vocês navegaram em um
programa 24 horas por dia, 7 dias por semana, apoiando-se uns nos outros, para
resolver problemas complicados de diretrizes de saúde e de segurança. Vocês
exemplificaram o profissionalismo, enquanto estavam na linha de frente de uma
pandemia, e continuam a colocar seus alunos à frente de si mesmos.
Por toda a organização, todos vocês experimentaram um cronograma que se tornou
abrangente, enquanto cada um trabalhava com suas próprias necessidades pessoais e
familiares. Como conselho, não podemos parar de agradecer. Vocês fizeram um
trabalho incrível e continuaremos a utilizar todos os recursos disponíveis para apoiá-los
nesses esforços.
Estamos comprometidos em garantir que a Organização possa prosperar nos próximos
anos e que as pessoas maravilhosas no TLC sejam a chave para que isso aconteça.
Seu trabalho importa. Vocês estão deixando uma marca incrível e indelével nesta
comunidade. Obrigado, obrigado, obrigado.
COMISSÁRIO OPEOLUWA SOTONWA: A MCDHH deseja ao The Learning Center for
the Deaf uma feliz e bem sucedida Noite de Gala. Parabéns por mais um ano
maravilhoso de serviços educacionais excepcionais para seus alunos. Quero
agradecer especialmente aos professores, funcionários, intérpretes, profissionais e
suas famílias por tudo o que vocês fazem. Desejamos-lhe o melhor que possa existir.
PREFEITO CHARLIE SISITSKY: Boa noite, sou o prefeito de Framingham, Charlie
Sisitskty, e é um prazer parabenizar o The Learning Center for the Deaf pelo seu 52º
aniversário.
Desde bebês até o ensino médio, vocês oferecem apoio a alunos e adultos surdos e
com deficiência auditiva, além de suas famílias, de uma maneira humana,
proporcionando uma experiência educacional excepcional. A cidade de Framingham se
orgulha de ter o The Learning Center como um recurso vital, não apenas em nossa
comunidade, mas também em muitas outras comunidades que vocês atendem.

Há 52 anos, Warren Schwab reconheceu a necessidade de criar a primeira escola nos
Estados Unidos a adotar o modelo educacional bilíngue ASL-Inglês e vocês continuam
se destacando nele hoje em dia. Meus sinceros agradecimentos aos mais de 400
professores e funcionários que tornam “O poder do possível” uma realidade para os
alunos que eles atendem. Obrigado e parabéns pelo seu aniversário.
Leila: Uau
Isidore: Uau
Leila: Ufa, muita coisa pode acontecer em um ano.
Isidore: Correto.
Leila: É inspirador. Se você está animado para ver mais trabalhos como esse
continuarem no próximo ano, você pode ajudar. Como, você pode perguntar? Faça
uma doação. Você pode simplesmente enviar uma mensagem de texto “INSPIRE” para
o número que você vê na tela acima de mim.
Isidore: Sim, por favor, nos apoie. Obrigado. Em seguida, vamos destacar dois
grandes projetos empreendidos pelo The Learning Center for the Deaf, que são nossos
programas educacionais: a Marie Philip School e a Walden School.
Leila: Vamos lá!
NOZOMI TOMITA: Olá! Meu nome é Nozomi. Eu sou vice-presidente da TLCPA.
Apesar do impacto da COVID este ano, nossos professores e funcionários trabalharam
muito para garantir que nossas crianças continuassem a crescer. Eu vi isso no meu
próprio filho, também. Este ano, a TLCPA conseguiu distribuir vales-presente e cestas
repletas de guloseimas. Também postamos vários cartazes inspiradores do lado de
fora de diferentes edifícios por todo o campus como uma demonstração de apreço por
aqueles que passam. Somos muito gratos aos nossos funcionários e professores por
continuarem a investir e inspirar nossas crianças. Obrigada!
GLENNIS MATTHEWS: Olá, olá, olá! Eu sou Glennis Matthews. Eu sou
superintendente aqui no The Learning Center.
Estive pensando em meu pouco tempo aqui e em como nossa equipe é excepcional. E
o que notei é que todos eles têm corações enormes. De nossa comunidade às nossas
famílias e aos nossos alunos, nossa equipe fez essas conexões incríveis e isso é tão
único. Há muitos outros lugares onde nossa equipe poderia trabalhar, mas eles
escolheram ficar aqui no The Learning Center.

Então, pensando sobre meu tempo aqui, eu sempre penso no coração da nossa
equipe. Tive oportunidades de sentar com muitos deles e vejo esse mesmo padrão em
todos os departamentos. O compromisso de trabalhar em conjunto. O compromisso de
tornar o The Learning Center um lugar maravilhoso; ser uma escola modelo para todas
as escolas. E a razão disso tudo é nossa equipe incrível. Tenho orgulho de continuar
trabalhando junto com eles, sabendo que podemos fazer do The Learning Center for
the Deaf um belo e mágico lugar para todos. Muito obrigado a todos pelos seus
serviços e pelo seu empenho. Feliz Noite de Gala!
KAREN BISHOP: Olá, sou Karen Bishop, COO e diretora interina da Walden School,
aqui no TLC. Quero dizer “muito obrigado” à equipe da Walden School. Nós realmente
apreciamos tudo o que vocês fazem. Aos professores e auxiliares, obrigado por manter
nosso programa acadêmico funcionando e nossos alunos engajados no que estão
aprendendo. Muito obrigado à equipe Residencial por manter nossos filhos ocupados,
embora os passeios tenham sido limitados devido à COVID. Obrigado à equipe
Overnight que está lá para cumprimentar nossos filhos todas as manhãs com um
sorriso e prepará-los para o dia. Obrigado aos enfermeiros por trabalharem na crise de
saúde mais difícil de nossa era. Obrigado aos nossos líderes de programa por
continuarem a conduzir o navio. Obrigado à nossa equipe Clínica, que trabalhou
incansavelmente para garantir que nossos filhos estivessem saudáveis, seguros e
felizes. Obrigado à nossa assistente administrativa, Karen, que manteve nosso
escritório aberto e funcionando sem problemas, não importando o que estivesse
acontecendo. Muito obrigado a todos por tudo o que fazem para manter a Walden
School um lugar seguro, saudável e feliz para nossos alunos. Obrigada!
Isidore: Uau, como vocês podem ver, nossa maravilhosa equipe claramente causa um
impacto eterno na vida de nossos alunos e um agradecimento especial a vocês,
membros de nossa comunidade, que nos apoiam. Obrigado.
Leila: Hm *concordância*
Isidore: Vou passar para Leila para a próxima parte.
Leila: Agora temos um mimo especial para vocês. Estou absolutamente encantada em
apresentar alguém que é excepcionalmente talentoso em fazer música com as mãos.
Aqui está Ian Sanborn.
Leila: Uau! Se você se sentir inspirado pela bela poesia de Ian, envie uma mensagem
de texto com “INSPIRE” para fazer uma doação. Queremos também reconhecer e
agradecer de coração aos patrocinadores deste evento…
Isidore: Sim, obrigado, obrigado!

Leila: Sem eles, isto não seria possível. Obrigado.
Isidore: Muito bem, agora gostaríamos de reconhecer as incríveis contribuições da
equipe que trabalha tão arduamente em nossos programas de serviço
comunitário. Primeiramente, temos os Walden Community Services, ou WCS, nossa
clínica de Audiologia, nosso programa Public School Partnership e nosso maravilhoso
Departamento de Interpretação. Esses grupos são uma parte significativa do tecido
que compõe as contribuições do The Learning Center for the Deaf à nossa
comunidade. Nosso Chief Equity and Inclusion Officer, Kyle Amber Clark, quer prestar
reconhecimento a essa incrível equipe de serviços comunitários antes de encerrarmos
esta celebração.
EMILY GRAVES-HARRISON : Olá, pessoal! Meu nome é Emily Graves-Harrison.
Alguns de vocês podem me conhecer, eu cresci no oeste de Massachusetts e sou uma
CODA (filha de pais surdos), meu pai é Paul Batch. Estou aqui na Comissão para
Surdos e Deficientes Auditivos de Massachusetts, onde trabalho como Especialista em
crianças para o oeste de Massachusetts.
Muitas famílias com quem trabalho precisam de ajuda com seus filhos e, às vezes, os
adultos também precisam do nosso apoio. Trabalho em estreita colaboração com as
famílias para descobrir como atender suas necessidades linguísticas e culturais. Foi
assim que encontrei o Walden Community Services, ou WCS. Esse programa é
excepcional. Sou muito grata pelo trabalho que eles fazem para ajudar a atender às
diversas necessidades das famílias com as quais trabalho. Ao termos essa parceria,
podemos servir melhor nossas comunidades de Surdos, Deficientes Auditivos e CODA.
Acho que todos devemos um grande agradecimento ao WCS por sua colaboração e
sua motivação para fornecer uma variedade tão ampla de serviços, além de seu
pensamento inovador. Eu e a MCDHH sempre os valorizamos e estamos muito
agradecidos. Se eu fosse descrever o WCS em 3 palavras, elas seriam: Família,
Parceria e Compromisso. Obrigada por todo o seu trabalho árduo, compromisso e
motivação enquanto continuam a servir nossas comunidades de Surdos, Deficientes
Auditivos e CODA. Temos sorte de tê-los e eu, pessoalmente, tenho sorte de ser sua
parceira.
ELISA VALLES: Olá, sou Elisa Valles, Diretora do Walden Community Services. Estou
aqui para prestar reconhecimento e agradecer a minha equipe por seu trabalho duro e
perseverança durante um ano incrivelmente difícil. Eles priorizaram a saúde e o bemestar das famílias e crianças que apoiamos através do Commonwealth.
No ano passado, houve muitas mudanças, nosso escritório de Springfield mudou de
local, ocorreram mudanças com seguros e apólices e, ao longo de tudo isso, eles
continuaram positivos e prestando serviços às famílias que apoiamos, enquanto

cuidavam de si mesmos. Eles são pessoas incríveis que tenho a honra de trabalharem
para mim e sempre me surpreendo com o trabalho deles, dia após dia. Gostaria de
agradecê-los por serem quem são e por seu trabalho extraordinário. Obrigada.
THEA CABRAL: Olá, meu nome é Thea Cabral. Eu sou uma mãe do Learning Center.
Tenho dois filhos no programa MPS. Gostaria de agradecer o Departamento de
Audiologia do The Learning Center. O incrível acesso à comunicação, a adição do
MassHealth e a Triagem Auditiva Neonatal é uma experiência incrível. Muitas vezes,
nos hospitais, existe uma dificuldade enorme para se comunicar, mas aqui tem sido
uma experiência muito positiva e eu queria agradecer ao Departamento de Audiologia
por todo o seu apoio.
LYDIA COLON: Olá, meu nome é Lydia Colon. Sou a diretora de Audiologia aqui no
The Learning Center. Gostaria de dizer ‘obrigado’ à minha equipe. Este ano foi um ano
muito desafiador, mas vocês estiveram muito motivados, saltando e fazendo o trabalho
que precisava ser feito. Vocês trabalharam na reforma da Clínica de Audiologia,
aumentando o número de seguradoras que atendemos e aprendendo novas
tecnologias para agregar aos nossos serviços. Vocês fizeram tudo isso com grande
flexibilidade e eu aprecio seu trabalho duro.
Também queria agradecer à equipe dos PSPs que viajaram por todo o estado,
trabalharam com vários distritos escolares e entraram em escolas com vários requisitos
de máscara e COVID e, mesmo assim, vocês mostraram sua paixão por tudo isso.
Obrigada!
ELIZABETH REYNARD : Eu sou Elizabeth Renard e sou professora de educação
especial no nível pré-escolar nas Escolas Públicas de Franklin.
Uma das melhores partes de trabalhar com PSP tem sido trabalhar com Professores de
Surdos. É assim, essas pessoas entraram na sala de aula e trabalharam
individualmente comigo e com meu corpo docente e também entraram e observaram
nossos alunos. Eles conheceram todos os nossos alunos e isso tem sido muito útil pois
eles podem ver coisas que eu não posso ver, então eles são capazes de apontar
coisas nas quais devemos trabalhar. E eles também criam um relacionamento, não só
com aquela criança, mas com a família da criança, então quando a gente tem as
reuniões do IEP e quaisquer dúvidas das famílias, eles são mais um recurso.
Além dos nossos professores de surdos também existem os maravilhosos, todos os
fonoaudiólogos que nos ajudam, e é muito bom ter esses especialistas com os
equipamentos que temos aqui. Sinto que, neste momento, estamos muito bem
equipados com nosso sistema de campo de som e também sinto que agora finalmente
me sinto confortável em garantir que os aparelhos auditivos dos alunos estejam

funcionando corretamente e sendo apenas um bom recurso e um bom porta-voz para
os alunos.
Três palavras que eu usaria para descrever a todos seriam confiáveis, humanos e
inteligentes. Muito obrigada! Nós realmente agradecemos a todos vocês aqui no
ECDC!
MICHELLE MAROTTA: Sim, absolutamente. Temos a sorte de chamar o The Learning
Center for the Deaf como parceiro em nosso trabalho. Trabalhamos principalmente com
seu departamento de serviços interpretativos para fornecer programas acessíveis que
se concentram em uma variedade de desafios e oportunidades na comunidade,
particularmente abordando saúde mental e bem-estar para crianças, famílias e toda a
nossa comunidade.
LEAH PARKER-MOLDOVER : Se me permitem acrescentar, gostaria apenas de dizer
que adoramos todos os intérpretes do TLC com quem trabalhamos no presente e no
passado e apreciamos a imensa diversidade de suas equipes. Houve uma
consideração tão objetiva com os palestrantes que temos em nossa série e com a
atribuição dos intérpretes para realmente garantirmos que haja uma boa
correspondência na voz. E a interpretação é tão cuidadosa e a profundidade de sua
equipe é tão diversificada e isso é um trunfo maravilhoso para nossa série.
E eu tenho que soltar um grito especial por termos o privilégio e a oportunidade de
termos alguns alunos se juntando ao nosso programa. E, como sempre, eu tenho que
soltar um grito especial para os alunos. É uma oportunidade única de ter um aluno
participando quando há uma equipe interpretando. E ficamos muito animados quando a
energia deles está lá, também. Então, muito amor para todos os intérpretes. Obrigada!
VERONICA BARRY: Olá, sou Veronica Barry, Gerente de Serviços Profissionais e
intérprete da equipe dos Serviços de Interpretação do TLC.
BETTY FILIPKOWSKI: Olá, sou Betty Filipkowski, Gerente de Serviços de
Interpretação e intérprete da equipe do TLC
VERONICA: Queremos aproveitar esta oportunidade para reconhecer e agradecer de
todo o coração a nossa equipe de intérpretes e agendadores.
Ao longo dos últimos 2 anos, enfrentamos os desafios de continuar trabalhando
durante uma pandemia, tanto remotamente quanto pessoalmente, horários de trabalho
pesados e, infelizmente, rotatividade de pessoal.
Mesmo com esses desafios, nossa equipe continuou trabalhando incansavelmente pois
se preocupa profundamente com nossos consumidores e clientes.

BETTY: Queremos agradecer a cada um de vocês por seu trabalho incrível e por
continuarem aparecendo todos os dias durante esse período difícil. Temos muito
orgulho de chamá-los de nossos funcionários e amigos.
Obrigada!"
KYLE AMBER CLARK: Olá, pessoal! Eu sou Kyle Amber, do Escritório de Equidade e
Inclusão aqui no The Learning Center for the Deaf. Quero agradecer ao grupo de
pessoas responsáveis por iniciar com PSP, Audiologia, Interpretação e Walden
Community Services. Durante a pandemia, esses programas mudaram do trabalho
presencial para o trabalho remoto, criando maneiras criativas de envolver a
comunidade. Aqui no The Learning Center, queremos agradecer a todos vocês por
todas essas mudanças.
Por exemplo, o Departamento de Audiologia foi recentemente aprovado para uma
Triagem Auditiva Neonatal, em parceria com a PSP, para atender crianças em todo o
estado de Massachusetts. O Walden Community Services acaba de receber uma
doação para apoiar o trabalho de igualdade e como colaborar melhor com nossas
famílias. O Departamento de Interpretação tornou-se criativo sobre como trabalhar
dentro de nossa comunidade escolar aqui no The Learning Center e na Comunidade de
Surdos da grande Massachusetts.
Só queremos agradecer muito por seu importante trabalho e por seus serviços para a
nossa Comunidade do Learning Center e a comunidade externa. Obrigado por tudo
que vocês fazem.

Isidore: Uau, nunca perco uma oportunidade de me inspirar e agora estou com bem
mais inspiração por causa de nossos programas de serviço comunitário. Obrigado pelo
seu excelente trabalho.
Leila: Agora tenho o prazer de apresentar dois prêmios: o Warren Schwab Award e o
David Schwab Alumni Award.
JONAH MEEHAN: Olá, pessoal! Meu nome é Jonah Meehan e estou empolgado em
anunciar os vencedores do Warren Schwab Memorial Award deste ano.
No ano de 1970, Warren Schwab, percebendo que não havia um ambiente educacional
totalmente acessível para alunos surdos e deficientes auditivos, criou o The Learning
Center for Deaf.

Anualmente, entregamos este prêmio a um indivíduo que continuou priorizando seu
trabalho para as comunidades de surdos e deficientes auditivos./ Assim como Warren,
os ganhadores deste prêmio sempre fazem algo mais para garantir que seu trabalho de
ativismo tenha um impacto duradouro.
Temos a honra de anunciar que este ano selecionamos dois vencedores para este
prêmio. Eles são o Dr. Robert (Bob) Hoffmeister e a Dra. Terrell Clark.
JONAH MEEHAN Agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre cada um de nossos
ganhadores e quem eles são.
O Dr. Hoffmeister estabeleceu os estudos aprofundados do programa na Universidade
de Boston em 1979 e foi seu diretor por 30 anos. O Dr. Hoffmeister concentrou sua
pesquisa na educação bilíngüe/bicultural de surdos, incluindo a relação entre ASL e
inglês e sua influência nas habilidades de leitura e no sucesso acadêmico das crianças.
Entre inúmeras publicações, apresentações, livros de autoria e anos de serviço
dedicado, o Dr. Hoffmeister causou um impacto extraordinário na comunidade dos
surdos.
A Dra. Clark dedicou sua carreira a promover todas as oportunidades para cada
criança atingir competências individuais e trabalhou para garantir o acesso igualitário à
comunicação.
Sua qualidade e profissionalismo conectaram crianças surdas e suas famílias a
serviços e apoios individualizados e significativos.
Estamos profundamente honrados em entregar estes prêmios ao Dr. Robert
Hoffmeister e à Dra. Terrell Clark.
Obrigado.
BOB HOFFMEISTER: Meu nome é Bob Hoffmeister.
Sinto-me honrado em ser uma das pessoas a receber o Warren Schwab Memorial
Award para o ano de 2022.
Agradeço todo o trabalho árduo que o comitê de premiação empreendeu.
O The Learning Center terá sempre um lugar especial no meu coração, agora e no
futuro.
Conheci Warren Schwab em 1980 e pude vê-lo como o homem maravilhoso, caloroso
e sensível que ele era e como sua ética e habilidade no trabalho levariam o The
Leaning Center para onde está hoje.

Hoje, o sucesso do The Learning Center se deve ao trabalho duro de todos os
funcionários envolvidos ao longo dos anos.
Sinto-me honrado e muito grato por receber este prêmio.
Obrigado. Muito obrigado!
TERRELL CLARK: Obrigada, obrigada por este prêmio, estou emocionado e honrado
em recebê-lo. Meu trabalho nos últimos 45 anos tem sido no Hospital Infantil de
Boston. Estabelecemos um programa especializado há aproximadamente 35 anos,
com foco exclusivo em crianças surdas e com deficiência auditiva. Recebemos
encaminhamentos de todos os lugares e meu trabalho tem sido testar e avaliar cada
criança. Cada criança é um indivíduo único e eu trabalho para descobrir todo o seu
potencial, a melhor maneira de se comunicar com ela e a melhor maneira de educá-la.
Sou muito feliz por Massachusetts possuir uma opção como o The Learning Center for
the Deaf, onde ASL é a principal língua de instrução e interação social.
Em breve estarei me aposentando, é difícil acreditar nisso, mas chegou a minha hora
de me aposentar. Estou feliz por ter o reconhecimento deste prêmio, é emocionante. E
especialmente pois Warren Schwab e sua esposa, Jodi, são meus queridos amigos e
colegas. Obrigada, isso é maravilhoso.
JUSTIN CARRUS: Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Justin Carrus, turma de 2009. Estou
aqui e animado para anunciar o vencedor do David Schwab Alumni Award deste ano.
Este prêmio destaca as realizações de nossos ex-alunos e reconhece sua paixão e
motivação em causar impactos positivos na Comunidade dos Surdos. Nossos exalunos são uma parte muito significativa de nossa organização e adoramos
compartilhar suas histórias.
É uma grande honra anunciar que o vencedor do prêmio deste ano é Jeff Mansfield, da
turma de 2003. Jeff é um designer muito talentoso e trabalha no MASS Design Group
em Boston, MA. Ele é 3 vezes medalhista de ouro nas Olimpíadas de Surdos e também
co-autor de The Architecture of Health. Jeffrey é bacharel em Arquitetura pela
Universidade de Princeton e mestre em Arquitetura pela Harvard Graduate School of
Design.
Muitas felicitações para você, Jeff!
JEFF MANSFIELD: Uau, estou muito emocionado e grato por receber este prêmio. O
The Learning Center é como uma família. Comecei lá como aluno da pré-escola e
trilhei meu caminho até a formatura no ensino médio. Meu irmão agora é professor na
The Marie Philip School. Marie Philip ensinou aos meus pais a Língua de Sinais
Americana e também garantiu que meus colegas e eu crescêssemos em um ambiente

rico no idioma, não apenas na escola, mas também em casa. Marie Philip despertou
nosso sonho e nos incentivou a acreditar que tudo é possível.
O The Learning Center forneceu essa base e essa comunidade para permitir que cada
indivíduo siga seu sonho com amor e convicção. Portanto, estou muito grato por
receber este prêmio e também gostaria de agradecer a todos, desde os ex-alunos até
os funcionários, professores e pais que continuam apoiando o The Learning Center.
Obrigado.
Isidore: Parabéns! Agora, para encerrar, gostaria de agradecer novamente à nossa
equipe maravilhosa. Como foi mencionado anteriormente, enquanto estivermos juntos,
tudo é possível. Também gostaria de agradecer aos nossos doadores e
patrocinadores. Se você ainda não o fez, faça uma doação através do nosso número
de texto de inspiração e consulte o nosso leilão online. Por fim, quero agradecer de
coração à minha co-apresentadora Leila por nos honrar com seu tempo e inspiração.
Leila: Obrigada por me receber. Quero compartilhar com a comunidade do Learning
Center que, como alguém que está do lado de fora da sua comunidade, as pessoas
estão vendo tudo. Somos continuamente inspirados pelo trabalho que vocês fazem.
Nós respeitamos vocês. Sua unidade e força têm um impacto reverberante em todos
nós. Mantenham-se fortes e sigam em frente; nós estamos com vocês!
Isidore: Concordo com tudo que você disse, Leila.
Leila: Tenham todos uma excelente noite!
Isidore: Boa noite a todos. Até mais!

