
 
 
 

Conheça Shira Grabelsky, Directora de Iniciativas Educativas da TLC 
https://youtu.be/_2oh9XqHCeA 

 
 
SARAH:  
 
Olá Comunidade TLC. É com grande prazer que apresento uma nova líder educacional 
à nossa equipa, Shira Grabelsky. Shira irá juntar-se a nós em Junho como Directora de 
Iniciativas Educativas. O objectivo deste papel é começar por envolver o pessoal, 
estudantes e famílias para conduzir uma revisão completa dos nossos sistemas 
educativos, pessoal, e processos, e trabalhar com as nossas equipas educativas para 
servir num papel de agente consultivo e de mudança. O cargo também ajudará na 
transição para um novo Superintendente, e criará uma ponte de apoio para as famílias, 
estudantes e pessoal. Ela apoiará os académicos, o envolvimento familiar e 
comunitário, o pessoal, e o recrutamento à medida que começamos a construir um 
futuro brilhante para este próximo ano lectivo. Shira tem um Mestrado em Educação 
Surda da Universidade de Boston, e um Mestrado em Política e Gestão da Educação 
da Universidade de Harvard. Ela traz 13 anos de experiência profissional em Educação 
de Surdos para a TLC. Tenho o prazer de apresentar Shira, que se apresentará a 
seguir. Estou realmente ansioso por trabalhar com Shira, e sei que ela está 
entusiasmada por trabalhar com todos vós e conhecer-vos a todos. Por favor, juntem-
se a mim e dêem-lhe as boas-vindas à Comunidade TLC!  
 
SHIRA:  
 
Olá! O meu nome é Shira Grabelsky. Estou realmente ansiosa e entusiasmada por me 
juntar ao The Learning Center for the Deaf como Directora de Iniciativas Educativas! O 
objectivo deste papel é criar uma oportunidade colectiva no âmbito dos programas 
escolares para o envolvimento. Gostaria de explicar o que quero dizer com "colectivo", 
isto inclui os estudantes, famílias, comunidades e pessoal... tudo para garantir que 
temos o nosso foco central na experiência dos nossos estudantes. Irei juntar-me à TLC 
de Santa Fé, Novo México. Tenho estado a trabalhar na Escola para Surdos do Novo 
México (NMSD) como Especialista Curricular. Antes do meu papel na NMSD, trabalhei 
na California School for the Deaf, Fremont, ensinando ASL, Estudos de Surdos e artes 
bi-linguísticas a alunos do ensino básico. Nasci e cresci em Nova Iorque, e voltar para 
a costa leste é como voltar para as minhas raízes. Tenho um verdadeiro amor por ouvir 
as narrativas das pessoas, e estou verdadeiramente ansioso por me encontrar e 
trabalhar com cada um de vós. 
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