Notre Dame College Abre Novo Espaço para Estudantes com Dificuldades de
Aprendizagem, em Chardon, USA
Notre Dame College no sul de Euclid, Ohio, mudou seu Centro de
Apoio Acadêmico para Estudantes com Dificuldades de
Aprendizagem (ASC) para um novo local, recentemente
reformado, espaço este para ser usado a partir do ano letivo de
2014-2015. O ASC está agora no segundo andar da ala sul do
Regina Hall.
O projeto tornou-se possível através de doações das Fundações:
Smiley Family Charitable, Parker-Hannifin, e muitas outras
instituições anônimas e pessoas individuais.
O projeto de
Sister Mary Judith Anne Sabau, tutora no
reformas incluiu
Centro Acadêmico de Apoio, leva Lolly e
Mark Sabau para conhecer o novo espaço.
remodelar
aproximadamente
12.500 metros quadrados no antigo segundo andar da Escola
Secundária Regina, os ambientes de aproximadamente 30 salas de
aula, incluindo espaços para atendimento individual, espaços para
testes e provas e uma área para conferências.
A nova casa da ASC é mais que o dobro do seu primeiro espaço na
Biblioteca Clara Fritzsche e tem um laboratório de computação
áreas de lazer, espaços de estudo para mais de 150 estudantes com
comprovadas dificuldades de aprendizagem atualmente no campus,
Irmã Agnesmarie LoPorto, conversa com o
Presidente do Notre Dame College, Thomas
bem como o respectivo corpo docente e auxiliaries. Três Irmãs de
Kruczek for a da capela após a cerimônia.
Notre Dame da Província de Chardon estão no corpo docente,
como professoras particulares: Irmã Mary Frances Murray,Irmã Mary Joela Leinberger, e Irmã Mary Judith
Anne Sabau.
A cerimônia do Corte da Fita e a bênção do novo espaço foram realizadas no dia 9 de outubro de 2014. A
cerimônia começou com uma celebração na Capela da Escola Regina. Após a bênção e corte da fita, os
convidados foram visitar o novo Centro de Apoio Acadêmico, no Segundo andar e a Divisão de Enfermagem no
terceiro andar.

Irmã Mary Carol Ziegler, Irmã Mary Antoinette Krejsa, e
Irmã Bernadette Marie Bacho tomam um refresco após a
bênção.

Uma nova sala de estudo particular e uma área para estudos de
grupo estão prontas para o uso na ASC.

