
Woodbury Elementary Celebrates Recognition as Unified Champion School

Woodbury Elementary School has earned the recognition as a Unified Champion School by the Special

Olympics of Southern California for its unified physical education program that brings general education

and special education students together for physical education activities. Woodbury held a special

assembly yesterday to celebrate the distinction as the district’s first elementary unified champion school

that is focused on promoting social inclusion by bringing together students with and without intellectual

disabilities through sports and other activities.

Woodbury has spearheaded a variety of unified initiatives this year, supported by teachers and staff

thanks to the leadership of Adapted Physical Education Teacher Brittany Schmitt. Some of these

initiatives include:

● Disability Awareness Day in September which included learning about walking in

someone else’s shoes and signing a pledge to be kind.

● Young Athletes which unifies general education and special education P.E. every

Thursday.

● Unified 100 Mile Club to promote running and Developmental Play Centers

● Hero Helpers where students volunteer during lunch to help students with special needs

in their classrooms.

“We are proud of Woodbury Elementary School for taking the initiative to promote friendships among

students of all ability levels and to create a caring and respectful school climate,” said Board of Education

President Walter Muneton. “The unified programs at Woodbury will foster important leadership skills in

our students.”

The assembly was attended by the Assistant Superintendent of Elementary Education Lisa Swartz,

Assistant Superintendent of Special Education and Student Services Valerie Shedd and Special Education

Director Erin Lara. Students ended the assembly with a fun Freeze Dance that got everyone moving.

The core components of a Unified Champion School include Special Olympics Young Athletes, Inclusive

Youth Leadership and Whole School Engagement and Woodbury students are definitely engaged.

Students are looking forward to a Unified Olympics Day in the spring.



Trường tiểu học Woodbury Kỷ Niệm Được Công Nhận là Trường Thống Nhất Vô Địch

Trường tiểu học Woodbury đã được Thế Vận Hội Đặc Biệt của Nam California công nhận là Trường Vô

Địch Thống Nhất vì chương trình giáo dục thể chất thống nhất nhằm mang học sinh giáo dục phổ
thông và giáo dục đặc biệt đến với nhau trong các hoạt động giáo dục thể chất. Woodbury đã tổ chức
một cuộc họp đặc biệt vào ngày hôm qua để kỷ niệm sự khác biệt là trường tiểu học thống nhất đầu
tiên của học khu tập trung vào việc thúc đẩy hòa nhập xã hội bằng cách tập hợp các học sinh có và

không có khuyết tật trí tuệ thông qua thể thao và các hoạt động khác.

Woodbury đã dẫn đầu nhiều sáng kiến thống nhất trong năm nay, được hỗ trợ bởi các giáo viên và

nhân viên nhờ sự lãnh đạo của Giáo viên Giáo dục Thể chất Thích ứng Brittany Schmitt. Một số sáng

kiến này bao gồm:

● Ngày Nhận thức về Người khuyết tật vào tháng 9 bao gồm việc tìm hiểu về việc đi vào
hoàn cảnh của người khác và ký cam kết sống tử tế.

● Vận động viên trẻ hợp nhất giáo dục phổ thông và giáo dục đặc biệt P.E. mỗi thứ Năm.

● Câu lạc bộ 100 Mile thống nhất để thúc đẩy các trung tâm vui chơi phát triển và chạy
bộ

● Người trợ giúp anh hùng nơi học sinh tình nguyện trong giờ ăn trưa để giúp học sinh

có nhu cầu đặc biệt trong lớp học.

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Walter Muneton cho biết: “Chúng tôi tự hào về Trường Tiểu học Woodbury

vì đã chủ động thúc đẩy tình bạn giữa các học sinh ởmọi trình độ và tạo ra một môi trường học đường
quan tâm và tôn trọng.” “Các chương trình thống nhất tại Woodbury sẽ thúc đẩy các kỹ năng lãnh đạo
quan trọng trong học sinh của chúng tôi.”

Cuộc họp có sự tham dự của Trợ lý Giám đốc Học khu Giáo dục Tiểu học Lisa Swartz, Trợ lý Giám đốc
Học khu Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh Valerie Shedd và Giám đốc Giáo dục Đặc biệt Erin Lara.

Các học sinh đã kết thúc buổi họp mặt bằng điệu nhảy Freeze Dance vui nhộn khiến mọi người xúc
động.

Các thành phần cốt lõi của Trường Thống nhất Vô địch bao gồm Vận động viên Trẻ Thế vận hội Đặc
biệt, Lãnh đạo Thanh niên Toàn Diện và sự tham gia của toàn trường và học sinh Woodbury chắc chắn
đã tham gia. Học sinh đang mong chờ Ngày Thế vận hội Thống nhất vào mùa xuân.



Woodbury Elementary celebra el reconocimiento como escuela campeona unificada

La Escuela Primaria Woodbury ha obtenido el reconocimiento como Escuela Campeona Unificada de las

Olimpiadas Especiales del Sur de California por su programa unificado de educación física que reúne a

estudiantes de educación general y educación especial para actividades de educación física. Woodbury

celebró ayer una asamblea especial para celebrar la distinción como la primera escuela primaria

campeona unificada del distrito que se enfoca en promover la inclusión social reuniendo a estudiantes

con y sin discapacidades intelectuales a través de deportes y otras actividades.

Woodbury ha encabezado una variedad de iniciativas unificadas este año, apoyadas por maestros y

personal gracias al liderazgo de la maestra de educación física adaptada Brittany Schmitt. Algunas de

estas iniciativas incluyen:

● Día de Concientización sobre la Discapacidad en septiembre, que incluyó aprender a caminar en

los zapatos de otra persona y firmar un compromiso de ser amable.

● Atletas Jóvenes que unifica la educación general y la educación especial P.E. cada jueves.

● Unified 100 Mile Club para promover centros de juegos para correr y desarrollo.

● Hero Helpers donde los estudiantes se ofrecen como voluntarios durante el almuerzo para

ayudar a los estudiantes con necesidades especiales en sus aulas.

“Estamos orgullosos de la Escuela Primaria Woodbury por tomar la iniciativa de promover amistades

entre los estudiantes de todos los niveles y de crear un ambiente escolar solidario y respetuoso”, dijo el

presidente de la Junta de Educación, Walter Muneton. “Los programas unificados en Woodbury

fomentarán importantes habilidades de liderazgo en nuestro estudiante”.

A la asamblea asistieron la Superintendente Asistente de Educación Primaria Lisa Swartz, la

Superintendente Asistente de Educación Especial y Servicios Estudiantiles Valerie Shedd y la Directora de

Educación Especial Erin Lara. Los estudiantes terminaron la asamblea con un divertido Freeze Dance que

hizo que todos se movieran.

Los componentes centrales de una Escuela Campeona Unificada incluyen Atletas Jóvenes de Olimpiadas

Especiales, Liderazgo Juvenil Inclusivo y Compromiso de Toda la Escuela y los estudiantes de Woodbury

definitivamente están comprometidos. Los estudiantes esperan con ansias el Día de las Olimpiadas

Unificadas en la primavera.




