.. Do Diretor Executivo
Bem-vindo à edição de dezembro de 2016 do ISAAC E-News. O escritório internacional
do ISAAC continua o seu trabalho em nome dos membros em todo o mundo, e tem o
prazer de informar sobre as seguintes iniciativas:
Conferência 2016 e além ....
A Conferência 2016 foi um tremendo sucesso para a ISAAC!
A ISAAC International ficou entusiasmada por receber em Toronto 1.200 participantes
de 40 países de todo o mundo. Como resultado desta grande conquista, o ISAAC está
sendo homenageado pelo “Tourism Toronto” e pelo “Toronto Leaders 'Circle” este mês.
O ISAAC Internacional também recebeu parabéns do Governo do Canadá, por meio do
Departamento de Patrimônio Nacional, pelos nossos esforços em fornecer tradução
simultânea em ambos os idiomas oficiais do Canadá, inglês e francês.
Aprendemos também muitas lições valiosas como uma organização relacionada com a
gestão de conferências, e vamos aproveitar essa experiência para garantir o sucesso
financeiro e operacional de todas as futuras conferências.
Certifique-se de reservar o seu calendário para a Conferência ISAAC 2018, que será
realizada de 21 de julho a 26 de julho de 2018 em Gold Coast, na Austrália. Esta será a
primeira vez que uma conferência ISAAC sera organizada "Down Under", e estamos
animado para promover o campo da AAC na Ásia-Pacífico.
Finalmente, também está em andamento o trabalho para as Conferências ISAAC 2020
e 2022. Fique atento para mais detalhes ...
ISAAC 2017 Renovação de Sócios
Os pacotes de renovação de filiação foram enviados em novembro por e-mail aos
membros do ISAAC através de nossos Capítulos no Canadá e nos Estados Unidos (em
nome dos quais a ISAAC International gerencia a associação), e aos nossos membros
"internacionais".
.Se você é membro do ISAAC 2016 através do ISAAC Canada, USSAAC ou ISAAC
International, você já deve ter recebido seu pacote de renovação via e-mail. Se você
não o recebeu, ou gostaria de outra cópia, envie um e-mail para membership@isaaconline.org.
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Para estes membros, a sua renovação pode ser processada e paga através da área
“ISAAC International Members Only” https://www.isaac-online.org/english/membersonly/.
Para os membros do ISAAC através de qualquer um dos nossos outros Capítulos, você
estará recebendo 2017 notificações de renovação de membros diretamente deles.
Mês Internacional de Conscientização AAC 2016
Uma grande rodada de agradecimento a todos ao redor do mundo que realizaram
atividades de apoio ao Mês da Consciência Internacional da CAA em outubro passado.
Estamos entusiasmados com o volume de informações que foram compartilhadas
conosco e tudo isso estára postado no site internacional do ISAAC em
https://www.isaac-online.org/english/aac-awareness/international-aac-awarenessmonth/. Certifique-se de verificar!
Como sempre, seus pensamentos e comentários são muito bem vindo. Por favor, não
hesite em contactar-me diretamente, em franklin@isaac-online.org, se você precisar de
mais informações ou assistência.
Atenciosamente e obrigado,
Franklin Smith
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