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30 квітня 2020 року   
  

Вітаю, батьки та опікуни державних шкіл міста Федерал Вей,  
 

Ми знаємо, що це непростий час для наших школярів та родин. Батьки та опікуни 
перебувають у безпрецедентній ситуації, із щоденним навчанням своєї дитини більше, 
ніж будь-коли раніше. Ми прагнемо підтримувати наших школярів та їхні сім'ї як 

тільки можемо, забезпечуючи максимально якісний досвід дистанційного навчання.  
 

У цьому листі ви знайдете важливі оновлення дистанційного навчання, пов’язані з 
їжею, практикою оцінювання, зацікавленням школярів та про те, як ви можете 

надіслати свої відгуки.  
 

Тривалість програми харчування продовжена на всіх точках  
 

Виходячи із збільшення попиту на нашу програму харчування, ми збільшуємо години 
видачі їжі на всіх сайтах. Ця зміна розпочинається в понеділок, 4 травня 2020 

року. Місцезнаходження залишаються колишніми.    
 

Нагадування: видача їжі відбувається лише по понеділках і включає їжу на 5 днів 
(сніданок та обід). Виняток: оскільки понеділок, 25 травня, є святом (Днем пам'яті - 

Memorial Day), роздача відбудеться у вівторок, 26 травня.   
  

Отримати більше інформації, включаючи новий графік, можна на нашому веб-сайті: 
www.fwps.org/meals.  

 
Оцінюваня у  FWPS для другого семестру  
 

Отримавши вказівки від державного Суперінтендента у штаті Вашингтон Кріса 
Рейкдала (Chris Reykdal), ми раді сказати, що наш підхід, орієнтований на стандарти, 

був затверджений та узгоджений в керівництві OSPI щодо оцінювання.  
 

Пам’ятайте, оцінюваня, яке ми обрали, стосується навчання, яке відбулося до 
дати закриття шкіл 13 березня 2020 року. Навчання, яке відбулося після цієї 

дати до кінця навчального року, НЕ оцінюється.  
 

Коли учні здають додаткову роботу для оцінювання після закриття шкіл, ця робота 
буде оцінена лише в тому випадку, якщо вона відноситься до навчання, яке 

відбувалося до 13 березня 2020 року.  
 

У відповідності до OSPI, вказівки щодо оцінювання для FWPS є такі: 
 

Початкові та Середні школи 
 

http://www.fwps.org/meals
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Використовуючи затверджені системи оцінювання, визначені чинною шкільною 

радою, всі учні початкових та середніх шкіл отримуватимуть оцінки на своїй 
звітній картці (report card), які точно відображають успіхи учнів. Студенти 

отримають оцінку, яку вони мали станом на 13 березня 2020 року, або вони 
можуть покращити свою оцінку, працюючи зі своїм вчителем з метою 

підвищення рівня навчання. 
 
Предмети з набиранням кредитів у Середніх та Старших школах (Credit 

Bearing Courses) 
 

Усі учні старших шкіл, а також учні середніх шкіл, які набирають кредити для 
старшої школи (high school credit), отримають літери (A, B, C або І -

незавершений). 
 

Зверніть увагу, що якщо студент отримає оцінку «I» (Incomplete – 
Незавершений) для старшої або середньої школи з предметів, що набирають 

кредити (high school credit), кредит з цього предмету зараховано не буде . 
Студент матиме можливість заробити кредит пізніше. 

 
Оцінка «F» з предметів, що набирають кредити (credit bearing courses) для 

середніх та старших шкіл використовуватися не буде. Студенти отримають 
оцінку, яку вони мали на 13 березня 2020 року, або вони зможуть покращити 

свою оцінку, співпрацюючи зі своїм вчителем з метою підвищення рівня 
навчання.Студент, який отримав оцінку «F» станом на 13 березня 2020 року та 

не займається удосконаленям знань, які надає їхній викладач до кінця 
семестру, отримає «I» (Незавершений) та матиме можливість набрати кредит 

пізніше. Наша мета полягає в тому, щоб усі студенти отримали кредит, а 
викладачі будуть підтримувати студентів для підвищення оцінки «F» та 
отримання кредиту. 

 
Курси підвищення кваліфікації (AP) 

 
Відповідно до Колегії Коледжу (College Board), студенти можуть 

використовувати екзамен (AP exam) як доказ кваліфікації у відповідному курсі 
та набрати загальну оцінку за такою шкалою: 

 
  · 3 демонструє С рівень навиків  

  · 4 демонструє В рівень навиків  
  · 5 демонструє А рівень навиків 

 
Ця кореляція оцінок використовуватиметься лише для покращення загальної 

оцінки школяра. Результативність на іспиті з AP не буде використана для 
зниження загальної оцінки школяра. 

 
Можливо, ви чули про декілька шкільних районів, що ставлять оцінки з позначеннями 

«A» та «I». В FWPS ми вважаємо, що оцінка повинна бути точним показником того, що 
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студент знає і вміє робити. Ставлячи «A» майже всім студентам зумовлює декілька 

проблем. Така оцінка невідповідна, і це не дозволить вчителям, які отримають оцінки 
школярів в наступному році, мати чітке розуміння відносно відповідності стандартам, а 

в деяких випадках і завищеним оцінюванням знань студентів. Крім того, ми хочемо, 
щоб студенти були повністю зайняті вдосконаленням свого навчання, а ставити «А» 

на всіх рівнях може зменшити мотивацію учнів до повного заняття. 
 
Зацікавлення наших школярів під час дистанційного навчання 

 
Ми хочемо досягти та навчити кожного з наших 23 000+ учнів під час дистанційного 

навчання. Однією з найважливіших опор для участі школярів є ваше партнерство. 
Дякуємо вам, що ви заохочуєте свого учня брати участь у дистанційному навчанні, 

приєднуватися до відео зустрічей та уроків (Zoom), навчаючись у Canvas та 
спілкуючись зі своїм вчителем телефоном, текстовими повідомленнями чи 

електронним листуванням. 
 

Починаючи з 4 травня 2020 року, вчителі ваших дітей будуть щотижня записувати 
заняття для кожного учня. Це дозволить нам оцінити наш план дистанційного 

навчання, визначити його ефективність та подальші дії зі студентами, які зараз не 
займаються дистанційним навчанням. 

 
Студенти вважаються “зайнятими дистанційним навчанням”, якщо вони беруть участь 

в одному із наступних: 
 

 • Учень бере участь у зустрічі та / або уроці (через Zoom або Canvas) 
 • Учень входить у Canvas 

• Учень розмовляє зі своїм вчителем телефоном або текстовими 
повідомленнями (текстові повідомлення застосовуються для учнів віком від 13 
років) 

 • Спілкується зі своїм вчителем електронним листуванням 
 

Рівень залученості вашої дитини не оцінюється. Мета полягає в тому, щоб усі наші 
школярі брали участь у важливому навчанні, яке допоможе підготувати їх бути 

успішними наступного навчального року, а також ми можемо підтримати тих, хто не 
може займатися. Якщо жоден із способів участі, перерахованих вище вам не 

підходить, зверніться до вчителя своєї дитини, щоб розробити інший план чи варіант. 
 

Ваші відгуки мають значення 
 

Ми надішлемо вам опитування для батьків наступного тижня, і ми сподіваємось почути 
вас! Це опитування задасть вам питання про те, як дистанційне навчання проходить 

для вас та вашої дитини. Ми будемо використаємо ці відгуки для підготовки наступних 
кроків у нашому плані безперервного навчання. 

 
З повагою, 
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Доктор Таммі Кемпбелл, Суперінтендент 

Dr. Tammy Campbell, Superintendent 
 


