
Вітаю Вей, батьків та опікунів державних шкіл Federal Way,

Цього року ми хочемо, щоб кожен з наших учнів навчався, 
розвивався та мріяв! 

У державних школах Федерал Вей, ми прагнемо до успіху вашої 
дитини і знаємо, що не досягнемо цього самотужки. Дослідження 
показують, що, коли батьки взаємодіють зі школами, успішність 
учнів зростає. Ось чому нам потрібна ваша допомога, щоб ваша 
дитина досягла високого рівня, і щоб школа була безпечним та 
продуктивним навчальним середовищем. Ми хотіли б, щоб ви 
співпрацювали з нами наступними способами:

• Проводили бесіди з вашою дитиною про те, щоб він або 
вона був позитивним та продуктивним на зайняттях та 
поза навчальним процесом. Ви відіграєте важливу роль у 
становленні та підтримці високих очікувань в поведінці дітей, 
поки вони вчаться в школі.

• Запрошуйте дитину повернутися до школи протягом 
тижня з 17 по 21 вересня 2018 року, щоб підготуватися 
до майбутнього навчального року, дізнатися, як школа 
забезпечує безпечне середовище навчання і багато 
іншого. Зверніться в свою школу, щоб дізнатися конкретну дату 
і час. 

• Заохочуйте свою дитину відвідувати школу кожного дня. 
Коли наші учні не у школі, вони пропускають важливий етап 
навчального процесу, який може допомогти їм стати успішнішими 
у школі. Учень, який пропустив 10 днів або більше протягом 
навчального року, має на 20 відсотків менше шансів закінчити 
середню школу і на 25 відсотків менше шансів коли-небудь 
вступити до коледжу.

• Позначте в своєму календарі і візьміть участь в наукових 
конференціях. В цьому році конференції пройдуть 8-9 
листопада 2018 року і 21-22 березня 2019 року. Наукові 
конференції пропонують вашій дитині можливість отримати голос 
в процесі навчання. Дослідження показують, що учні, які знають 
свої цілі і кроки, необхідні для досягнення успіху, швидше за все, 
зможуть повністю розкрити свій навчальний потенціал. 

• Регулярно перевіряйте ParentVUE, щоб знати 
провідвідування вашою дитиною школи, її оцінки, 
заохочувати її академічне зростання і успіх у школі.

Разом ми можемо мріяти про більше для вашої дитини і всіх дітей в 
державних школах Federal Way.  

         У партнерстві, 

  
                                     Головний керівник шкіл др. Таммі Кемпбелл
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