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Інструменти цифрової комунікації для підтримки навчання уFederal Way Public Schools

Canvas (програмна система для навчання)

Canvas — це система керування навчанням (LMS), яка надає учням
і батькам доступ до програми цифрового навчання, щотижневих
розкладів занять тощо. Щоб отримати доступ до Canvas, зайдіть
у FWPS’ Launchpad to Learning (стартовий блок для навчання) на
сайті http://learn.fwps.org. Ім'я користувача Вашої дитини - це його
студентський номер, а пароль той же, який використовується для входу
на комп'ютери в школі.

Дзвінки

Вчителі можуть зв'язатися з Вами, використовуючи систему виклику
(Remind). Ви можете помітити, що номер може з’являтися з іншого коду
міста, ніж наш географічний район.  

Чи знаєте Ви, що наш сайт
переведений більш ніж
на 100 мов?
Щоб змінити мову на нашому
FWPS веб-сайті:
• Зайдіть на сайт www.fwps.org
• Натисніть на “Translate Language”
(перекласти мову) у верхньому правому
куті веб-сторінки
• Виберіть потрібну мову зі спадного
меню

Текстові повідомлення  

Текстові повідомлення від персоналу батькам та учням: “Remind”
це засіб комунікації, яке використовується співробітниками, такими
як вчителі, для спілкування з батьками через електронну пошту,
текстові повідомлення й голосові повідомлення, а зі студентами-через
електронну пошту. Для отримання додаткової інформації про Remind
функцію або про те, як відмовитися від неї, відвідайте сайт
www.fwps.org/remind.
Текстові повідомлення від школи та райвно батькам: Текстові
повідомлення також доступні від школи Вашої дитини та райвно.
Більше інформації можна знайти тут: www.fwps.org/Page/2139.

Чи потрібен вашим дітям доступ
до комп’ютера, щоб мати змогу
навчатися вдома?
Будь ласка, вкажіть потреби в технології
для Вашої дитини під час онлайнреєстрації. Якщо у Вас є питання або
потрібна допомога, зверніться до школи
Вашої дитини.

БІ ЛЬШЕ
ІНФОРМАЦ ІЇ
ВІ ДЕО "ЯК" ТА ІНШІ
РЕС УРСИ МОЖНА
ЗНАЙТИ НА НАШОМУ
С АЙТ І:
www.fwps.org/
parentportal

ParentVUE портал

Батьківський портал

Стартовий блок для навчання

ParentVUE - це спосіб, де можна перевірити
оцінки, відвідуваність та мати спілкування
з учителем Вашої дитини. Щоб отримати
доступ до ParentVUE портал, відвідайте сайт
https://grades.fwps.org/.

Батьківський портал - це місце, де Ви
знайдете все необхідне, пов'язане з
навчанням Вашої дитини! Відвідайте
сайт www.fwps.org/parentportal
наведенонайбільш поширені запитання,
посилання на загальні ресурси,
відеоінструкції щодо користування
цифровими ресурсамий багато іншого.

Це універсальне онлайн-сховище
забезпечує доступ до всіх шкільних
програм та освітніх ресурсів.

Батьки та опікуни переконайтесь, що Ваші
контактні дані актуальні!
Для того, щоб отримувати повідомлення
від райвно, школи та шкільного персоналу,
важливо, щоб Ваша контактна інформація в
ParentVUE порталі була актуальною.

Подивіться! http://learn.fwps.org.

ПАРТНЕРСЬКИЙ
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НАШІ
СТРАТЕГІЧНІ
ЦІЛІ
1.
РАННІ РОКИ:
закладання основ
2
ДИТИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ:
успішні, впевнені,
відповідальні
особистості

Ви можете оновити свій аккаунт, на сайті
https://grades.fwps.org/.
Якщо Ви не активували свій аккаунт в ParentVUE
порталі, зверніться до школи Вашої дитини.
Щоб отримувати голосові повідомлення,
переконайтеся, що Ви ввели мобільний або
домашній телефон та вибрали відповідний тип
телефону.

3
АКТИВНІ УЧНІ:
зацікавлені, впевнені
у своїх силах, здатні до
критичного мислення

ParentVUE портал забезпечує двосторонній
зв'язок між вчителями та батьками на декількох
мовах. Щоб отримувати повідомлення на
будь-якої іншої мові, встановіть потрібну мову в
ParentVUE порталі або в мобільному додатку.

4
КОМПЕТЕНЦІЯ В
РАМК АХ НАВЧА ЛЬНОГО
ПЛАНУ:
оволодіння всіма
предметами

Коли вчитель Вашої дитини відправить
повідомлення через ParentVUE портал,
Ви отримаєте електронного листа, що
містить повідомлення. Щоб відповісти на це
повідомлення, ви повинні увійти в свій аккаунт
в ParentVUE порталі. (Не відповідайте на
повідомлення від noreply@fwps.org)

5
НАПОЛЕГЛИВІСТЬ
У НАВЧАННІ
А Ж ДО ВИПУСКУ:
успішний перехід
із класу у клас до
закінчення школи

Якщо вам потрібна допомога з ParentVUE
порталом, відвідайте сайт https://www.fwps.
org/ParentPortal або надішліть електронного
листа за адресою grades@fwps.org.

Інформація, що міститься в цьому посібнику, була актуальною на
момент його видання. Федеральні, закони штатів та місцеві закони
можуть впливати на оновлення прийнятих в окрузі правил і процедур.
Найновішу версію можна знайти на веб-сайті www.fwps.org.

Ласкаво просимо!
Дев’ятий і десятий класи — це час кардинальних
змін. Ваш школяр вступає до старшої школи та
досліджує варіанти щодо свого майбутнього. Цей
посібник надає огляд академічних стандартів та
етапів соціально-емоційного розвитку, які ваша
дитина матиме цього року. Академічні стандарти є
важливими, оскільки вони дають змогу всім учням
демонструвати успішні результати, незалежно від
того, де вони мешкають Цей посібникмістить ідеї,
що допоможуть вам підтримати свою дитину, коли
вона починає будувати плани на власне майбутнє.
Використовуйте цейпосібник, щоб вести діалог з
учителем вашої дитини про її успіхи та розвиток
протягом року, а також щоб
почати планувати,
чим ваша дитина
займатиметься
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середньої освіти.
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Ми прагнемо до світлого майбутнього
для Вашої дитини!

Для деяких сімей відеоконференції — найкращий
спосіб спілкування з учителем. Учитель вашої дитини
може надіслати вам запрошення взяти участь у
відеоконференції в Zoom. Щоб отримати доступ до
цієї зустрічі на комп’ютері, клацніть посилання в
запрошенні. Щоб отримати доступ до цієї зустрічі по
телефону, Ви можете зателефонувати за вказаним
номером або завантажити мобільний додаток Zoom на
сайті https://www.zoom.us/download.

Federal Way, WA
Permit No. 54

ЗАЯВА ПРО НЕДИСКРИМІНАЦІЮ Й
РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ПРИ НАЙМАННІ
НА РОБОТУ: ЗАГАЛЬНООСВІТНІ
ШКОЛИ М. ФЕДЕРАЛ ВЕЙ НЕ
ДОПУСКАЮТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ
В БУДЬ-ЯКИХ ПРОГРАМАХ АБО
ЗАХОДАХ З-ЗА РАСИ, КОЛЬОРУ ШКІРИ,
НАЦІОНАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ АБО
ЕТНІЧНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ, РЕЛІГІЇ,
ВІРОСПОВІДАННЯ, СТАТІ, СЕКСУАЛЬНОЇ
ОРІЄНТАЦІЇ, ГЕНДЕРНОГО ВИРАЖЕННЯ
АБО ІДЕНТИЧНОСТІ, ВІКУ, СІМЕЙНИЙ
СТАН, ВЕТЕРАН АБО ВІЙСЬКОВИЙ СТАН;
ІНВАЛІДНІСТЬ, АБО ВИКОРИСТАННЯ
СЛУЖБОВОЇ СОБАКИ АБО ІНШІЙ
ТВАРИНИ. РАЙВНО ЗАБЕЗПЕЧУЄ
РІВНИЙ ДОСТУП ДО БОЙСКАУТАМ
АМЕРИКИ ТА ІНШИХ МОЛОДІЖНИХ
ГРУП. ЩОБ ОТРИМАТИ БІЛЬШЕ
ІНФОРМАЦІЇ ВІДВІДАЙТЕ САЙТ
www.fwps.org

Для підтримки навчання наших учнів впродовж 2021–2022
навчального року FWPS буде дотримуватись вказівок офісу
інспектора державних навчальних закладів (OSPI), закладів
охорони здоров’я — округ Сіетл і Кінг, а також статусу округу
Кінг відповідно до діяльності губернатора щодо COVID-19.

Zoom конференції  

Federal Way, WA
Permit No. 54
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К Л АС

9-10-ий
КОЖЕН УЧЕНЬ — ЦЕ: ОСОБИСТА ДУМКА,
ОКРЕМА МРІЯ, ЯСКРАВЕ МАЙБУТНЄ.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Середня освіта та
подальше навчання

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2021–2022

Шкільний календар округу можна
знайти на веб-сторінці
www.fwps.org/schoolcalendar

9
Кінець першого
семестру 27 січня
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НАВЧАЛЬНОГО
РОКУ 16 червня

англійська словесність і
математика
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Батьківські збори, що
проводяться школярами
4 та 5 листопада

Ь
Н

Ь
ЕН
ЕС
ЕР
В

Отримання
табелів
успішності

Отримання
табелів
успішності

Ь

ПОЧАТОК
НАВЧАЛЬНОГО
РОКУ 1 вересня
Зустрічі, присвячені
поверненню до
школи, або дні
відкритих дверей

Закривається
прийом заявок
на стипендію
College Bound

Батьківські
збори, що
проводяться
школярами
24 та 25 березня

И

У школі проводяться
іспити PSAT 13 жовтня

Л

SAT

9–10-й КЛАС

ПОСІБНИК ДО успіху вашого школяра

АНГЛІЙСЬКА СЛОВЕСНІСТЬ ТА ІСТОРІЯ
На заняттях з англійської словесності, суспільствознавства й історії в 9-му та 10-му класах
головна увага приділяється читанню, письму, говорінню й аудіюванню, а також мовним
стандартам. Учні зосереджуються на читанні та перечитуванні складних художніх і
нехудожніх творів. Вони навчаються уміло й точно збирати інформацію, оцінювати її
джерела та посилатися на різноманітні матеріали. Учні висувають і оспорюють тези й
аргументи, щоб продемонструвати своє розуміння того, що вони прочитали та дослідили.
Учні зосереджуються на чіткому висловленні своїх думок та уважному слуханні. Вони
висловлюють власні ідеї та спираються на ідеї інших. Учні вивчатимуть світову історію в
9-му та 10-му класах.

МАТЕМАТИКА
Стандарти математики в середній школі організовано навколо п’яти концептуальних
категорій: число й кількість, алгебра, функції, геометрія, а також статистика та теорія
ймовірностей. Ці стандарти дозволяють учням практикувати застосування математичного
способу мислення до проблем і задач реального світу, а також готують учнів до того,
щоб думати й розмірковувати з математичної точки зору. Крім того, стандарти середньої
школи дозволяють точно визначити готовність до коледжу та професійної діяльності,
адже вони вимагають, щоб учні розвинули глибоке розуміння та здатність застосувати
математичні знання до незвичних ситуацій, як це регулярно роблять студенти коледжів і
наймані працівники.

ПРИРОДОЗНАВЧІ НАУКИ
У період з 9-го по 12-й клас у вашої дитини почнуть формуватися більш глибокі зв’язки
між поняттями та навичками, що були попередньо вивчені в 6–8-му класах, наприклад
застосування статистичних методів у наукових питаннях, оцінювання недоліків моделей
та створення алгоритмів для розв’язання задач. Чотири основні напрямки наукових
знань: природничі науки, біологічні науки, науки про землю й космос, а також інженерне
проектування.

TECH SKILLS
• Коригують роботу, використовуючи відгуки, надані численною аудиторією в Інтернеті.
• Самостійно розроблюють і публікують мультимедійний контент.
• Вибирають технології відповідно до особистих потреб і стилю.

Запитання, які ви можете
поставити вчителю вашої
дитини

• Попросіть показати вам зразок
роботи вашої дитини.
• Поставте вчителю наступні
запитання: Чи є ця робота
задовільною? Як її можна було
б покращити? Чи не відстає моя
дитина?
• Як я можу допомогти своїй дитині
покращити результати або досягти
успіху в цій сфері?
• Якщо моя дитина потребує
додаткової підтримки або хоче
дізнатися більше про предмет, чи
існують ресурси, які б допомогли їй
навчатися поза заняттями?

Як ви можете підтримувати
свого школяра вдома

• У чому моя дитина показує
найкращі результати? Як я можу
підтримувати ці досягнення?
• Що, на вашу думку, дається
моїй дитині найважче? Як я
можу допомогти своїй дитині
покращити результати в цій сфері?
• Чи надає школа додаткові
можливості для збагачення знань
та умінь із таких предметів, як
математика, природничі науки,
технології або проектування
(галузі точних наук), або для тих
учнів, котрі мають труднощі в
математиці?

У 9-му та 10-му класах можна вдатися до кількох заходів задля того, щоб отримати позитивні
результати після закінчення середньої освіти. Цей список охоплює, поміж іншого, зазначене далі.

Формування корисних звичок. Час закладати основи для
майбутнього успіху, мати відмінну успішність, отримувати гарні
оцінки, дізнатися про вимоги до закінчення старшої школи, почати
формувати корисні звички: організованість, розподіл часу, навчання
та докладання максимальних зусиль. Цього року оцінки заносяться
до табеля — офіційного документа, у якому фіксуються пройдені
курси та отримані оцінки, дані в якому не підлягають зміні.

СЕРПЕНЬ: ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ ОРІЄНТАЦІЇ
ДЛЯ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКІВ
• Орієнтація для дев’ятикласників та інші заходи, присвячені
поверненню до школи, — це чудовий спосіб ознайомитися зі
своєю новою старшою школою.
ВЕРЕСЕНЬ: УСЕ ПРО СТАРШУ ШКОЛУ
• Оновіть свій план закінчення с таршої школи та отримання
додаткової освіти в MaiaLearning.
• Дізнайтес я, як мати відмінну успішніс ть у с таршій школі і
що необхідно зробити д ля закінчення школи.
• Беріть учас ть у позак ласній діяльнос ті.
ЖОВТЕНЬ: ВИВЧЕННЯ ВАРІАНТІВ ПІСЛЯСЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
• Пройдіть іспит PSAT 13 жовтня.
• Відвідайте з батьками чи опік унами ярмарки вакансій
та вишів, зокрема ярмарок Life Af ter High School District
College і Career Fair («Жит тя піс ля с таршої школи окру жного
колед ж у»).
ЛИСТОПАД: РІЗНІ ВАРІАНТИ ПІСЛЯСЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
• Відкрийте д ля себе різні типи колед жів та варіанти
навчання, а також надішліть лис ти, які допомож у ть вам
пояснити свою зацікавленіс ть у навчальному зак ладі.
ГРУДЕНЬ: СКЛАДАННЯ ПРОФІЛЮ ВСТУПУ ДО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ ТА ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ
• Спрямовуйте свої зусилля на дос ягнення відмінної
успішнос ті в с таршій школі, залишайтесь організованими
та беріть учас ть у позак ласній діяльнос ті. Саме час робити
внесок у громадськ у діяльніс ть.
СІЧЕНЬ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИШУ ТА ПРОФЕСІЇ
• Перегляньте свої результати тес т у PSAT і визначте
свої сильні та с лабкі с торони, а також мож ливі шляхи
професійного розвитк у.
ЛЮТИЙ: УСЕ ПРО СТИПЕНДІЮ COLLEGE BOUND І ОБОВ’ЯЗКОВІ
УМОВИ ДЛЯ ЇЇ ОТРИМАННЯ
• Якщо ви зареєс тровані, дізнайтес я про с типендію College
Bound і обов’язкові умови д ля ї ї отримання.
БЕРЕЗЕНЬ: ВИБІР НЕОБХІДНИХ КУРСІВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
• Дізнайтес я про рівні к урсів, що пропонуютьс я в школі, і
оберіть ті к урси, які відповідають вашим поточним планам
піс лясередньої освіти.
• Пройдіть поглиблені к урси, оскільки зак лади
піс лясередньої освіти від дають переваг у учням, які
пройшли ск ладні к урси.
• Запишітьс я на к урси професійно-технічного навчання
(Career & Technical Education, C TE), які відповідають вашим
професійним інтересам. Матеріали к урсів, проек ти за
учас тю доповідачів зі сфери бізнес у та промис ловос ті, а
також екск урсії — усе це дозволить вам дізнатис я більше
про цей напрям професійної діяльнос ті.
• Якщо вас цікавлять занят тя ігровими видами спорт у у виші,
відвідайте веб-сайт Національної асоціації с т удентського
спорт у (National Collegiate Athletic Association (NCA A))
ncaaclearinghouse.net і ознайомтес я з кваліфікаційними
вимогами, щоб вибрати відповідні к урси.
КВІТЕНЬ: СПОСОБИ ОПЛАТИ НАВЧАННЯ У ВИШІ
• Дізнайтес я про різні види грошових коштів, за допомогою
яких ви можете оплатити свою піс лясередню освіт у.
ТРАВЕНЬ І ЧЕРВЕНЬ: ЛІТНІ МОЖЛИВОСТІ
• Ознайомтес я з літніми програмами та іншими
мож ливос тями д ля розвитк у лідерських якос тей.
• Заощад ж уйте кошти на виш, шукайте робот у с тажера
чи волонтера, щоб дізнатис я більше про сферу, що вас
цікавить.
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Досліджуйте свої інтереси: записуйтеся до клубів, беріть
участь у волонтерській та громадській діяльності. Зазначення
такої діяльності вигідно виділить вас поміж інших абітурієнтів, які
прагнуть отримати післясередню освіту. Окрім того, ви зможете
знайти свої вподобання. Розвивайте звички старанно працювати,
щоб і надалі отримувати гарні оцінки в табелі.

ВЕРЕСЕНЬ: УСЕ ПРО СТАРШУ ШКОЛУ
• Беріть участь у позакласній діяльності: випробовуйте свої сили в спорті,
шкільних клубах за інтересами, музикальних і драматичних колах або в
громадській волонтерській діяльності.
• Оновіть свій план закінчення старшої школи та отримання додаткової
освіти в MaiaLearning.
ЖОВТЕНЬ: ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ ДО ТЕХНІЧНОГО ВИШУ, ДВОРІЧНОГО ЧИ
ЧОТИРИРІЧНОГО КОЛЕДЖУ, УНІВЕРСИТЕТУ, ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ АБО ІНШОГО ЗАКЛАДУ ПІСЛЯСЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
• Здійсніть екскурсію до закладів післясередньої освіти, відвідайте з
батьками чи опікунами ярмарки вакансій та вишів, у тому числі ярмарку
Life After High School («Життя після старшої школи»), на якій більше 80
вишів та закладів, що пропонують програми післясередньої освіти,
представляють інформацію про себе.
• Пройдіть іспит PSAT 13 жовтня.
ЛИСТОПАД: РІЗНІ ВАРІАНТИ ПІСЛЯСЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
• Відкрийте для себе різні типи коледжів та варіанти навчання, а також
надішліть листи, які допоможуть вам пояснити свою зацікавленість у
навчальному закладі.
ГРУДЕНЬ: СКЛАДАННЯ ПРОФІЛЮ ВСТУПУ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА
ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ
• Спрямовуйте свої зусилля на досягнення відмінної успішності в старшій
школі, залишайтесь організованими та беріть участь у позакласній
діяльності. Саме час робити внесок у громадську діяльність.
• Складіть список вишів, професій та основних предметів, які можуть вас
зацікавити.
СІЧЕНЬ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИШУ ТА ПРОФЕСІЇ
• Якщо ви хотіли б навчатися у Військовій академії США, відправте запит на
отримання анкети абітурієнта.
ЛЮТИЙ: УСЕ ПРО СТИПЕНДІЮ COLLEGE BOUND І ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ ДЛЯ
ЇЇ ОТРИМАННЯ
• Якщо ви зареєстровані, дізнайтеся про стипендію College Bound і
обов’язкові умови для її отримання.
БЕРЕЗЕНЬ: ВИБІР НЕОБХІДНИХ КУРСІВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
• Дізнайтеся про рівні курсів, що пропонуються в школі, і оберіть ті курси, які
відповідають вашим поточним планам післясередньої освіти.
• Запишіться на курси професійно-технічного навчання (Career & Technical
Education, CTE), які відповідають вашим професійним інтересам. Матеріали
курсів, проекти за участю доповідачів зі сфери бізнесу та промисловості, а
також екскурсії — усе це дозволить вам дізнатися більше про цей напрям
професійної діяльності.
• Учні передостаннього класу можуть взяти участь у програмах Running
Start, PSSC, Career Start та пройти курси підвищеного рівня. Збирайте
інформацію про різні варіанти програм і обирайте ті, що підходять вам
більш за все.
• Пройдіть поглиблені курси, оскільки заклади післясередньої освіти
віддають перевагу учням, які пройшли складнікурси. Дізнайтеся
про обов’язкові вимоги до проходження курсів підвищеного рівня,
розрахованих на учнів передостаннього та останнього класів старшої
школи.
КВІТЕНЬ: СПОСОБИ ОПЛАТИ НАВЧАННЯ У ВИШІ
• Дізнайтеся про різні види грошових коштів, за допомогою яких ви можете
оплатити свою післясередню освіту.
• Відвідайте у своїй школі семінар, присвячений питанням фінансової
допомоги.
ТРАВЕНЬ І ЧЕРВЕНЬ: ЛІТНІ МОЖЛИВОСТІ
• Ознайомтеся з літніми програмами та іншими можливостями для розвитку
лідерських якостей.
• Заощаджуйте кошти на виш, шукайте роботу стажера чи волонтера, щоб
дізнатися більше про сферу, що вас цікавить.

ВИП УСК НИЙ К Л АС 2 02 4 ТА 2 02 5 РОК ІВ

| Н А ВЧ А ЛЬНИЙ РІ К 2 02 1–2 02 2

СОЦІ А ЛЬНО-ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ключові етапи
в 9–10-му класах

• Прагнуть підтримувати зв’язок із
дорослими, навіть коли відстоюють власну
індивідуальність; потребують, щоб дорослі
до них прислухалися та обговорювали з ними
правила й вимоги.
• Часто соромляться, коли їх бачать із
батьками; можуть критикувати одяг, звички,
друзів та ідеї батьків.
• Коло спілкування широке та різноманітне,
включає друзів — представників різних груп.
• Дуже сильно прагнуть подобатися
оточуючим.
• Досліджує свою сексуальну орієнтацію.
• Продовжує розвиватися як доросла
особистість.
• Зазвичай галасливі та невгамовні.
• Люблять бути зайнятими та брати участь у
багатьох видах позакласної діяльності.
• Безпечні й позитивні обряди посвячення
можуть бути важливими для розвитку
відчуття власного «я».
• Можуть бути «головним болем» вдома та
«зіркою» у школі.
• Можуть піддатися тиску однолітків і почати
вважати, що висока успішність у школі — це
«нудно» або «не круто».
• Проекти з надання послуг, учнівське
самоврядування, шкільні дискотеки,
спортивні заходи та інші групові ініціативи
часто ведуть до виникнення перших
професійних інтересів.
• Починають розвивати самобутнє почуття
гумору; можуть бути надзвичайно веселими
та креативними.
• Зазвичай радісні та добродушні.
• Усвідомлюють свої сильні та слабкі сторони.

НАШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕД
УЧНЯМИ ТА РОДИНАМИ
Усі учні навчаються краще, коли
вони відчувають фізичну й емоційну
безпеку у класах і школах. Учні та
їхні родини мають право очікувати
наступних дій із боку дорослих:
• забезпечення сприятливого
середовища для підтримки
й побудови довірливих,
заохочувальних відносин з усіма
родинами;
• приділення першочергової уваги
особистій думці учнів та їх участі у
формуванні навчальної та класної
культури;
• вчать розуміти, щоб впевнитися,
що учні мають високі очікування
та академічну підтримку для
інтелектуального зростання;
• зосередження уваги на учнівському
співробітництві, щоб заохотити
школярів переймати досвід інших і
допомагати оточуючим;
• реалізація загальношкільної
програми «Позитивна поведінка і
втручання в підтримку позитивної
поведінки», щоб усі школярі й
дорослі жили згідно зі своїми
спільними переконаннями та
вживали заходів, аби зробити школи
безпечним і цікавим місцем
для навчання.

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

ПІДГОТОВКА ДО професійної

діяльності та коледжу

ПИТАННЯ. До кого мені звертатися,
якщо я непокоюся через свою
дитину?
ВІДПОВІДЬ. У першу чергу завжди
звертайтеся до вчителів вашого
школяра й обговорюйте свою
стурбованість із ними. Якщо ваше
занепокоєння повністю не зникне,
ви можете звернутися до вчителяметодиста або до директора школи.

основи
ВІДВІДУВАНІСТЬ

КОЖЕН
ДЕНЬ
РАХУЄТЬСЯ
КОЖЕН
УЧЕНЬ МАЄ
ЗНАЧЕННЯ

Учні, які демонструють хорошу
відвідуваність протягом усіх
років навчання у школі:
• досягають більш високого
ПИТАННЯ. Як я можу дізнаватися
рівня знань відповідно до
про успіхи своєї дитини по кожному
стандартів у кожному класі;
предмету, який вона проходить?
• закінчують середню школу з більш
ВІДПОВІДЬ. Портал ParentVue
високими оцінками;
дозволяє переглядати всі курси
• розвивають у собі корисні звички, які сприяють
вашої дитини, її завдання та
успіхам у школі та в майбутній кар’єрі.
поточні оцінки. Якщо ви стурбовані
оцінками своєї дитини, у першу чергу Для того щоб надолужити один пропущений день
у школі, учневі потрібно в середньому три дні.
попросіть її поговорити із вчителем,
який викладає відповідний предмет.
ВИЩА ШКОЛА І ПЛАН ПІСЛЯ
Вашій дитині слід запитати, що
Учні повинні починати планувати своє навчання
вона може зробити, щоб покращити
в вищих школах і плани поза ними а також
оцінку, а потім скласти відповідний
дізнатися, які предмети повинні брати, що
план. Якщо ви все ще стурбовані,
призведе до певних планів післядипломної
зверніться безпосередньо до
вчителя своєї дитини, щоб дізнатися, освіти, практики, та плану навчання в коледжі.
Вища школа та окремі контрольні списки можна
як ви можете покращити успіхи
знайти на www.fwps.org/CCR. Вчені також можуть
вашої дитини по цьому предмету.
використовувати свій аккаунт www.MaiaLearning.
com, щоб планувати і відкривати більше за
допомогою опитувань інтересів, інструментів
Іспити PSAT і SAT у школі
академічного планування та стипендій, пошуків
коледжу та кар'єри. Перейдіть на сторінку
13 ЖОВТНЯ
MaiaLearning.com, виберіть пункт "Увійти з
Google" і використовуйте свій обліковий запис та
пароль P12 Gmail.
Десятикласники складають
іспит PSAT або NMSQT
ПОВЕДІНКА та СОЦІАЛЬНЕ
Склавши іспит PSAT, учні
отримують звіт з отриманими
балами, що являє собою цінний
зворотній зв’язок. Після цього
можна працювати над слабкими
сторонами у плані навчання,
поки ще є багато часу для
вдосконалення.

ЕМОЦІОНАЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Мета програми «Позитивне поведінкове
втручання та підтримка в культурному
контексті» (CR-PBIS) полягає в тому, щоб зробити
школи більш ефективним, продуктивним і
справедливим навчальним середовищем для
всіх учнів. Ознайомлюючи учнів з очікуваннями
та відзначаючи позитивну поведінку, дорослі
покращують передбачуваність, стабільність,
позитивну атмосферу та безпеку для всіх, хто
відвідує школу. Уроки соціально-емоційного
навчання викладаються й впроваджуються
протягом навчального року. Щоб дізнатися
більше про CR-PBIS та соціально-емоційне
навчання у вашій школі, зверніться до вчителя
вашої дитини або до директора школи.

ПОКАЗНИКИ В РАМКАХ КУРСІВ




10–12-й КЛАСИ

9-й КЛАСИ

8–9-й КЛАСИ
6–7-й КЛАСИ
3-й КЛАСИ

 Проходження курсу підвищеного рівня (AP, IB, КЕМБРИДЖ)

 Проходження курсів 9-го класу, що дозволяє отримати 6 кредитів

 Закінчення проходження курсу «Алгебра 1»

 Закінчення проходження курсів англійської словесності та математики

 Читання на рівні, що відповідає рівню данного класу

НУЛЬОВИЙ — ДРУГИЙ КЛАССИ

 Навчання читанню

