СОЦІ А ЛЬНО-ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Вітаємо в
11–12-му класах!
11-й та 12-й класи є важливими
роками в житті вашого школяра.
Ваш школяр закінчує середню школу
та планує своє майбутнє. У цьому
керівництві представлено огляд
академічних стандартів та етапів
соціально-емоційного розвитку, які
ваша дитина проходитиме цього року.
Академічні стандарти є важливими,
оскільки вони дають змогу всім учням
демонструвати успішні результати,
незалежно від того, де вони
мешкають. Це керівництво містить
ідеї, що допоможуть вам підтримати
свою дитину, коли вона починає
будувати плани на власне майбутнє.
Використовуйте це керівництво, щоб
вести діалог з учителем вашої дитини
про її успіхи та розвиток протягом
року, а також щоб почати планувати,
чим ваша дитина займатиметься
після закінчення середньої освіти.

ключові етапи в
11–12-му класах

• Відносини з родиною є простими й
самовідданими.
• Почуваються комфортно у своїй ролі;
мають упевненість у власному «я».
• Починають сприймати батьків просто як
людей, а не як наставників.
• Дружба є дуже важливою; найчастіше
мають багато друзів обох статей зі
спільними інтересами.

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
ПИТАННЯ. До кого мені звертатися,
якщо я непокоюся через свою дитину?

ПИТАННЯ. Як я можу дізнаватися про успіхи своєї дитини по
кожному предмету, який вона проходить?

ВІДПОВІДЬ. У першу чергу завжди
звертайтеся до вчителів вашого
школяра й обговорюйте свою
стурбованість із ними. Якщо ваша
проблема повністю не вирішиться,
ви можете звернутися до фахівця, що
відповідає за зв’язки з родинами, або
до директора школи.

ВІДПОВІДЬ. Портал ParentVue дозволяє переглядати всі
курси вашої дитини, її завдання та поточні оцінки. Якщо ви
стурбовані оцінками своєї дитини, у першу чергу попросіть
її поговорити із вчителем, який викладає відповідний
предмет. Вашій дитині слід запитати, що вона може зробити,
щоб покращити оцінку, а потім скласти відповідний план.
Якщо ви все ще стурбовані, зверніться безпосередньо
до вчителя своєї дитини, щоб дізнатися, як ви можете
покращити успіхи вашої дитини по цьому предмету.

професійної діяльності
та коледжу

• Уміють брати на себе зобов’язання та
дотримуватися їх.

основи

• Починають приймати власну
унікальність і насолоджуватися нею,
але все ще шукають схвалення від
однолітків.
• Потребують підтримки оточуючих під
час прийняття рішень.
• Можуть поглянути на себе з точки зору
інших.
• Починають рідше йти на ризик.
• Здатні ініціювати та виконувати власні
завдання без нагляду з боку інших.
• Починають шукати кар’єрні можливості.

залучайтесь до процесу
У ШКОЛІ ТА В ОКРУЗІ

• У разі виникнення будь-якого
занепокоєння надішліть електронного
листа або зателефонуйте вчителю
вашої дитини. Вам не потрібно чекати
батьківських зборів за участю учнів, щоб
поговорити із вчителями вашої дитини.
• Поговоріть із директором школи про
те, як ви можете долучитися до роботи
школи.
• Залишайтеся в курсі завдяки мобільному
додатку FWPS, стрічці новин FWPS або
школи у Facebook і Twitter, а також за
допомогою платформи Peach Jar.
• Зареєструйтеся на сайті ParentVue
і переглядайте інформацію, що
стосується вашого школяра. Ви можете
зареєструватися, отримавши код
активації в адміністрації школи та
відвідавши веб-сторінку
www.fwps.org/Page/4085.
Інформація, що міститься в цьому посібнику, була
актуальною на момент його видання. Федеральні, місцеві
закони та закони штатів можуть впливати на оновлення
прийнятих в окрузі політик і процедур. Найновішу версію
можна знайти на веб-сайті www.fwps.org.
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ПІДГОТОВКА ДО

• Романтичні стосунки можуть бути
досить глибокими; прагнення до
близькості.

• Прагнуть поваги та бажають
виконувати дорослі керівні ролі.

Ласкаво
просимо!

К Л АС

КОЖЕН
ДЕНЬ
РАХУЄТЬСЯ
КОЖЕН
УЧЕНЬ МАЄ
ЗНАЧЕННЯ

ВІДВІДУВАНІСТЬ

Учні, які демонструють
хорошу відвідуваність
протягом усіх років навчання у школі:
• досягають більш високого рівня знань
відповідно до стандартів у кожному класі;
• закінчують середню школу з більш високими
оцінками;
• розвивають у собі корисні звички, які сприяють
успіхам у школі та в майбутній кар’єрі.
Для того щоб надолужити один пропущений день
у школі, учневі потрібно в середньому три дні.

ПОВЕДІНКА
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. У рамках програми CR-PBIS
передбачено відновлювальні практики (RP) для
подальшого встановлення відносин, усунення
завданої шкоди, а також для запобігання
погіршенню поведінки учнів. Щоб дізнатися
більше про CR-PBIS та RP у вашій школі,
зверніться до вчителя вашої дитини або до
директора школи.

ПІДГОТОВК А ДО

post-secondary success
• 11 жовтня у школі проводиться
іспит SAT
• 12-класники: заповніть свою
заявку FAFSA.
Заповнення безкоштовної заявки
на отримання федеральної
допомоги студентам (FAFSA) або
вашингтонської заявки на отримання
фінансової допомоги студентам
(WASFA) є важливим кроком для всіх
старшокласників, які закінчують
школу в червні. Заповнена заявка
дає змогу отримувати стипендії
та гранти, а фінансова підтримка
доступна для чотирирічних,
дворічних коледжів і професійних
шкіл, де студенти можуть отримати
професійні сертифікати. Учні повинні
використовувати документ FAFSA,
якщо вони мають підтверджувальну
документацію. В іншому випадку їм
слід використовувати WASFA.

ПОКАЗНИКИ В РАМКАХ КУРСІВ



10–12-й КЛАСИ

9-й КЛАСИ
8–9-й КЛАСИ
6–7-й КЛАСИ
3-й КЛАСИ

 Проходження просунутого курсу (AP, IB, КЕМБРИДЖ)

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

 Проходження курсу «Алгебра 1»

 Проходження курсів англійської словесності та математики

 Читання на рівні, що відповідає класу

НУЛЬОВИЙ — ДРУГИЙ КЛАССИ



Навчання читанню
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1.
ПОЧАТКОВІ РОКИI:
закладання основ

2.
ДИТИНА ЯК
ЦІЛІСНІСТЬ:
успішні, впевнені,
відповідальні
особистості

3.
АКТИВНІ УЧНІ:
зацікавлені,
впевнені у своїх
силах, здатні
до критичного
мислення
4.
КОМПЕТЕНЦІЯ
В РАМК А Х
НАВЧА ЛЬНОГО
ПЛАНУ:
оволодіння всіма
предметами
5.
НАПОЛЕГЛИВІСТЬ
У НАВЧАННІ
А Ж ДО ВИПУСКУ:
успішний перехід
із класу у клас
до закінчення
середньої школи

FWPS.ORG

КОЖЕН УЧЕНЬ — ЦЕ:
ОСОБИСТА ДУМКА, ОКРЕМА МРІЯ,
ЯСКРАВЕ МАЙБУТНЄ.
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РОЗКЛАД НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Середня освіта таподальше навчання

Календар шкільного округу можна
знайти на веб-сторінці
www.fwps.org/domain/811
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Батьківські
збори за участю
учнів: 8 та 9
листопада

Д

Зустрічі родин FAFSA
зі шкільною
спільнотою:
Жовтень
6–8 вересня
— червень

Батьківські
збори за
участю учнів
— 22 та 23
березня
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НАВЧАЛЬНОГО
РОКУ! 6
вересня
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Іспит SAT у школі
— 11 жовтня

Ь

Кінець
першого
семестру —
26 січня

КВ

SAT

Виставка STEM Expo

ПУТІВНИК ДО успіху вашого школяра

АНГЛІЙСЬК А СЛОВЕСНІСТЬ ТА ІСТОРІЯ
На заняттях з англійської словесності, суспільствознавства й історії в 11-му та 12-му
класах головна увага зосереджується на читанні, письмі, говорінні й аудіюванні, а також
на мовних стандартах. 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 та
оспорюють тези й аргументи, щоб продемонструвати своє розуміння того, що вони
прочитали та дослідили. Учні зосереджуються на чіткому висловленні своїх думок та
уважному слуханні. Висловлюючи власні ідеї, вони відштовхуються від хороших ідей
інших людей.

МАТЕМАТИК А
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 класи 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.

ТЕХНІЧНІ НАВИЧКИ
• 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?

11–12-Й КЛАСИ

У 11-му та 12-му класах можна вдатися до кількох заходів задля
того, щоб гарантувати собі успіх після закінчення середньої освіти.
Цей список допоможе вам орієнтуватися у процесі планування.
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11-Й К ЛАС: СЕРЕДНЯ ОСВІТА ТА ПОДА ЛЬШЕ НАВЧАННЯ

• Передостанній клас у середній школі є поворотним моментом. Це
пов’язано з тим, що в цей період більшість учнів і їх родин починають
активно планувати отримання вищої освіти. Нижче наведено поради
про те, що ви можете зробити цього року, щоб прокласти собі шлях до
кар’єри та коледжу.
• ОСІНЬ Почніть із себе: складіть списки ваших здібностей, соціальних і
культурних уподобань, а також особистих якостей. Перерахуйте речі,
які ви хотіли б вивчати та робити в коледжі. Ознайомтеся з коледжами.
Продивіться їхні веб-сайти та пошукайте коледжі на сайті bigfuture.
collegeboard.org/college-search. Поговоріть із друзями, членами родини,
вчителями та нещодавніми випускниками вашої школи, які зараз
вчаться в коледжі.
• Оновіть свій план середньої освіти та подальшого навчання (HSBP).
Career Cruising — це електронне портфоліо округу для створення плану
HSBP. Тут ви знайдете методичну інформацію щодо вибору кар’єри
та коледжу. Career Bridge та Career Guidance Washington — додаткові
джерела інформації про кар’єру та коледжі.
• Запишіться на заняття із професійно-технічного навчання, які
відповідають вашим кар’єрним інтересам. Ви зможете більше дізнатися
про цей кар’єрний шлях завдяки матеріалам і проектам навчального
курсу, а також завдяки лекторам зі сфери бізнесу та промисловості й
екскурсіям на відповідні об’єкти.
• Запишіться хоча б на один курс із розширеною програмою:
• AP (програма поглибленого вивчення предмета);
• IB (програма «Міжнародний бакалаврат»);
• кембриджські курси.
• Восени відвідайте районний ярмарок «Життя після середньої
школи», на якому понад 80 коледжів і вищих навчальних закладів
представляють інформацію про їхні навчальні програми.
• Складіть іспит SAT. Під час підготовки до іспиту SAT ви можете
користуватися безкоштовними персоналізованими тренувальними
інструментами SAT на сайті satpractice.org. Там ви знайдете тисячі
інтерактивних питань, відеоуроків, практичних тестів і багато іншого.
Почніть пошуки джерел фінансової допомоги. До національних джерел
належать: пошук стипендій від організації College Board та електронні
джерела.
• Разом із вашою родиною домовтеся про зустріч із консультантом,
щоб обговорити, яким чином можна покращити процес підготовки до
коледжу та вибір коледжу.
• ВЕСНА: Зверніться до свого консультанта або до фахівця з питань
коледжу та кар’єри, перш ніж піти на літні канікули, якщо ви плануєте
вступати до військового училища або отримувати стипендію за
програмою позавійськової підготовки офіцерів резерву (ROTC). Якщо ви
бажаєте отримувати чотирирічну стипендію ROTC, вам слід розпочати
процес реєстрації влітку перед випускним класом.
• Складіть список із 15 або 20 варіантів післяшкільної освіти, які вас
цікавлять. Під час пошуку коледжу спочатку потрібно зрозуміти, хто ви
та чого ви хочете, а потім знаходити коледжі, які відповідають вашим
цілям. Будьте відкритими для всіх можливостей — не обмежуйте коло
пошуку.
• Почніть збирати документи для отримання фінансової допомоги.
Обов’язково тримайте під рукою копію своєї податкової декларації.
Вона вам знадобиться під час заповнення безкоштовної заявки на
отримання федеральної допомоги студентам (FAFSA). Прийом цих
заявок розпочинається 1 жовтня. Отримайте свій ідентифікатор FSA
ID: перш ніж заповнювати заявку FAFSA, вам необхідно отримати ім’я
користувача та пароль (ці дані також називаються FSA ID).
• ЛІТО Зареєструйтеся у кваліфікаційному центрі Національної асоціації
студентського спорту (NCAA), якщо ви є спортсменом і плануєте й надалі
займатися спортом у коледжі (ncaaclearinghouse.net).
• Знайдіть роботу з повною або частковою зайнятістю, поїдьте до
літнього табору або візьміть участь у літній програмі коледжу.
Відвідайте кілька коледжів. Плануючи візити до кампуса,
переконайтеся, що у вас є достатньо часу для огляду кожного коледжу.
Перебуваючи там, поговоріть із якомога більшою кількістю людей. Це
можуть бути співробітники приймальних комісій, викладачі та студенти.
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;
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• Продумайте план того, що ви будете робити після закінчення середньої
школи! Поговоріть зі своїм консультантом і з фахівцем із питань коледжу та
кар’єри, щоб визначити, чим ви хочете займатися та як це реалізувати.
• Скоротіть свій список варіантів до п’яти-десяти. Обговоріть із консультантом
або фахівцем із питань коледжу та кар’єри свої варіанти післяшкільної
освіти та завантажте заявки для вступу до коледжу й форми для отримання
фінансової допомоги, якщо ви ще цього не зробили.
• Створіть узагальнений список або календар, до якого входитиме наведена
нижче інформація.
• Іспити, які ви складатимете, оплата за них, дати проведення та терміни
реєстрації.
• Терміни подачі заявок до коледжу.
• Необхідні форми заявок на фінансову допомогу та терміни їх подачі (заявки
на допомогу можуть подаватися раніше, ніж заявки до коледжу).
• Інші матеріали, що будуть вам потрібні (рекомендації, табелі успішності
тощо).
• Кінцевий термін обробки заявок у вашій школі.
• Попросіть консультанта або фахівця з питань коледжу та кар’єри допомогти
вам подати запит на звільнення від оплати, якщо ви не в змозі оплатити збір
за подачу заявки або складання іспитів.
• Повторно складіть іспит SAT®: багато учнів випускного класу перескладають
іспит SAT восени. Додаткова робота над предметами після останнього
іспиту допоможе вам покращити результати. Крім того, ви вже знаєте, чого
очікувати в день іспиту.
• Переконайтеся в тому, що ваші бали SAT надсилаються до коледжів, до яких
ви бажаєте вступити.
• Заповніть безкоштовну заявку на отримання федеральної допомоги
студентам (FAFSA). Щоб подати заявку на більшість видів фінансової
допомоги, вам буде потрібно заповнити FAFSA. 1 жовтня — перший день,
коли ви можете подати заявку FAFSA.
• Заповніть форму CSS/Financial Aid PROFILE®. PROFILE — це онлайн-заявка, що
використовується деякими коледжами та стипендіальними програмами для
визначення права на отримання їхніх дотацій.
• Попросіть консультанта або вчителя надати рекомендації, якщо вони вам
потрібні. Надайте кожному вчителю або консультанту загальні відомості
про вашу академічну успішність і позакласну діяльність. Надішліть кожну
рекомендацію в конверті зі штампом і зворотною адресою, а також
прикладіть усі форми, що вимагаються коледжем.
• Напишіть початкові начерки й попросіть вчителів та інших людей прочитати
їх, якщо вам необхідно подати есе. Якщо ви подаєте заявку заздалегідь,
завершіть есе для цієї заявки вже зараз.
• Подайте до коледжу принаймні одну заявку до Дня подяки.
• Будьте активними у школі. Якщо вас внесли до списку очікування, у коледжі
захочуть знати, чого ви досягли в період між поданням заявки та моментом,
коли ви дізналися про їхнє рішення.
• Складіть будь-які іспити в рамках AP®, IB або кембриджської програми.
Покажіть, що ви вивчили на заняттях із поглибленого вивчення предметів.
Високий бал навіть може допомогти вам отримати заліковий кредит або
потрапити у просунуту програму в коледжі (або й те, й інше).
• Звертайтеся до консультанта для вирішення будь-яких проблем, пов’язаних із
прийомом або фінансовою допомогою.
• Перегляньте надані вам типи фінансової допомоги. Не всі типи фінансової
допомоги однакові, тому важливо вибрати той комплексний пакет допомоги,
який найкраще підходить вам і вашій родині. Обов’язково зверніть увагу
на те, що вам потрібно робити, щоб продовжувати отримувати фінансову
допомогу з року в рік, і як отримувана вами допомога може змінитися в
наступні роки.

• приділення першочергової уваги особистій думці учнів та їх участі у формуванні
навчальної та класної культури;
• розвиток кмітливості, щоб гарантувати, 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 «Поведінкове втручання та підтримка
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.

Ім’я учня
Ім’я матері чи батька або опікуна
Я сподіваюся, що моя дитина в цьому році:

Я мрію про те, щоб моя дитина в
майбутньому:

Моя дитина краще всього вчиться, коли:

Тема, про яку мені хотілося б дізнатися
більше:

Захоплення моєї дитини:

Необхідно повернути класному керівникові
вашої дитини
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