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Привіт, Сім’ї державних шкіл Federal Way,
Ласкаво просимо до 2022-23 навчального року!
Я з нетерпінням чекаю цього навчального року та повернення наших школярів та сімей до
наших шкіл. Я сподіваюся, що тижні літа дали вам простір і час для спілкування з сім’єю та
друзями, і ви готові скористатися новими можливостями, які принесе цей навчальний рік.
Щоб підготуватися до першого дня навчання, наша команда зайнялася професійним навчанням і
планує підтримати академічні успіхи всіх наших школярів у наступному році. Наші співробітники
наполегливо працювали, щоб переконатися, що шкільні будівлі чисті, проекти літнього ремонту
завершено, наші автобуси готові для перевезення школярів, а техніка підготовлена та готова
підтримувати школярів та персонал. Наші вчителі та директори готувалися і особливо раді
бачити вас. Ми готові вітати наших дітей і молодь, які повертаються до своїх класів цієї осені.
У державних школах Federal Way ми дбаємо про академічний успіх кожного школяра, і ми
прагнемо зробити кожен клас середовищем, де учні залучаються, підтримуються та навчаються.
Ми знаємо, що ви, наші батьки, родини та опікуни є першими вчителями вашої дитини, а також
важливими партнерами в успіху вашої дитини.
Знаючи це, я хотів би поділитися з вами деякими основними моментами роботи, яку ми
виконуємо цього року, щоб підтримати це зобов’язання:
Побудова Безпечних та Інклюзивних Шкільних Спільнот
На початку кожного навчального року ми працюємо над тим, щоб продовжувати будувати
безпечні та інклюзивні спільноти в усіх наших школах, на автобусних зупинках, на ігрових
майданчиках і в кафетеріях, встановлюючи очікування з учнями та розповідаючи, як ми всі
можемо підтримувати одне одного, щоб досягти успіху. Цього року ми зосереджуємося на
навмисних зусиллях зі створення спільноти протягом перших 30 днів навчання. Протягом цього
часу ми зосереджуватимемося на встановленні очікувань від учнів і створенні безпечних
спільнот, де кожен почуватиметься бажаним і готовим до навчання. Ми з нетерпінням чекаємо на
ваше партнерство, щоб допомогти зміцнити ці очікування вдома.
Ми знаємо, що добре розвинені соціальні емоційні навички важливі для успіху в навчанні, як у
класі, так і поза ним. Упродовж навчального року ми продовжуватимемо надавати підтримку
школярам, повторювати очікування поведінки та зосереджуватись на інтеграції соціальноемоційного навчання (SEL) у щоденне навчання. Підтримка психічного здоров’я, включаючи
безкоштовну онлайн-терапію через Talkspace, також буде доступна для учнів протягом року.
Прискорення Навчання
Ми віримо, що кожен учень може вчитися та досягати найвищого рівня, і ми як і раніше
прагнемо підготувати кожного з наших учнів до успіху в навчанні. Цього року в усьому окрузі ми
зосереджуємося на підвищенні точності та залученості наших учнів, зосереджуючись на
конкретних навчальних стратегіях, щоб допомогти учням відчути себе більш залученими,
пов’язаними зі своїми шкільними завданнями та підтримкою.
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Ми також продовжуватимемо розширювати та розвивати додаткову академічну підтримку,
запропоновану минулого навчального року наприклад, безкоштовні онлайн-навчання, суботня
наукова спільнота та додаткові розширені можливості навчання. Пам’ятайте, що Tutor.com
доступний для всіх учнів 4-12 класів безкоштовно!
Багаторівнева Система Підтримки (MTSS)
Цього навчального року ми раді запустити багаторівневу систему підтримки (MTSS) у наших
початкових школах. Ми знаємо, що кожна дитина здатна досягти успіху за належної підтримки.
MTSS – це спосіб зустріти учнів там, де вони є, і забезпечити багаторівневу підтримку для
їхнього навчання та соціальної емоційної поведінки. Ми прагнемо забезпечити, щоб кожен
школяр мав інструменти, необхідні для досягнення успіху, і структура MTSS розроблена для
підтримки цієї мети. Ви почуєте більше про це в найближчі тижні.
Посилення Партнерства Між Громадою та Сім’єю
Ми також знаємо, що школи не можуть зробити це самі. Ми чули від багатьох сімей, науковців і
членів громади, які втратили можливість особистого спілкування, коли вимоги громадської
охорони здоров’я обмежували ці можливості, а також від сімей, які в результаті відчували
менший зв’язок зі школою своєї дитини. Правда в тому, що нам теж не вистачає цього зв’язку, і
ми раді оновити та відновити наше партнерство з сім’ями та громадою цієї осені, вітаючи більше
сімей у наших шкільних будівлях для сімейних заходів та сімейних консультативних комітетів.
Ми також будемо шукати шкільних волонтерів, і ми будемо раді бачити вас у наших кампусах,
щоб допомагати нашим школам. Крім того, ми матимемо більше особистих клубів і заходів,
шкільних зборів, заходів та інших можливостей для студентів залучитися до шкільної спільноти.
Ми з нетерпінням чекаємо на вас знову в наших будівлях.
Зміцнення зв’язків між школами, домівками та більшою спільнотою Federal Way означає більшу
підтримку для наших школярів і сімей і, як наслідок, більші успіхи для всіх.
Я в захваті від усіх можливостей, які може запропонувати цей навчальний рік, і я не можу
дочекатися, щоб побачити, чого ми досягнемо разом!
Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі наших 21 000 молодих людей у вівторок, 6 Вересня, на
перший день навчання. До зустрічі наступного тижня і чудового навчального року!
У Партнерстві,
Доктор Дені Пфайфер
Суперінтендант
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