ЛИСТ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СІМ'Ї ЩОДО ВІДВІДУВАННЯ ШКОЛИ
БУДЬ ЛАСКА, ПІДПИШІТЬ І ПОВЕРНІТЬ ЦЮ ФОРМУ
Шановні батьки / опікуни,
В цьому році шкільний округ м. Рентона докладає особливих зусиль для того, щоб всі учні в повній мірі
отримували користь від своєї освіти, регулярно відвідуючи школу. Регулярне відвідування школи
допомагає дітям краще ставитися до школи - і до самих себе. Постійна відвідуваність допоможе дітям
бути успішним в школі старших класів, коледжі та на роботі.
ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
•
•
•
•
•
•
•

Починаючи з дитячого садка, занадто багато пропусків (з поважних причин і без поважних
причин) може привести до того, що діти будуть відставати в школі.
Пропустивши 10 відсотків (або близько 18 днів), збільшує ймовірність того, що ваш учень не буде
читати або мати знання з математики на тому ж рівні, що і його однолітки.
Студенти все ще можуть відставати, якщо вони пропускають один або два дні кожні кілька
тижнів.
Запізнення до школи може привести до поганого відвідування.
Пропуски можуть вплинути на весь клас, якщо вчитель повинен уповільнити навчання, щоб
допомогти дітям надолужити згаяне.
До 6-го класу пропуски - один з трьох ознак того, що учень може кинути школу.
До 9-го класу регулярна і висока відвідуваність є найкращим показником кількості випускників,
ніж результати тестів 8-го класу.

ЩО НАМ ВІД ВАС ТРЕБА
Нам не вистачає вашого учня, коли він їде, і ми цінуємо його внеском в нашу школу. Ми хотіли б, щоб ви
допомогли забезпечити, щоб ваш учень регулярно відвідував школу і успішно навчався. Якщо ваш учень
буде відсутній, зверніться до школи, де вчиться ваша дитина. Згідно з новим законом штату, ми повинні
отримати ваш підпис для підтвердження того, що ви отримали інформацію про відвідуваність від
шкільного округу.
НАША ОБІЦЯНКА ВАМ
Ми знаємо про те, що пропуски занять можуть пояснюватися різними причинами, від хвороб до
проблем з транспортом. У нашому будинку працює багато людей, готових допомогти, якщо ви або ваша
дитина відчуваєте труднощі з регулярним або своєчасним відвідуванням школи. Якщо вам потрібна
підтримка, зверніться в офіс відвідуваності, шкільної медсестри, консультанта або вчителя вашої дитини.
Ми будемо щодня відслідковувати відвідуваність, спілкуватися з вами, щоб зрозуміти відсутність, і
виявляти перешкоди і засоби підтримки для подолання труднощів, з якими ви можете зіткнутися,
допомагаючи своєму учневі відвідувати школу.

ПОЛІТИКА ШКОЛИ ТА ДЕРЖАВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Важливо, щоб ви розуміли наші шкільні правила і процедури, а також закони штату Вашингтон, щоб
ваша дитина успішно навчалася в школі. Закон штату про обов'язкове відвідування, званий BECCA Bill,
вимагає, щоб діти у віці від 8 до 17 років відвідували громадську школу, приватну школу або програму
домашньої школи, затверджену округом. Діти у віці 6 або 7 років не зобов'язані відвідувати школу.
Однак, якщо батьки записують дітей 6 або 7 років, учень повинен відвідувати повний шкільний день.
Підлітки у віці 16 років і старше можуть бути звільнені від відвідування громадської школи, якщо вони
відповідають певним вимогам. http://aps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225 Політику і процедуру
3122 шкільного округу м. Рентона щодо відсутності з поважних причин або без поважної причини
можна знайти на веб-сайті округу
http://go.boarddocs.com/wa/rpswa/Board.nsf/goto?open&id=AFSU647A496D. Ця інформація також
включена в довідник для учнів вашої школи
Ми, школа, зобов'язані щодня стежити за відвідуванням занять і повідомляти вас, коли ваш учень
пропускає заняття без поважної причини.
Якщо ваш студент має ТРИ пропусків без поважної причини протягом одного місяця, закон штату (RCW
28A.225.020) вимагає, щоб ми призначили конференцію з вами і вашим учнем, щоб визначити
перешкоди і засоби підтримки, які допоможуть забезпечити регулярне відвідування. Ми розробимо
план, який може зажадати оцінювання, щоб визначити, як найкраще задовольнити потреби вашого учня
і скоротити кількість прогулів.
У школі початкових класів, після п'яти відсутностей протягом будь-якого місяця або десяти або більше
поважних відсутностей в навчальному році, шкільний округ повинен зв'язатися з вами, щоб призначити
конференцію на взаємоприйнятне розумний час, принаймні, з одним співробітником округу, щоб
ідентифікувати бар'єри і підтримку, доступні вам і вашому учневі. Конференція не вимагається, якщо
ваш учень надав довідку від лікаря або заздалегідь попередив про свою відсутність в письмовій формі, і
батько, учень і школа склали план, щоб ваш учень не відставав у навчанні. Якщо у вашого учня є
індивідуальний план навчання або план 504, команді, яка створила план, необхідно знову зібратися.
Якщо ваше учень має сім пропусків без поважної причини протягом будь-якого місяця або
п'ятнадцять пропусків без поважної причини протягом навчального року, ми зобов'язані подати
петицію до суду у справах неповнолітніх про порушення RCW 28A.225.010, закону про обов'язкову
відвідуваність. Вам і вашому учневі може знадобитися з'явитися в суд у справах неповнолітніх, якщо ваш
учень продовжує прогулювати заняття
ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ
•
•
•
•

•

Поговоріть зі своїм учнем про важливість відвідування
Установіть регулярний режим сну і ранковий розпорядок дня
Готуватися до школи напередодні ввечері так, щоб дитина зробила домашню роботу і
добре виспалася
Не дозволяйте дитині залишатися вдома, якщо вона дісно не захворіла. Пам'ятайте про те,
що скарги на болі в животі, головні болі можуть бути ознакою занепокоєння дитини, але
не причиною залишати її вдома.
Уникайте зустрічей і тривалих поїздок під час занять в школі

•

Слідкуйте за відвідуваністю своєї дитини. У разі пропускання більше 9 днів може привести
вашого учня до ризику відставання

БУДЬ ЛАСКА, ПОВЕРНІТЬ ЦЕ ДО ШКОЛИ СВОЄЇ ДИТИНИ
Ім'я студента (друкованими літерами) __________________________________________Клас: ________
Ваш підпис нижче означає, що ви прочитали і зрозуміли правила і процедури відвідуваності
шкільного округу м. Рентона:
БАТЬКИ Ім'я: ______________________________________________________________________________
Підпис батька: ____________________________________________________Дата: _____/______/______
ПЕРЕВАЖНИЙ СПОСІБ СПІЛКУВАННЯ (обведіть один варіант). Текстові повідомлення, телефонний дзвінок,
електронна пошта
Який номер телефону або адресу електронної пошти ви надаєте перевагу?
_________________________

__________________-

