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"Разом ми робимо кожну хвилину для всіх наших студентів!" 

Середня школа «Каскад» та програма «Назва І» визнають, що діти мають успішний навчальний досвід, 

коли сім’ї та вчителі працюють разом, щоб допомогти та підтримати дітей у їхніх академічних починаннях. 

Наступні способи, що назва І працює в партнерстві з батьками, щоб сприяти навчальному успіху учнів 

Communication and School Climate:  

Комунікація є ключовим елементом у побудові батьківського сімейного та шкільного 

партнерства. Важлива інформація, про яку мають знати батьки та сім’ї, розміщена на веб-сайті школи, а 

також у передньому офісі школи. Усі студенти Каскаду користуються підтримкою читання та 

математики нашої школи під назвою I Усі студенти можуть мати можливість використовувати якісні 

матеріали з математики та читання, придбані за рахунок коштів І розділу. 

Кожен компактний титульний титул надсилається додому кожного осені додому. У цей час 

батьків та родин просять взяти на себе зобов’язання зробити те, що вони можуть, щоб допомогти своєму 

студентському будинку. Протягом навчального року доступно безліч способів спілкування між 

Каскадом та батьками / сім’ями: інформація на шкільному веб-сайті, розсилка інформаційних листів 

додому, телефонні дзвінки, електронні листи, а також наявність викладачів у Відкритому домі та 

осінньо-весняних конференціях . Для учнів, які отримують додаткову підтримку з читання та / або 

математики, план навчання учнів надсилатиметься додому тричі на рік. Каскад пропонує батькам / 

сім’ям доступ до контакту з усім персоналом, можливості волонтерувати та брати участь у класі дитини, 

а також за потреби спостерігати за заняттями. 

Parent Education:  

Виховання батьків вимагає постійної підтримки для сприяння освітнім потребам дітей. 

Щомісячні батьківські збори, відкритий дім, батьківські конференції та контент-ночі (освітлена ніч, ніч 

математики тощо) пропонуються протягом року та на прохання батьків / сім'ї. На цих зустрічах батькам 

та сім’ям надається інформація щодо використовуваної навчальної програми, оцінки академіків, які 

використовуються для вимірювання студентів із очікуваними рівнями знання. Бюлетені містять 

пропозиції щодо надання допомоги своїм дітям різними способами. Конференції батьківських вчителів 

також дають час батькам / сім’ям отримати допомогу в підтримці навчання своїх дітей. 

Learning at Home:  

Програма «І я» заохочує учнів практикувати свої навички вдома за допомогою батьків / родин. 

Вчителі надсилають домашні завдання, які підтримують навчальні програми з читання та математики за 

потребою, залежно від викладача та класу. 

 



Parent and Family Input:  

Батьки / сім’ї матимуть можливість вказати види діяльності, які, на їхню думку, були б 

корисними для надання допомоги своїм дітям вдома. На початку року батьки / сім’ї отримають 

опитування із запитанням про те, що, на їх думку, є основними пріоритетами, на які слід зосередитись 

протягом навчального року. Наприкінці року опитуються батьки / родини, щоб оцінити підтримку з 

читання та математики назви I та планувати наступний навчальний рік. Опитування будуть доступні 

різними мовами. 

Extended Learning Opportunities:  

Усі розширені можливості навчання залежать від фінансування заголовка I. Можливості можуть 

включати в себе програми після школи для учнів. Також можуть пропонуватися програми літньої школи 

для учнів у вибраних класах. Ви отримаєте інформацію про такі можливості, коли кошти будуть 

доступні. 

Будь ласка, не соромтеся зайти, надіслати електронною поштою або зателефонувати, якщо у вас 

виникнуть запитання. 
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Nondiscrimination Statement.Auburn School District complies with all federal rules and regulations and does not illegally discriminate on the 
basis of age; gender; race; color; creed; religion; national origin (including language); sex; sexual orientation including gender expression or identity; 
honorably discharged veteran or military status; the presence of any sensory, mental, or physical disability; the use of a trained dog guide or service 
animal; and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. 
Inquiries regarding compliance procedures may be directed to: Daman Hunter at (253) 931-4932, Title IX Officer and Section 504, ADA, and Civil Rights 
Compliance Coordinator. 



 


