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ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ 
Peer Model Preschool 

Дякуємо за вашу зацікавленість у програмі дошкільної освіти округу Auburn School District! 

Реєстрація на 2023/2024 навчальний рік почнеться о 8:00 у середу, 1 березня. Бланки 
заяв прийматимуться на адресу електронної пошти kvelichko@auburn.wednet.edu й 
особисто за адресою Student Special Services, 502 4th Street NE Auburn, WA 98002. 

Учні, зараховані наразі в програму Peer Model, мають змогу попередньо зареєструватися 
на 2023/2024 навчальний рік до 11 березня. Попередня реєстрація учнів здійснюється для 
школи, яку вони зараз відвідують. Учні за програмою Peer Model, які хочуть змінити 
школу, мусять подати нову заявку, коли відкриється загальна реєстрація. 

Розподіл нових зареєстрованих учнів визначається наявністю місць і в порядку подання 
заявок. Ваше ім’я буде розміщено в списку за порядком отримання заявки. Задля 
збереження справедливості ми почергово додаватимемо заявки, подані особисто та в 
електронній формі. Щойно клас буде заповнено, ви зможете на свій розсуд залишитися в 
списку очікування або вибрати іншу школу з наявним місцем. Коли з’являться вільні 
місця, ми зв’яжемося з вами, і ви матимете змогу зарахувати свою дитину в програму. 
Після першого навчального дня ми не переводитимемо дітей між програмами — усі 
вільні місця надаватимуться учням, наразі не зарахованим у програму. 

Будемо раді бачити вашу дитину в дошкільному класі! 

Дякуємо! 
Відділ роботи з дітьми молодшого віку 
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Дослідження підтверджують корисність навчання дітей із виявленими інвалідностями 
разом зі своїми однолітками без інвалідностей. Щоб збільшити кількість таких 
можливостей, шкільний округ Auburn School District розробив програму участі дітей 
дошкільного віку в заняттях у всіх наших закладах для дітей молодшого віку. Ця 
інклюзивна програма має назву Peer Model, і учні без інвалідності (Peer Model, типові 
ровесники) можуть щотижня брати участь у високоякісній дошкільній програмі 
відповідно до рівня розвитку зі своїми однолітками із затримками в розвитку. Дякуємо, 
що розглядаєте участь у нашій програмі! 

Тривалість програми: чотири дні на тиждень (з вівторка до п’ятниці) приблизно по 
2,5 години щодня. У більшості закладів наявні заняття вранці та вдень. 

Дати програми: учні відвідують школу з вересня до червня за календарем округу. 
Календар округу наявний на нашому сайті за посиланням www.auburn.wednet.edu. 

Вік дітей: три та чотири роки, дітям має виповнитися три роки до 31 серпня 2023 року. 

Вартість програми: 1800 доларів США за навчальний рік — із вересня до червня. 

Транспортування: шкільний округ Auburn School District НЕ надає транспортування для 
учнів програми Peer Model. Відповідальність за своєчасну доставку дитини в школу та 
назад лежить на сім’ї. 

Важливі дати: 
 

1 березня: приймання заявки на 2023/2024 навчальний рік. 

15 червня: завершення реєстрації, вакцинації та внесення 
180 доларів США для завершення зарахування. 

Кінець серпня: учителі надсилають сім’ям додаткову 
інформацію про програму. 

7–8 вересня: заняття Slow Start (вступні зустрічі) у класах 
дошкільної освіти. 

12 вересня: перший навчальний день! 

 
Заявки на відрахування потрібно подавати в письмовій формі за два тижні до останнього 
дня відвідування. Електронні листи надсилайте на адресу kvelichko@auburn.wednet.edu. 
ПРИМІТКА. Якщо ваша дитина відрахована після 15 травня, суму плати за навчання за 
рік не буде зменшено. Відшкодування обробляються згідно зі стандартною політикою та 
процедурами шкільного округу Auburn School District. Чек буде надіслано вам протягом 
4–6 тижнів від дати запиту на адресу, указану в документах. 

http://www.auburn.wednet.edu/
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Інформація про оплату: вартість навчання за 2023/2024 навчальний рік 
становить 1800 доларів США. Інформацію про річні та щомісячні платежі 
наведено в описі способів оплати нижче. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За екскурсії та спеціальні заходи не стягується додаткова 
плата. Оплата не перераховуватиметься пропорційно в разі 
відсутності через хворобу, відпустку тощо, і пропущені дні 
не можна вирахувати з оплати за навчання. Закриття 
установ у всьому окрузі, що впливають на дошкільну освіту, 
переглядатимуться за підсумком року. Задля вашої 
зручності щорічна плата за навчання розділена на десять 
однакових платежів, незалежно від кількості навчальних 
днів у кожному місяці. 
Оплату потрібно здійснювати в перший день кожного місяця або раніше. 
Якщо платіж не виконано або не забезпечено до 10-го числа місяця,вашу дитину буде 
відраховано. 

 Способи оплати 

Автоматичне стягнення: платежі можуть автоматично стягуватися з вашого 
банківського рахунку. За цю послугу не стягується комісія; зверніться до нашого офісу 
за формою для реєстрації автоматичних платежів. 

Щомісячні платежі (лише готівка або чеки): платежі потрібно здійснювати або 
надсилати на адресу Student Special Services, 502 4th Street NE Auburn, WA 98002. 
Якщо ви хочете заплатити готівкою, принесіть точну суму, оскільки ми не 
зможемо видати решту. Чеки потрібно виписувати на Auburn School District. 

Інтернет-платежі: після реєстрації вашого учня стане доступна оплата 
кредитною або дебетовою карткою через інтернет із невеликою комісією. Щоб 
отримати докладнішу інформацію про це, зверніться до нашого офісу. 



Дошкільну програму Peer Model наразі пропонують наведені нижче школи. 
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Willow Crest Elementary 
13002 SE 304th Street 
Auburn, WA 98092 
(253) 931-4717

Washington Elementary 
20 E Street NE 
Auburn, WA 98002 
(253) 931-4988

Terminal Park Elementary 
1101 D St. SE 
Auburn, WA 98002 
(253) 931-4978

Pioneer Elementary 
2301 M Street SE 
Auburn, WA 98002 
(253) 931-4986

Lea Hill Elementary 
30908 124th Ave SE 
Auburn, WA 98092 
(253) 931-4982

Lake View Elementary 
16401 SE 318th 
Auburn, WA 98092 
(253) 931-4830

Lakeland Hills Elementary 
1020 Evergreen Way SE 
Auburn, WA 98092 
(253) 876-7711

Hazelwood Elementary 
11815 SE 304th Street 
Auburn, WA 98092 
(253) 931-4740

Ilalko Elementary        
301 Oravetz Pl SE 
Auburn, WA 98092 
(253) 931-4748

Gildo Rey Elementary 
1005 – 37th Street SE 
Auburn, WA 98002 
(253) 931-4952

Evergreen Heights Elementary 
5602 South 316th 
Auburn, WA 98001 
(253) 931-4974

Dick Scobee Elementary 
1031 – 14th Street NE 
Auburn, WA 98002 
(253) 931-4984

Chinook Elementary 
3502 Auburn Way S. 
Auburn, WA 98092 
(253) 931-4980

Bowman Creek Elementary 
5701 Kersey Way SE 
Auburn, WA 98092 
(253) 931-4959

Arthur Jacobsen Elementary 
29205 – 132nd Ave SE 
Auburn, WA 98092 
(253) 931-4960

Alpac Elementary 
310 Milwaukee Blvd 
North Pacific, WA 98047 
(253) 931-4976



Бажана школа 

           Student Special Services    502 Fourth Street NE Auburn, WA 98002 (253) 931-4927 

Ім’я та прізвище дитини: 

Дата народження:           Вік: Стать (обведіть один варіант):    Ч  Ж 

Батьки / опікуни:   

Адреса:   
Вулиця й номер будинку Місто Поштовий індекс 

Адреса електронної пошти:    

Телефон: домашній ( )              робочий (             ) 

Бажаний спосіб зв’язку: Телефон Електронна пошта 

Основна мова дитини:   Основна мова батьків:  

Назва дитячого садка:  
Телефон дитячого садка: ( ) 
Адреса дитячого садка:   

Вулиця й номер будинку Місто Поштовий індекс 

Виберіть ТРИ бажані заклади в порядку надання переваги (1 — 1-й за бажаністю 
варіант, 2 — 2-й за бажаністю варіант, 3 — 3-й за бажаністю варіант):  

Alpac Elementary                  Ilalko Elemtentary 
Arthur Jacobsen Elementary Lakeland Hills 
Bowman Creek Elementary Lake View Elementary 
Chinook Elementary Lea Hill Elementary 
Dick Scobee Elementary Pioneer Elementary 
Evergreen Heights Elementary Terminal Park Elementary 
Gildo Rey Elementary Washington Elementary 
Hazelwood Elementary  Willow Crest Elementary 

Обведіть бажаний час занять:          Уранці Удень    Побажань немає 

Інформація про дитячий садок 

Заявка на участь у дошкільній програмі Peer Model Preschool 

Дякуємо за інтерес до нашої програми! Заповніть обидві сторінки цієї заявки 
та поверніть її за адресою Student Special Services, 502 4th Street NE Auburn, 
WA 98002 або на адресу електронної пошти kvelichko@auburn.wednet.edu. 

Інформація про дитину та батьків 

Заповнюється персоналом округу під час отримання 

заявки: Дата: Час: 

mailto:kvelichko@auburn.wednet.edu


Підпис 

Коротко надайте наведену нижче інформацію, щоб ми познайомилися з вашою 
дитиною. 

 Опишіть попередні дошкільні або групові заняття, які відвідувала ваша дитина. 

Опишіть особистість вашої дитини. 

Опишіть сильні й слабкі сторони вашої дитини. 

Які у вашої дитини улюблені заняття? 

Яку користь, на вашу думку, має принести вашій дитині участь у цій програмі? 

Підпис одного з батьків Дата 

Розкажіть про свою дитину 
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