
 
 

Права, обов'язки та положення учнів 
Додаток на 2021-2022 рр. 

 
 
Батьки та студенти шкільного округу Auburn, 
 
Вітаємо у 2021-2022 навчальному році, ми дуже раді знову бачити учнів у школі!   
 
Шкільний округ Auburn прагне залучати, навчати та розширювати можливості КОЖНОГО 
учня з точки зору рівності і передового досвіду.  Довідник шкільного округу Auburn щодо 
прав, обов’язків та правил містить короткий виклад правил та процедур округу, які 
найбільше впливають на вашого учня. Довідник розміщений на нашому веб-сайті округу та 
доступний у друкованому вигляді у вашій школі.  Ця інформація буде щорічно 
поширюватися серед учнів і батьків.   
 
За останній рік в державних правилах щодо шкіл відбулися деякі зміни, які впливають на 
права вашого учня.  Ми перебуваємо в процесі оновлення наших політик, щоб узгодити їх 
із змінами в правилах, і хочемо бути впевненими, що ви також знаєте про зміни. 
 

Учнівська дисципліна 
У 2019 році шкільний округ Auburn скликав групи зацікавлених сторін для огляду та 
перегляду дисциплінарної політики округу.  Нещодавно Управління громадської 
просвіти випустило довідник, у якому від шкільних округів вимагається визначати 
конкретні санкції за порушення поведінки.  Шкільний округ Оберн знову буде 
працювати з зацікавленими сторонами для завершення цього процесу. 
 
Правові вимоги до відвідуваності і прогулів 
Штат Вашингтон прийняв оновлені правила, що стосуються відвідування школи.  
Округ дотримуватиметься цих законів, оскільки ми ретельно переглядаємо нашу 
політику та процедури. Ви можете знайти більше інформації про зміни за адресою 
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-
absenteeism-and-truancy.   
 
Утримання стенограм та дипломів - Обмеження 
Закон,що стосується зборів / штрафів для учня, який псує або іншим чином 
пошкоджує будь-яке шкільне майно або майно, що належить шкільному 

https://www.auburn.wednet.edu/cms/lib/WA01001938/Centricity/Domain/5072/RRR%20Ukrainian%202021-22.pdf
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1176-S.SL.pdf


підряднику, співробітнику або іншому учневі, був переглянутий, щоб забезпечити 
доступ учня до безперервності освітніх програм. 
 
 
Гендерне вираження та гендерна ідентичність 
Закони про громадянські права забороняють дискримінацію та дискримінаційні 
переслідування за ознакою статі та гендерної ідентичності в державних школах K – 
12.  У травні 2021 року шкільна рада Auburn прийняла Політику 3211: «Школи з 
урахуванням гендерного фактора». 
 
Інформована згода для безпритульної бездомної молоді  
Закон штату тепер дає шкільним медсестрам, шкільним консультантам і бездомним 
учням McKinney-Vento дозвіл давати згоду на медичне обслуговування бездомних 
учнів без супроводу дорослих. У ситуаціях, коли необхідна інформована згода через 
вік учня, уповноважений шкільний персонал може надати цю згоду на «неекстрені 
амбулаторні послуги первинної медико-санітарної допомоги, включаючи медичні 
огляди, огляд зору і окуляр, стоматологічні огляди, огляд слуху і слухові апарати, 
імунізацію, лікування захворювань і станів, а також планове подальше 
спостереження, зазвичай надається постачальником медичних послуг в 
амбулаторних умовах, за винятком планових операцій.» Медичні послуги можуть 
також включати амбулаторне лікування психічного здоров'я та залежності від 
наркотичних речовин.  

 
Звичайно, вищезазначене та зазначене в Довіднику з прав, обов'язків та правил учнів не 
охоплюють усі політики, які впливають на освітній досвід учня.  Щоб отримати доступ до 
повного набору керівних політик і процедур шкільного округу Auburn, див. Auburn School 
District - Board Policy Manual. 
 
Ми хочемо почути ваші голоси - якщо ви хочете брати участь у процесі перегляду політики 
округу, будь ласка, зв’яжіться з моїм офісом.  Бажаємо безпечного та здорового 
навчального року! 
 
 
 
Ронда Ларсон (Rhonda Larson) 
Помічник суперінтенданта, Залучення родини і успіхи учнів 
Шкільний округ Auburn 
253-931-4712 
rlarson@auburn.wednet.edu  
 

https://drive.google.com/file/d/19V0Q65tCOFPxgRyqXNvM6xVCQezBcEhI/view
https://app.leg.wa.gov/Rcw/default.aspx?cite=7.70.065
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