
 
 

Спеціальний громадський комітет із питань розподілу за районами 

в 2020 році 
 

Шкільна рада округу Auburn уже залучала спеціальні громадські комітети до розробки рекомендацій з окремих 

питань. Кількість учнів у нашому шкільному окрузі постійно зростає. Протягом останніх п’яти років з’явилося 

1965 нових учнів, тому необхідно переглянути їх територіальний розподіл округом, а також узгодити процес 

зарахування.  Як наслідок, потрібно переглянути райони закладів усіх освітніх рівнів (за класифікацією PK-12).  На 

період зими та весни 2020 року буде скликано Комітет із питань розподілу за районами. Його завданням буде 

переглянути межі районів кожної початкової, середньої та старшої школи, а також розробити рекомендації для 

шкільної ради щодо узгодження процесу зарахування учнів в окрузі Auburn School District протягом реалізації етапів 

програми «Будівництво для навчання», завершення яких заплановано на осінь 2022 року.  Зважаючи на масштаб 

завдання, ми запрошуємо до участі в громадському комітеті представників громади округу Auburn School District.  

Збори комітету проводитимуться майже щосереди з 29 січня до кінця квітня з 18:00 до 20:00. Протягом січня ми 

також організовуватимемо зустрічі з представниками громади в чотирьох середніх школах, щоб почути думку тих, 

хто не зможе приєднатися до комітету.   

 

Згідно з Політикою шкільної ради 3130 комітет під час розробки рекомендацій має враховувати наведені нижче 

чинники.  

A. Мінімізація розриву вже створених відносин і збереження навчальних програм для учнів. 

B. Збереження утворених районних угруповань.  

C. Навчання братів і сестер в одній школі.  

D. Підтримка зв’язків із середніми та старшими школами. 

E. Регулювання кількості учнів у класах відповідно до розмірів наявних приміщень.  

F. Координування маршрутів перевезень у межах району.  

 

Дати зборів Комітету з питань розподілу за районами (з 18:00 до 20:00; буде надано послуги з догляду за дітьми 

шкільного віку) 

29 січня 

5, 12, 26 лютого 

4, 11, 18, 25 березня 

1, 15, 22 квітня 

Якщо ви бажаєте подати заявку на участь у Комітеті з питань розподілу за районами, натисніть тут.   

 

Не всі можуть приєднатися до цього комітету. Якщо ви хочете поділитись ідеями, якими, на вашу думку, комітету 

слід керуватися під час роботи й прийняття рішень, завітайте на одну з наших чотирьох зустрічей із громадою. Якщо 

ви не можете прийти на зустріч, натисніть тут, щоб надіслати свої пропозиції в електронному вигляді. 

 

Зустрічі з громадою  

Середня школа Cascade Middle School   13 січня, 17:30–18:00 

Середня школа Olympic Middle School    13 січня, 17:30–18:00 

Середня школа Mt. Baker Middle School 16 січня, 18:00–18:30 

Середня школа Rainier Middle School  16 січня, 18:00–18:30 

 

Залишилися запитання?  Зв’яжіться з помічником інспектора шкільного округу Рондою Ларсон (Rhonda Larson) або 

заступником інспектора шкільного округу Райаном Фостером (Ryan Foster). 

https://forms.gle/rwPRUm7V4fkhf1qm7
https://forms.gle/Yy3NSA6UixDQCcx57
mailto:rlarson@auburn.wednet.edu
mailto:rfoster@auburn.wednet.edu

