Школа молодших класів Ilalko

Шкільний округ міста Auburn #408
Школа молодших класів Ilalko

Вас вітає асоціація батьків та викладачів!
Асоціація школи молодших класів Ilalko - це місце де дорослі і діти проводять
весело час і при цьому багато чому навчаються і ростуть разом, одночасно
створюючи освітні можливості та покращують їх.
Якщо Ви є батьками учня, що відвідує школу молодших класів Ilalko, Ви є
персоналом школи, хто хоче зблизитись з учнями, або якщо Ви дбаєте про дітей і
освіту, то ця асоціація для Вас! Наші діти є найважливішим ресурсом. Знайдіть
хвилинку, щоб подивитися нашу веб сторінку (зсилка на PTA на веб сторінці
Ilalko) і перевірте, які Вас чекають можливості!



П”ятниці з попкорном



Подяка персоналу



Шоу талантів



Читання RICH



Духовні дні



Повернення



Марафон



Дитячий театр Missoula



Вечір науки



Святкова майстерня



Осінній вечір розваг для сім”ї



Зелена команда



Карнавал



День волонтера для батька



Прискорене читання



Та інше!!

Підписи
Будь-ласка, підпишіть, відірвіть та поверніть підписану частину класному
керівникові.
Підписуючи цю форму ми визнаємо, що зміст Посібника для батьків та учнів
школи молодших класів Ilalko розглянуто та прийнято.

Ім”я учня:_________________________________________________________
Підпис учня:___________________________________________________
Дата:_______________
Ім”я батьків/опікунів:__________________________________________________
Підпис батьків/опікунів: ___________________________________________
Дата: ___________________
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Посібник для батьків та учнів

Наша громада Ilalko заохочує нас пізнавати щось
нове протягом всього життя і стати відповідальними
та продуктивними громадянами.

Лист від директора
Шановні батьки/опікуни та учні,
Члени професійного персоналу школи молодших класів Ilalko та
я вітаємо Вас у цьому новому, радісному та складному
навчальному році. Ми зобов”язуємося забезпечити безпеку та
ефективність школи та покращити успішність учнів. Цей посібник
для батьків та учнів допоможе Вашій дитині стати більш
організованою та відповідальною. Батьки також є дуже
важливими членами шкільної громади. Ми заохочуємо батьків
повністю приймати участь в допомозі Вашій дитині в надбанні
багатого та важливого шкільного досвіду. Працюючи разом ми
допоможемо розширити можливості учнів
для досягнення
високих рівнів навчання.
Персонал і я запрошуємо Вас взяти участь у численних
захоплюючих і корисних можливостях, які очікують Вас
протягом цього 2014-15 навчального року. Найкращі побажання
для найбільш продуктивного року!

Шкільні лінійки та презентації в школі
Шкільна лінійка P.R.I.D.E. Проводиться раз у місяць
, прагнучи продовжувати зміцнення позитивної
поведінки. Батьки/опікуни можуть відвідати шкільну
лінійку.
Під час проведення цих лінійок будуть відмічені
учні, які є прикладом програми P.R.I.D.E. Цим рисам
характеру вчать у школі і всі мають можливість
практикувати їх протягом шкільного дня у будівлі
школі. Учні також можуть отримати визання за
позитивне відображення рис місяця.

P
R
I

позитивна поведінка
повага
чесність

D

надійність

E

зусилля

Всі класи вкинуть свої квитки у велике відро для розіграшу лотереї і
отримання призу!
Вимоги до аудиторії


Будь ласка, вимкніть всі електронні пристрої.



Залишайтесь на своїх місцях до закінчення лінійки або тихенько
вийти через найближчий вихід



Плескайте в долоні, щоб показати Вашу підтримку і вдячність. Не
дозволяється голосно розмовляти, викрикувати, шуміти, або свистіти.
Уважно слухайте під час проведення презентації іншими.

Місія шкільного округу Auburn:
“У безпечному середовищі усі учні будуть досягати високих
стандартів навчання для того, щоб стати етично відповідальними
особами, які приймають рішення впродовж усього життя.”
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Правила поведінки

Table of Contents

В основі нашого плану дисципліни є прийняття рішень і взяття на себе
відповідальності за свої дії. Як правило, наслідки визначаються залежно
відчастоти і тяжкості дій учня і повинні відповідати характеру поведінки. Наші
правила покарання поведінки учня несуть послідовний характер.

Нижче коротко наведені деякі описи багатьох програм, заходів та процедур, які
допомагають просувати бажану поведінку громадян школи молодших класів
Ilalko.
Отримування квитків

Години роботи
Розпорядок дня
Пізній розпочаток дня по понеділках
Правила відвідування
Транспорт
Пункт повернення/приїзду
Маршрути автобусів
Зміни в транспортуванні
Медпункт
Ліки в школі
Програма шкільного харчування
Свята
Зв”язок батьків та викладачів
Волонтерство та відвідування
Екскурсії
Несприятливі погодні умови/школа закрита

Персонал буде нагороджувати

Предмети, які не дозволяється приносити в школу

1)

Від кожного очікується, що він буде завжди робити все від нього залежне.

2)

Заохочуються поведінка і дії, які допомагають учню рости і дорослішати.

3)

Не допускаються поведінка і дії, які заважають росту і безпеці інших. При
отриманні трьх послідовних скарг, питання буде оперативно вирішуватись
директором або персоналом школи.

4)

Основні проблеми поведінки будуть розглядатися оперативно персоналом
школи і/або директором.

Позитивне підкріплення і риси місяця

квитками за бажану поведінку учнів, які

відображають позитивну поведінку в усіх місцях будівлі. Квитки будуть збиратись
усім класом і кожен клас покладе їх у

велике відро

для розіграшу лотереїі

нагоодження учнів під час щомісячної шкільної лінійки P.R.I.D.E.
Персонал Ilalko присвячує себе навчанню учнів “Риси цього місяця“ Ці риси
характеру використовуються під час тематичних узанять всіма викладачами в
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Розклад дня школи Ilalko 2014-2015 роки
Години роботи офісу: 8:00 ранку - 4:00 дня
Учбовий день
Всі класи……………8:40 - 3:10
8:00
8:20
8:25
8:30
8:40
10:25-10:40
11:10 - 11:40
11:10-11:40
11:40-12:10
12:10-12:40
12:40-1:10
1:45-2:00
3:10

Пізній розпочаток дня
Всі класи……………9:40 - 3:10

Офіс відкривається
Починається програма видачі сніданків
Будинок відкривається
Перший ранішній дзвінок
Школа починається
Ранкова перерва (класи 3-5)
перерва (класи 1-2)
обід K
перерва (класи 3/K/SLC) обід (класи 1-2)
Перерва (класи 4-5) обід (класи 3/SLC)
обід (класи 3-5)
Обідня перерва (класи K, 1, 2)
Учнів звільнено

Вимоги школи
Персонал визначив цілі для досягнення найкращого безпечного і сприятливого
середовища для учнів. Вказаними місцями нашої будівлі можна користуватись усім і ми
будемо сприяти досягненню цих цілей протягом усього року.

Коридори

Я буду ходити мирно і акуратно.

Офіс

Я можу покластися на те, що коли я піду в офіс, то там мені
допоможуть при першій можливості

Ігровий майданчик Я буду дотримуватись правил і гратись гарно і чесно. Після
користування я поверну обладнання
столова

Я візьму свою порцію і буду акуратно проходити вперед

Автобусна зона

Я буду безпечним пасажиром.

Пункт повернення
/приїзду

Я буду безпечним пішоходом. Я буду чекати дорослого,
щоб перетнути вулицю.

Туалет

Я скористаюсь туалетом і швидко повернусь у клас.

Шкільна лінійка

Я вишикуюсь на лінійку швидко, тихо і акуратно.

Поза класною
кімнатою

Я підійду прямо до дверей мого викладача швидко і
акуратно

Прихід в клас
вранці

Я підійду прямо до дверей мого викладача знадвору.

Індивідуальні
шафки

Я буду зберігати або збирати свої речі швидко і тихо.

Обов”язки персоналу

Під час пізнього розпочатку дня по понеділках, викладачі зустрічаються
протягом навчального року, щоб разом працювати для того, щоб працювати
над виконанням задачі навчання учнів. Це додає викладачам часу та засобів
для вивчення нових стратегій навчання і в свою чергу бути краще
підготовленими для задоволення індивідуальних потреб учнів.



Розробити правила і процедури,
що захищають права учнів і
заохочують до відповідальності



Вивчити, навчити та
дотримувати очікувану від учнів
поведінку і обов”язки з допомогою
позитивного підкріплення

Жовтень

6, 13, 20, 27

Лютий

2, 9, 23



Листопад

3, 10, 17

Березень

2, 16, 23, 30

Cпілкування з батьками або
опікуном стосовно поведінки та
успіхів учня

Грудень

1, 8, 15

Квітень

13, 20, 27



Січень

5, 12, 26

Травень

4, 18

Працювати в тісному контакті з
батьками або опікуном щоб
допомогти учневі у досягненні
успіхів.
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Обов”язки батьків



Забезпечити регулярне
відвідування учнями школи



Заохочувати позитивне
ставлення до школи, її програм та
заходів



Підтримка і зміцнення шкільних
правил необхідної поведінки



Співробітництво з шкільним
персоналом у сприянні вирішення
проблем з поведінкою учня.



Прочитати і ознайомитись з
Посібником для батьків та учнів з
Вашими дітьми.

Посібник для батьків/учнів, сторінка 13

Вимоги школи

Правила відвідування

Наша школа прагне забезпечити безпечне і громадянське освітнє середовище
для всіх учнів, співробітників, волонтерів та меценатів— середовище , вільне від
переслідування, залякування і знущань. Всі члени нашої громади є захищені від
переслідування за ознакою раси, статі, релігії, природного походження і
непрацездатності.
Переслідування—це будь-яка небажана поведінка, що заважає особистому
життю учня, що спричиняє йому певний дискомфорт. Якщо хтось продовжує
таку поведінку навіть після того, як йому чи їй було запропоновано зупинитися,
або якщо ця поведінка призводить до того, що учень бажає залишатися
осторонь від школи, це називається домаганням/знущанням і є порушенням
закону .
Переслідування або приниження
- це навмисна поведінка в
письмовому або усному вигляді або фізична дія, яка:
 Фізично шкодить людині чи пошкоджує її майно
 Має значний негативний вплив на освіту учня
 Настільки жорстка, постійна або поширена, що створює атмосферу
залякування або застосування погроз в освітньому середовищі, або
 Має негативний вплив, істотно порушуючи порядок і роботу школи.
Приклади
недозволеної
поведінки,
яка
розглядається
переслідування або приниження вказані нижче:
 Використання зневажливих термінів (образ) для людини
 Виключення інших з гри
 Навмисно заподіяна шкода фізична або усна
 Поширення чуток
 Недозволені доторки до іншої людини
 Неприйнятні зауваження, жести або жарти

як

Якщо учень піддається переслідуванню або приниженню, він/вона
повинні:
1) Скажіть переслідувачу, щоб перестав, хоча це може бути важко зробити або
2) Якщо учень відчуває себе ніяково або небезпечно протистояти хулігану, він
/вона може пожалітися дорослим, викладачу, консультанту та/або батькам
Якщо ситуація не буде вирішена або після розслідування відбудеться відплата,
скарга буде направлена до директора для прийняття адміністративних заходів.
Переслідування або принижування в будь-який час призведе до наслідків,
залежно від тяжкості вчиненого злочину (ів).
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Систематичне та пунктуальне відвудування є надзвичайно важливим для успіхів Вашої
дитини в школі.
Прибуття та від”їзд
Учні повинні прибувати не раніше ніж 8:20 ранку. До цього часу немає нагляду за учнями.
Учнів звільняють в 3:10 і їх необхідно забрати в 3:15. Будь-ласка, перевірте інформацію в
графі Транспорт (ст. 6).
При необхідності пізнього прибуття або неявки в школу робіть наступне:
1)

Батьки та опікуни повинні подзвонити в офіс до 9:00 ранку, щоб повідомити про
те, що дитина буде відсутня. Будь-ласка, надайте наступну інформацію:





Повне ім”я дитини та викладача
Дата(и) відсутності
Причина, за якою дитина відсутня

2) Коли дитина повернеться до школи, передайте нею записку, в якій повідомляється
про причину відсутності explaining або про пізнє прибуття, дати та підпис батьків/опікунів.
Відсутність по поважній причині
Відсутність вважається за поважною причиною якщо: хвороба,медичний прийом,
юридичний прийом, релігійні свята та смерть у родині. Будь-ласка, слідуйте процесу
відвідування вказаному нижче.
Відсутність без поважної причини

Якщо дитина відсутня на заняттях без дозволу батьків, залишає шкільні групи без дозволу з
офісу, або відсутня багато разів, можна запланувати батьківські збори. Якщо батько
дозволяє учню регулярно пропускати школу, тим самим ставлячи під загрозу право дитини
на освіту, може бути подано клопотання BECCA .
Пізнє прибуття/запізнення
Будь ласка, плануйте заздалегідь, щоб Ваша дитина приходила до школи між 8:25 і 8:35
ранку. Учні, які запізнились, повинні повідомити в офіс, щоб отримати довідку про
запізнення. Учень повинен принести пояснення причини запізнення. Це переконує нас, що
вам відомо про запізнення.

Покидання школи раніше визначеного часу
Якщо Вашій дитині необхідно бути звільненою раніше, ніж закінчує працювати
школа, будь-ласка, передайте записку з поясненням причини. При необхідності,
ми викличемо його/її з класу, щоб зустрітися з вами в офісі. Будь ласка, перед
тим, як залишити школу, зареєструйтесь у книзі покидання школи раніше
визначеного часу. Шкільний персонал може запросити, щоб Ви показали
посвідчення перед тим, як відпустити учня.
Учні ні в якому разі не можуть залишати територію школи протягом
дня, не повідомивши про це у офіс.
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Транспорт
Потік транспорту
Наша стоянка велика і рух може бути інтенсивним в різний час дня. Якщо Ви часто везете
свого учня в школу, будь ласка дотримуйтесь найкоротшої дистанції між
машинами і нехай Ваш учень виходить з машини швидко. Будь-ласка, слідкуйте
за знаками, що ведуть до пункту прибуття та від”їзду учнів.
Будь ласка, дотримуйтесь вказівок шкільного персоналу, відповідаючого за автостоянку.
Вони знаходяться там для безпеки учнів.
Для забезпечення найкращої безпеки всіх учнів, будь ласка, не паркуйтесь в зоні
автобусної стоянки та не дозволяйте учням перетинати зону для автобусів. Призначена
зона знаходиться попереду будівлі.
Будь ласка, не паркуйтеся вздовж дороги біля школи, уздовж протипожежних смуг, або в
місці стоянки автобусів. Це забиває дорогу і робить майже неможливим рух для наших
водіїв автобусів для перевезення автобусів на автобусну стоянку.

Пункт повернення/приїзду для батьків



Учні будуть залишатися на тротуарі за флагштоком, поки дорослий не зможе
супроводжувати учня через проїжджу частину. Батьки повинні паркуватись на
стоянці, якщо необхідно зайти в школу для вирішення деяких питань.



Батьки повинні заохочувати учнів швидко і безпечно заходити та виходити з
транспортного засобу, щоб не затримувати потік руху.



Учням не дозволяється перетинати проїжджу частину без
супроводу дорослого в будь-який час доби! Без винятків!

Маршрути автобусів
Інформацію про автобусні маршрути можна знайти в головному офісі школи
молодших класів Ilalko або по інтернету на веб сторінці http://
www.auburn.wednet.edu/Transportation/FindSchool_Bus.html
Поведінка на автобусі

Водій шкільного автобуса несе повну відповідальність і має повноваження доки діти
перебувають на автобусі. Правила користування автобусом, установлені шкільним
округом знаходяться в цьому посібнику. Записка буде видана кожному учневі за

неправильне користування автобусом. Цю записку буде передано директору і
він може прийняти наступні рішення: переговорити з дитиною; переговорити з
дитиною та зв”язатись з батьками; зв”язатись з батьками; заборонити
користуватись шкільним автобусом протягом кількох днів, заборонити
користуватись шкільним автобусом до кінця навчального року.
Зміни в перевезеннях
Кожна дитина повинна принести в школу записку при будь яких змінах у
маршруті після школи. Якщо Ваша дитина не має записки, то ми будемо
наполягати, щоб він/вона поверталися додому за звичайним маршрутом.
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Школа молодших класів Ilalko
Користування телефоном
Шкільними телефонами можна користуватись тільки для вирішення шкільних
питань. Учень може користуватись телефоном тільки у винятковому випадку або
за дозволом директора, секретаря, або викладача. Учні повинні вирішити
питання повернення додому після позашкільних занять до приходу в школу.
Правила користування мобільним телефоном у школі
Не можна тримати мобільні телефони включеними або користуватись ними на
території школи без дозволу викладача. Учні повинні вимкнути телефони і
тримати їх у шкільних рюкзаках та повинні пам”ятати про те, що можна загубити
телефон або поламати.
Видача приватної інформації учня іншим округам.
Батьки мають знати, що інформація про дитину буде передана у інший
шкільний округ, куди зареєструвався або планує зареєструватись учень.
Інші шкільні округи повинні отримати інформацію після офіційного запиту з
огругу, у разі, якщо учень має заборгованість або штраф. В таких випадках,
школа, в яку реєструється учень повинна отримати інформацію про успіхи дитини
в школі, про класи спеціального розміщення, записи про іммунізацію, та
поведінку учня протягом двох останніх навчальних років.
Офіційний транскрипт буде видано після того, як учень розрахується з
заборгованістю та штрафами. Шкільний округ, в який реєструється учень
отримує інформацію про те, що транскрипт в даний час затримується до сплати
всієї заборгованості та штрафів. Після запиту, на момент передачі транскрипту,
батько чи дорослий учень можуть отримати копію транскрипту та його / її
рахунків і може оскаржити суму заборгованості та штрафу.
Відновлення інформації учня
Будь ласка, повідомляйте в шкільний округ про будь-які зміни домашнього,
мобільного або робочого номеру телефону та контактної інформації
уповноваженої Вами людини. Точна контактна інформація зберігається у базі
данних на кожного учня. Це дуже важливо для Вашої дитини, щоб у офісі
зберігалась відновлена та точна контактна інформація. Нам необхідно
зв”язуватись з Вами або за альтернативним номером у випадку, коли дитина
захворіє або отримає травму в школі.

Табелі та/Звіт про успіхи у навчанні
Для того, щоб інформувати батьків про прогрес дитини в школі, табель
видається під час батьківських зборів у листопаді, потім відправляється додому в
березні і в кінці навчального року. Оцінки можна також подивитись в інтернеті в
папці Family Access на шкільній веб сторінці - www.auburn.wednet.edu/ilalko
Опіка дитини
У випадках, пов”язаних з опікою над дітьми, школа буде реагувати відповідно до
статутів, судових наказів та в інтересах найкращого перебування учня. У
випадках стосовно затвердження опіки між батьками та опікунами, школа буде
підтримувати нейтралітет.
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Школа молодших класів Ilalko
Предмети, які не дозволяється приносити в школу
Деякі предмети особистого вжитку дозволяється приносити тільки для академічних причин
або заняття під назвою Показати і Розповісти. Ці предмети, які повинні зберігатися в шафці
протягом усього навчального дня, доки не настане час, затверджений викладачем для
показу. Школа молодших класів Ilalko і шкільний округ не несуть відповідальність за
предмети, які загублені або вкрадені. Ці предмети відволікають від занять класу та школи.
Ці предмети можуть бути конфісковані і будуть повернуті тільки батькам або опікунам.
 Ігри, Game Boys, Walkman, плеєри СД, iPods, скейтборди, скутери, мопеди, роликові
ковзани (ковзани) , або спортивний інвентар
 Heelies (Heelies дозволяються якщо колеса зняті і залишені вдома).








Перманентні маркери, рідкий папір, корекційні маркери









Інформація про здоров”я
Наша старша медсестра пані Wagner працює в школі як мінімум півтора дні в тиждень і
відповідає на дзвінки в інші дні тижня. Технік нашого медпункту працює кожен день.
Наступні перевірки здоров”я мають місце на початку осені кожного навчального року:
1. Перевірка зору на короткозорість
2. Перевірка слуху на глухоту
3. перевірка дентистом на карієс
4. Сколіоз (викривлення хребта) перевірка учнів 5 класу
Якщо дитина захворіла в школі і повинна піти додому, то ми повідомимо батьків. Учнів не
відпустять ні з ким крім батьків або їх уповноважених.

Картки для обміну
Наклейки, жуйки, цукерки
Дорогоцінні прикраси, фотоапарати, радіо
Не приносіть в школу гроші не призначені для потреб школи
Зброя, ножі, тютюнові вироби, сірники, фейєрверки

Дрес код
Наведені нижче правила одягання для учнів. В той час, як ці правила на перший погляд
стосуються тільки дорослих учнів, цихправилнеобхідно дотримуватись усім:





Школа молодших класів Ilalko

Не дозволяється носити в школу одяг фірми Spandex
Не дозволяється носити одяг з оголеною талією

Топи і топи-хомути не дозволяєься носити, якщо поверху не вдягнена сорочка, блузка
або жилет. Дозволяється носити топи з широкими лямками, якщо лямки на плечі
ширші за три пальці дорослого.
Забороняється носити футболки, шапки, значки, або інший одяг, який відображає
символи або художні відображення розповсюдження спиртного, наркотиків, тютюну,
сексу, наготи, насильства або хуліганської поведінки, або які порушують освітню
обстановку.
Ніколи не дозволяється носити шапки в школі Ilalko, тільки на спеціальні
заходи , спонсоровані асоціацією батьків і викладачів. Теплі шапки дозволяється
носити протягом сезонів похмурої погоди).
Брюки, сорочки та блузки можна вдягати без дирок і скромного покрою.
Не дозволяється носити одяг та /або мати зовнішній вигляд, який являє собою явну і
безпосередню небезпеку для здоров'я студента і /або безпеки, що викликає
перешкоди з роботи або створює порушення у класі / школі
Короткі шорти і короткі спідниці не підходять для школи. Поділ шортів або спідниці має
бути нижче кінчиків пальців, коли руки опущені вниз з боків тіла
В день, коли є фізкультура, учні мають бути взутими в кроссівки. Якщо дитина не буде
мати необхідного взуття, це призведе до виключення дитини з занять фізкультурою.

Ліки в школі
Згідно з законом видача ліків по рецепту та без рецепта в школі дозволяється
якщо є:

 Письмові інструкції від лікаря
 Письмові інструкції від батьків
 Ліки знаходяться в оригінальній упаковці.
Дозвіл та інструкції дійсні тільки протягом 1 року.

Письмові інструкції від лікаря повинні включати ім'я дитини, назву ліків, причина
призначення та побічний ефект та часи видачі. Бланки можна отримати в шкільному
офісі. Якщо по якійсь причині Ви не можете отримати підпис лікаря, батьки/опікуни
можуть прийти в офіс і дати ліки своїй дитині. Видача багатьох ліків може бути
назначена до та після школи.
Ліки повинні бути в оригінальній аптечній упаковці і повинні бути виписані на ім”я Вашої
дитини. Ліки не можна передавати в школу з дитиною або на автобусі.

Нещасні випадки та хвороби
В медпункті, який знаходиться біля офісу, працюють волонтери та шкільний
персонал, який допомагає учням і зв”язується з батьками стосовно нещасних
випадків або хвороб. Необхідна інформація повинна бути в шкільному офісі для
того, щоб школа могла зв”язатись з батьками протягом робочого дня у
випадку, якщо дитина захворіє або отримає травму.

ЯКЩО ВАША ДИТИНА ПРИЙДЕ В ШКОЛУ НЕ В ВІДПОВІДНОМУ ОДЯЗІ,
ВАМ ПОДЗВОНЯТЬ, ЩОБ ПРИНЕСТИ ДИТИНІ ЗМІННИЙ ОДЯГ.

Страхування
Шкільний округ міста Auburn не пропонує страхового медичного покриття на
випадок нещасних випадків на території школи. Це означає, що батьки несуть
відповідальність за медичні рахунки, якщо учень постраждає під час шкільних
занять. Округ надсилає інформацію про нещасний випадок учня в медичний
страховий план, хоча ніякий план школою не рекомендується і існує багато
планів.
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Школа молодших класів Ilalko
Програма шкільного харчування
Учні можуть приносити обід з дому або купувати обід або молоко в кафе. Ми нашим
округом приймаємо участь у державній програмі шкільних обідів та сніданків USDA, яка
забезпечує певній категорії учнів безплатне харчування або харчування за пільговими
цінами. Батьки та опікуни також можуть відкрити рахунок по передоплаті на любу сумму.
Це можна зробити по інтернету. Відвідайте нашу шкільну веб сторінку за ссилкою Mealtime
Online.
Сніданок
Шкільний сніданок пропонується кожного ранку за ціною $1.25 або безкоштовно для учнів,
які підлягають під категорію безкоштовного харчування/харчування за пільговими цінами.
Обід
Обід пропонується кожного дня за ціною $2.75
Пільгова ціна $0.40
Для категорії безкоштовного харчування обіди безкоштовні.

Програма безкоштовного харчування та харчування за пільговими
цінамии

Відповідно до положень Закону про Державні шкільні обіди, безкоштовні або пільгові
сніданки і обіди надаються дітям з сімей, які мають на це право. Новий бланк анкети
МУСИТЬ бути заповненим кожного навчального року. (Анкети можна отримати в
офісі або в інтернеті).

Будь ласка, заповніть тільки ОДНУ анкету на сім”ю та перерахуйте всіх учнів в
одній анкеті. Якщо у Вас з”являться запитання, зверніться у офіс.
Свята та вечірки
Класні свята та вечірки організовуються класним керівником та/або класними
асистентами. Якщо ці традиційні свята та вечірки конфліктують з Вашими
поглядами, повідомте про це викладачу і ми запропонуємо альтернативні види
святкувань.
Наш шкільний округ підтримує здоровий спосіб життя та фізичні вправи за
програмою оздоровлення. Це правило вимагає, щоб пропонувались здорові види
харчування (наприклад, фрукти, овочі, крекери з цільної пшениці, сир...) наряду
з десертами або продуктами з високим вмістом цукру або жирів, які приносять в
школу для святкування Днів народження та вечірок. Якщо у Вас є запитання про
нашу програму оздоровлення, звоніть у нашу школу або отримайте інформацію
на веб сторінці нашого округу www.auburn.wednet.edu
Будь ласка, не приносіть повітряні кульки в клас на свята, тому що їх не
дозволяється брати в автобус для поїздки додому і вони відволікають
дітей під час занять. Запрошення на позашкільні вечірки можна
розповсюджувати тільки у випадку, коли всі учні класу їх отримають, щоб усі
почували себе не виключеними з громади.
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Школа молодших класів Ilalko
Зв”язок між батьками та викладачами
Ми заохочуємо батьків звертатись у школу при будь-яких запитаннях. Якщо Ви
подзвоните протягом робочого дня, персонал школи залишить викладачу
повідомлення або лист електронною поштою, щоб він Вам передзвонив. Якщо
Вам необхідно назначити батьківські збори з викладачем Вашої дитини, будь
ласка, дзвоніть завчасно, щоб назначити зустріч, так як розклад викладача не
завжди дозволяє провести позачергові батьківські збори. Ви також можете
написати викладачу лист в електроному форматі.
Волонтери в класі
Наш персонал заохочує всіх батьків та опікунів добровільно попрацювати у класній кімнаті
дитини. Викладачі дуже цінують надану допомогу, і Ваша зацікавленність у житті школи
може допомогти Вашому учневі покращити свої успіхи!




Зверніться до викладача Вашої дитини, щоб повідомити про те, коли Ви можете
нам допомогти.
Вам необхідно буде заповнити бланк Washington State Patrol, який заповнюється
для перевірки минулого кожного волонтера. Результати перевірки залишаються
дійсними тільки протягом двох років і перевірка вимагається законом. Для
зручності, бланк прикладається до цього пакету.

Відвідуваня класу:
Ви завжди можете відвідати клас Вашої дитини. Перед тим, як відвідати,
повідомте викладачу за день наперед, щоб підібрати зручний час. Спочатку
обов”язково зареєструйтесь в офісі і отримайте пропуск для відвідувачів (Visitor's
Pass). Під час візиту постарайтесь залишатись непомітними. Не намагайтесь
розмовляти з викладачем під час занять. Це можна буде зробити пізніше на
наступних батьківських зборах або по телефону. Учням не дозволяється
приводити в школу своїх друзів або родичів.
Екскурсії
Екскурсії плануються для розширення кругозору дитини поза класною кімнатою
при наявності можливостей та ресурсів. Кожен учень, що приймає участь, мусить
мати письмовий дозвіл, підписаний батьками або опікунами. Зазвичай, послуги
транспорту надаються школою.

Школа та погода
Надзвичайні ситуації та стихійні проблеми можуть змінити розклад шкільних
автобусів і вплинути на автобусні перевезення учнів. Ви можете отримати
автоматичний дзвінок з шкільного округу Auburn з інформацією про закриття
школи або пізній початок. Ви також можете перевірити інформацію на веб
сторінці www.schoolreport.org шукаючи найновішу інформацію.
Основні радіостанції та телебачення будуть транслювати інформацію про роботу
шкіл під час несприятливих погодніх умов. Оскільки умови в кожному окрузі інші,
дуже важливо слухати повідомлення про шкільний округ Auburn #408. Радіо та
телебачення регулярно транслюють інформацію про роботу шкіл починаючи з 6
ранку.
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