PUYALLUP SCHOOL DISTRICT
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

ВІДОМОСТІ ПРО УЧНЯ. (Усі відомості заповнюються батьками чи опікуном. Необхідно зазначити офіційно зареєстровані ім’я та
прізвище учня.)

Ім’я:
Клас:

Друге ім’я:
Дата народження:

Прізвище:

Чи була дитина раніше зарахована до школи округу Puyallup?

Ім’я, яке використовуватиметься в школі:

Стать:

Жіноча

Чи належить ваша дитина до іспаномовних американців або латиноамериканців?
Гендерна самоідентифікація:  Жінка

Так або

Так

Ні

Чоловіча
Ні

 Чоловік  Небінарна людина

Якщо так, до якого іспаномовного народу належить ваша дитина?
ІСПАНОМОВНІ АБО ЛАТИНОАМЕРИКАНЦІ
Аргентинці

Болівійці

Бразильці

Чикано (мексиканці)

Чилійці

Колумбійці

Костариканці

Кубинці

Домініканці

Еквадорці

Гватемальці

Гайанці

Гондурасці

Ямайці

Мексиканці

Метиси

Корінні народи

Нікарагуанці

Панамці

Парагвайці

Перуанці

Пуерториканці

Сальвадорці

Іспанці

Суринамці

Уругвайці

Венесуельці

Інший іспаномовний
народ

Яка, на вашу думку, расова приналежність вашої дитини? (Позначте всі відповідні варіанти)
АМЕРИКАНСЬКІ ІНДІАНЦІ / КОРІННІ ЖИТЕЛІ АЛЯСКИ
 Племена, визнані федеральним урядом у штаті Washington
Конфедеративні племена
резервації Chehalis
Індіанське плем’я хох (Hoh)

Конфедеративні племена
резервації Colville
Плем’я S’Klallam Jamestown

Плем’я ламмі, резервація
Lummi
Індіанське плем’я нуксак
(Nooksack), штат Washington
Індіанська нація квінолт
(Quinault)

Індіанське плем’я мака,
резервація Makah
Плем’я склаллам (S’Klallam),
Port Gamble
Індіанська нація семіш
(Quinault)

Індіанське плем’я аппер-скагіт
(Upper Skagit)
Плем’я сквасін-айленд,
резервація Squaxin Island

Індіанське плем’я скокоміш
(Skokomish)
Плем’я стіллагваміш
(Stillaguamish), індіанці штату
Washington

Конфедерація племен і груп
нації якама (Yakama)
Індіанська громада Kalispel,
резервація Kalispel
Індіанське плем’я маклшут
(Muckleshoot)
Плем’я пьюаллап (Puyallup)
резервації Puyallup
Індіанське плем’я саук-суятл
(Sauk-Suiattle), штат
Washington
Індіанське плем’я сноквалмі
(Snoqualmie)
Індіанське плем’я сакваміш
(Suquamish), резервація Port
Madison

Індіанське плем’я кауліц
(Cowlitz)
Племінна громада Lower
Elwha
Індіанське плем’я ніскваллі
(Nisqually)
Плем’я квілет (Quileute)
резервації Quileute
Індіанське плем’я шоулуотербей, резервація Shoalwater
Bay
Плем’я спокан, резервація
Spokane
Індіанська племінна громада
свіноміш (Swinomish)

Племена тулаліп (Tulalip),
штат Washington
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ТЕМНОШКІРІ

АМЕРИКАНСЬКІ ІНДІАНЦІ / КОРІННІ ЖИТЕЛІ АЛЯСКИ
Афроамериканці

Інші племена американських
індіанців

Афроканадці

Корінні жителі Аляски

Уродженці Карибських островів

АМЕРИКАНСЬКІ ІНДІАНЦІ / КОРІННІ ЖИТЕЛІ АЛЯСКИ
 Племена, визнані федеральним урядом у штаті Washington
Плем’я чинук (Chinook)

Група марієтта (Marietta),
плем’я нуксак (Nooksack)

Плем’я дуваміш
(Duwamish)

Уродженці Гваделупи

Уродженці Антигуа

Уродженці Гаїті

Уродженці Багамських
Островів

Уродженці Ямайки

Уродженці Барбадосу

Плем’я снохоміш
(Snohomish)

Індіанська нація кікіаллус
(Kikiallus)

Уродженці Ангільї

Уродженці Британських
Віргінських Островів

Плем’я сноквалму
(Snoqualmoo)

Уродженці Кайманових
Островів

Плем’я стейлакум
(Steilacoom)

Уродженці Куби, Домініки
Уродженці Домініканської
Республіки

АЗІЙЦІ

Уродженці Гренади

Уродженці Мартиніки
Уродженці Монтсеррат
Уродженці
Нідерландських
Антильських Островів
Уродженці Пуерто-Рико
Уродженці СенБартелемі
Уродженці інших
Карибських островів

Індійці

Малайзійці

Бангладешці

Яо

Бутанці

Монголи

Бірманці

Непальці

Камбоджійці (кхмери)

Окинавці (рюкюсці)

Чами

Пакистанці

Китайці

Пенджабці

Філіппінці

Сінгапурці

Хмонги

Шріланкійці

Індонезійці

Тайванці

Японці

Тайці

Бурундійці

Реюньйонці

Корейці

Тибетці

Коморці

Руандійці

Лаосці

В’єтнамці

Джибутійці

Сейшельці

Еритрейці

Сомалійці

Ефіопи

Південносуданці

Кенійці

Суданці

Малагасійці

Угандійці

Малавійці

Танзанійці (Об’єднана
Республіка Танзанія)

Центральна Африка
Уродженці Анголи

Уродженці
Екваторіальної Гвінеї

Уродженці Камеруну
Уродженці
Центральноафриканської
Республіки
Уродженці Чаду

Уродженці Габону
Уродженці Сан-Томе
Уродженці Прінсіпі
Уродженці іншої країни
Центральної Африки

Уродженці Конго
Уродженці Демократичної
Республіки Конго
Східна Африка

Інші вихідці з Азії

Маврикійці
Уродженці Майотти
Мозамбікці

Замбійці
Зімбабвійці
Уродженці іншої країни
Східної Африки
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СЕРЕДНІЙ СХІД І ПІВНІЧНА АФРИКА

ТЕМНОШКІРІ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Латиноамериканці

Алжирці

Йорданці

Амазіги або бербери

Курди

Араби

Кувейтці

Ассирійці

Ліванці

Бахрейнці

Лівійці

Аргентинці

Суринамці

Болівійці

Уругвайці

Бразильці

Венесуельці

Бедуїни

Марокканці

Чилійці

Белізці

Халдеї

Оманці

Колумбійці

Костариканці

Копти

Палестинці

Еквадорці

Сальвадорці

Друзи

Катарці

Єгиптяни

Уродженці Саудівської
Аравії

Фолклендці

Гватемальці

Гвіанці (Французька Гвіана)

Гондурасці

Гайанці

Мексиканці

Парагвайці

Нікарагуанці

Перуанці

Панамці

Уродженці іншої країни
Середнього Сходу

Уродженці Південної
Джорджії та Південних
Сандвічевих Островів

Уродженці іншої країни
Латинської Америки

східноєвропейський
Інше/не африканське

Уродженці ОАЕ

Сирійці

Іранці

Тунісці

Іракці

Єменці

Ізраїльтяни

ЖИТЕЛІ ОСТРОВІВ ТИХОГО ОКЕАНУ
Південна Африка
Ботсванці

Уродженці ПівденноАфриканської
Республіки

Лесотці
Намібійці

Уродженці іншої країни
Південної Африки

Уродженці Буркіна-Фасо

Нігерці (Нігер)

Кабовердіанці

Нігерійці (Нігерія)

Івуарійці (Кот-д’Івуар)

Уродженці Островів
Святої Олени

Гамбійці
Ганці
Уродженці Гвінеї-Бісау
Ліберійці
Малійці

Чаморро

Понапе

Чуукці

Самоанці

Фіджійці

Уродженці Соломонових
Островів
Таїтяни

Косрае

Токелауанці

Маорі

Західна Африка
Мавританці

Папуаси

Кірибаті

Уродженці Есватіні

Бенінці

Каролінці

Тонганці

Уродженці Маршаллових
Островів

Тувалійці

Корінні жителі Гаваїв

Япці

Ні-вануату

Корінні жителі інших
Тихоокеанських островів

Палауанці
БІЛІ

Сенегальці

Східна Європа

Сьєрралеонці
Тоголезці

Поляки

Українці

Уродженці іншої країни
Західної Африки

Румуни

Боснійці

Росіяни

Герцеговинці
Вихідці з іншої країни
Східної Європи
БІЛІ

Інші національності білої
раси
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Чи є англійська рідною мовою вашої дитини?

Так

Ні

Якою мовою ваша дитина спочатку почала розмовляти?
Якою мовою ВАША ДИТИНА найчастіше розмовляє вдома?
Якою мовою ви найчастіше спілкуєтесь?
Дата зарахування на території штату Washington
(Перший день відвідування учнем школи в штаті Washington)
Дата зарахування на території США
(Перший день відвідування учнем школи на території США)
Адреса електронної пошти учня:
(Лише для учнів старшої коли — якщо відрізняється від електронної пошти батьків)

ФІЗИЧНА АДРЕСА УЧНЯ:
Номер квартири:

Номер будинку:

Адреса:
Місто:

Штат:

Поштовий індекс:

Домашній телефон:

Внесено в телефонний довідник?

Так

Ні

Мобільний телефон учня:

Внесено в телефонний довідник?

Так

Ні

ПОШТОВА АДРЕСА УЧНЯ: (Якщо відрізняється від фізичної адреси)
Номер квартири:

Номер будинку:

Адреса:
Місто:

Штат:

Поштовий індекс:

Укажіть відомості про братів або сестер, які проживають у тому самому домі.
ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ

ВІК

4
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КОНТАКТНІ ВІДОМОСТІ БАТЬКІВ/ОПІКУНІВ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ ІЗ ДИТИНОЮ
Адреса збігається з поштовою адресою учня.

ОДИН ІЗ БАТЬКІВ / ОПІКУН № 1
(Основна контактна особа дитини)

КИМ ДОВОДИТЬСЯ

Інший
Ким
доводиться

ОДИН ІЗ БАТЬКІВ / ОПІКУН № 2

ІншийІнше

ОДИН ІЗ БАТЬКІВ / ОПІКУН № 3

ІншийІнше

ОДИН ІЗ БАТЬКІВ / ОПІКУН
№4

ІншийІнше

ФОРМА ЗВЕРТАННЯ
ІМ’Я
ПРІЗВИЩЕ

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

Домашній

Домашній

Домашній

Домашній

Робочий

Робочий

Робочий

Робочий

Мобільний

Мобільний

Мобільний

Мобільний

АДРЕСА
ЕЛЕКТРОННОЇ
ПОШТИ
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
МІСЦЕ
РОБОТИ
ЯКОЮ МОВОЮ
РОЗМОВЛЯЄ
ВДОМА

5

1

Вересень 2022 р.

ПРОХОДЖЕННЯ ОДНИМ ІЗ БАТЬКІВ / ОПІКУНОМ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

 Чи проходить зараз один із батьків / опікунів учня військову службу в Збройних

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

силах США?
 Чи перебуває зараз один із батьків / опікунів учня в резерві в Збройних силах

США?
 Чи проходить зараз один із батьків / опікунів учня військову службу в Національній

гвардії штату Washington?
 Чи проходять зараз кілька осіб, які є батьками/опікунами учня, військову службу в

Збройних силах США або Національній гвардії штату Washington чи перебувають у
резерві?
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КОНТАКТНІ ВІДОМОСТІ БАТЬКІВ/ОПІКУНІВ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ ІЗ ДИТИНОЮ
ОДИН ІЗ БАТЬКІВ / ОПІКУН № 1
(Основна контактна особа дитини)

КИМ ДОВОДИТЬСЯ

Відносини

ОДИН ІЗ БАТЬКІВ / ОПІКУН № 2

Відносини

ОДИН ІЗ БАТЬКІВ / ОПІКУН № 3

Відносини

ОДИН ІЗ БАТЬКІВ / ОПІКУН
№4

Відносини

ФОРМА ЗВЕРТАННЯ
ІМ’Я
ПРІЗВИЩЕ

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

Домашній

Домашній

Домашній

Домашній

Робочий

Робочий

Робочий

Робочий

Мобільний

Мобільний

Мобільний

Мобільний

АДРЕСА
ЕЛЕКТРОННОЇ
ПОШТИ
ВУЛИЦЯ
МІСТО
ШТАТ
ПОШТОВИЙ ІНДЕКС

КОНТАКТНА ОСОБА
ДЛЯ ЕКСТРЕНИХ
ВИПАДКІВ / З
ЯКОЮ МОЖНА
ВІДПУСКАТИ В
ЕКСТРЕНИХ
ВИПАДКАХ

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

(Дозволено забирати
учня)
Шкільний округ Puyallup School District має право відпускати учнів із контактними особами, указаними вище, у разі надзвичайної ситуації та коли з опікуном не вдається
зв’язатися.
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Чи навчається ваша дитина за планом 504?

Так

Ні

Чи отримує ваша дитина послуги спеціальної освіти?

Так

Ні

Якщо ви відповіли «Так» (позначте всі відповіді, що підходять):
Ресурси
Допомога в разі
втрати слуху

Допомога
замкнутій дитині
Допомога в разі
порушення зору

Мовні послуги
Інше

Ерготерапія /
фізіотерапія

Чи отримує ваша дитина допомогу за програмою Title I або Програмою допомоги
під час навчання (Learning Assistance Program, LAP)?
Місто народження дитини:

Так

Ні

Штат / провінція народження дитини:
Країна народження дитини:

ДОВІДКОВІ ВІДОМОСТІ
Довідкові відомості містять ім’я та прізвище дитини, її фотографію, дати відвідування школи, інформацію про участь в
офіційно визнаних заходах і спортивних змаганнях, вагу та зріст для членів спортивних команд, отримані дипломи та
нагороди, а також інформацію про відвідувані школи. Довідкові відомості НЕ розголошуватимуться для
комерційних цілей.
Згідно із законодавством, ми зобов’язані розголошувати
довідкові відомості вашої дитини, включно з адресою та
номером телефону, якщо ви не забороните нам це робити.*
* Розділ 8528 Закону про початкову та середню освіту
(Elementary and Secondary Education Act, ESEA)

Розголошувати інформацію військовим
рекрутерам? Закладам вищої освіти?

Так

Ні

Так

Ні

Позначте види довідкової інформації, яку НЕ можна розголошувати.
Ім’я та прізвище

Адреса

Номер телефону

Фотографія

Важлива примітка. Якщо ви позначаєте поля «Ім’я та прізвище» та/або «Фотографія», ім’я, прізвище та фотографія
вашої дитини будуть виключені з усіх публікацій школи й округу, зокрема програм (музичних заходів, вистав, церемоній
вручення атестатів) і шкільного щорічника.

ОСТАННЯ ШКОЛА:

МІСТО

ШТАТ

ІНФОРМАЦІЯ НА ВИПАДОК ЕКСТРЕНОЇ СИТУАЦІЇ
Лікар або постачальник медичних послуг дитини:
Телефон:

Адреса:

Моя дитина страждає на стан, що загрожує її життю:

ТАК

НІ

ПРИМІТКА: Якщо вашій дитині діагностували стан, що загрожує її життю, до початку відвідування школи
НЕОБХІДНО скласти план медичного обслуговування в школі, а також план приймання ліків або процедур.
(Розділ 28A.210.320 Зводу законів штату Washington із поправками (Revised Code of Washington, RCW))
Зверніться до шкільної медсестри.
Позначте всі стани, які можуть негативно вплинути на самопочуття дитини протягом навчального дня.
Невідомо
ТАК
НІ
Астма
Потрібен інгалятор?
ТАК
НІ
Діабет
Потрібні прилади й препарати для діабетиків?
Алергія на укуси бджіл

ВОЗЗ’ЄДНАННЯ В ЕКСТРЕНІЙ СИТУАЦІЇ
Так

Ні

Для учнів 7–12 класів. У разі екстреної ситуації я дозволяю моїй дитині залишити школу без супроводу або з
особою, з якою вона відчуває себе в безпеці, якщо тільки адміністративна особа не вважає ситуацію небезпечною.
8
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДО ШКОЛИ / ЗІ ШКОЛИ ОДНИМ ІЗ БАТЬКІВ АБО АВТОБУСОМ:
 Так

 Ні

Моя дитина ходить до школи пішки.

 Вранці

 У другій половині дня

 Так

 Ні

Моя дитина ходить до школи пішки.

 Вранці

 У другій половині дня

Як забирають дитину?

 Один із батьків

 Автобус

ПОВОДЖЕННЯ ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ШКІЛЬНИМ АВТОБУСОМ
Мою дитину, яка відвідує підготовчий клас, можна залишити на автобусній зупинці без супроводу одного з батьків / опікуна:
 ТАК (письмове повідомлення про те, що дитину можна відпустити без супроводу — можна надіслати електронною поштою)
 НІ (дитину необхідно повернути до школи)

ДОГЛЯД ЗА ДИТИНОЮ ДО/ПІСЛЯ ШКОЛИ:
Питання 1. Уранці моя дитина йде до школи з дому.

 Так

 Ні

Питання 2. У другій половині дня моя дитина повертається додому.

 Так

 Ні

Якщо ваша дитина йде до школи не з дому, укажіть наведені відомості про особу, яка дивиться за дитиною ДО школи.
Назва або ім’я постачальника послуг із
догляду за дитиною (наприклад,
Kindercare або Mary Jones)
Вулиця
Місто
Поштовий індекс
Номер телефону
Позначте дні, коли ваша дитина йде до
постачальника послуг

 Пн

 Вт

 Ср

 Чт

 Пт

Якщо ваша дитина не йде додому після школи, укажіть наведені відомості про особу, яка дивиться за дитиною ПІСЛЯ школи.
Назва або ім’я постачальника послуг із
догляду за дитиною (наприклад,
Kindercare або Mary Jones)
Вулиця
Місто
Поштовий індекс
Номер телефону
Позначте дні, коли ваша дитина йде до
постачальника послуг

 Пн

 Вт

Підпис одного з батьків / опікуна:

 Ср

 Чт

 Пт

Дата:
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PUYALLUP SCHOOL DISTRICT
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

Документи про ескроу, іпотечні книги чи виписка або виписка про сплату збору для об’єднання власників будинків
Договір найму житла та поточна квитанція про оплату оренди
Угода про оренду житла та поточна квитанція про оплату оренди

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Щоб підтвердити проживання в межах шкільного округу Puyallup School District, НЕОБХІДНО надати ОДИН дійсний документ із
наведеного нижче переліку. Документ має бути виданий протягом останніх тридцяти днів.

Лист із багатоквартирного будинку або парку пересувних будинків-автофургонів на фірмовому бланку, підписаний
домовласником, у якому зазначено, що один із батьків або опікун проживає за вказаною адресою
Рахунок за газопостачання
ПРІЗВИЩЕ УЧНЯ

Рахунок за електропостачання
Рахунок за водопостачання
Рахунок за кабельне телебачення
Рахунок за вивіз сміття
Рахунок за стаціонарну телефонну лінію за вказаною адресою
Довідка про страхування житла
Довідка із соціальних служб
Довідка про проживання з

. Ця людина має бути зазначена як контактна особа.

Ім’я та прізвище учня

ІМ’ Я УЧНЯ

(Ім’я та прізвище)
Ім’я та прізвище одного з батьків / опікуна

Фальсифікація будь-якої інформації або документа, які необхідні для підтвердження місця проживання, або використання
адреси іншої особи, за якою ви фактично не проживаєте, може призвести до скасування зарахування учня в навчальний
заклад шкільного округу Puyallup School District (див. політику 3131).
Підпис одного з батьків / опікуна:

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
НОМЕР УЧНЯ

Я підтверджую, що зазначений вище учень проживає за адресою, указаною в одному із зазначених вище документів, які
додаються до цього пакета для зарахування. Я зобов’язуюся повідомити школу про зміну місця проживання протягом двох
тижнів і своєчасно надати нове підтвердження місця проживання та оновлену підписану заяву. Я розумію, що у випадку мого
переїзду за межі цього шкільного округу, щоб цей учень і надалі міг відвідувати школу, необхідно звернутися з проханням
відкріпити учня від цього округу.

Дата:

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЛИШЕ ПРАЦІВНИКАМИ ШКОЛИ:

Підпис директора школи або уповноваженої особи:

КЛАС

У доданих документах зазначені ім’я, прізвище та адреса осіб, які подають документи для зарахування зазначеного вище учня.
Якщо це не один із батьків, необхідно надати довідку про проживання на території шкільного округу Puyallup School District або
дозвіл на медичне обслуговування та довіреність на опікунство або ліцензію на виховання у своїй родині.
Дата:

Назва школи:
Коментарі:
10
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РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА ПРО ЖИТЛОВІ УМОВИ УЧНЯ
Відповідно до розділу 42 SWC 11435 федерального закону McKinney-Vento ця конфіденційна анкета дає можливість визначити, чи
має ваша дитина право на отримання додаткової підтримки або послуг.
1.

Де ви та ваша сім’я проживаєте зараз? Позначте один варіант.
Орендуємо / маємо власний будинок або квартиру
ЗУПИНІТЬСЯ НА ЦЬОМУ ЕТАПІ. Якщо ви орендуєте / маєте власне житло, поставте свій підпис у пункті 3 нижче та
передайте анкету персоналу школи.
Позначте, якщо підходить будь-який із поданих нижче варіантів.



Так
Ні

1.

Чи домашня адреса цього учня є тимчасовим місцем проживання?




Так
Ні

2.

Чи тимчасове проживання в цьому місці пов’язане з втратою житла або економічними труднощами?




Так
Ні

3.

Чи учень проживає не з батьками або законним опікуном?

КОНФІДЕНЦІЙНО
2.

Імена та прізвища учнів:

Ім’я та прізвище учня

 Чоловік Назва школи:
 Жінка
Ім’я та прізвище учня
 Чоловік Назва школи:
 Жінка
Ім’я та прізвище учня
 Чоловік
 Жінка
3.

Назва школи:

Ім’я

Друге ім’я

Прізвище

Клас:

Ім’я

Друге ім’я

Ім’я

Друге ім’я

Прізвище
Клас:

Клас:

Прізвище

Ім’я та прізвище одного з батьків /опікуна

Підпис:

Дата:

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЛИШЕ ПРАЦІВНИКАМИ ШКОЛИ:
У доданих документах зазначені ім’я, прізвище та адреса осіб, які подають документи для зарахування зазначеного вище учня. Якщо це не
один із батьків, необхідно надати довідку про проживання на території шкільного округу Puyallup School District або дозвіл на медичне
обслуговування та довіреність на опікунство або ліцензію на виховання у своїй родині.
Підпис директора школи або уповноваженої особи:

Дата:

Назва школи:
Коментарі:

11

1

Вересень 2022 р.

КОНФІДЕНЦІЙНО

PUYALLUP SCHOOL DISTRICT
ДОЗВІЛ НА ПЕРЕДАВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО
СПЕЦІАЛЬНУ ОСВІТУ
Як один із батьків, опікун або учень, ви маєте право давати або не давати дозвіл на передавання документації про дитину іншим
особам або установам. Цей запит надає вам можливість задовольнити або не задовольнити такий запит, окрім випадків, коли
передавання документації дозволене відповідно до одного з винятків, передбачених правилами реалізації Закону про права сімей і
конфіденційність у сфері освіти (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) Прикладом винятку є передавання документації до
іншої школи.
Ім’я та прізвище учня:
Дата народження учня:

Дата:
Шкільний округ:

Підписуючи цей документи, я дозволяю передавати документацію:
ВІД КОГО:
Установа або особа:
Вулиця:

КОМУ:
Puyallup School District
Special Services
1501 39th Ave SW
Puyallup, WA 98373

Місто, штат, поштовий індекс:
Опис документації, яка розкривається:

Причина розкриття документації:

Я розумію, що шкільний округ конфіденційно оброблятиме необхідну інформацію, дотримуючись положень закону FERPA. Окрім виняткових
обставин, закон FERPA забороняє без згоди розкривати інформацію, що дає змогу встановити особу. Зверніть увагу, що в разі подання
запиту щодо інформації про стан здоров’я та медичні потреби, така інформація, отримана шкільним округом, захищається відповідно до
стандартів конфіденційності FERPA і Закону про відповідальність і перенесення даних страхування здоров’я громадян (Health Insurance
Portability and Accountability Act, HIPAA).
Я розумію, що я добровільно даю згоду на передавання документації та будь-коли можу в письмовій формі відкликати цю згоду. Якщо я
відкликаю свою згоду, це скасування не поширюватиметься на інформацію, яка вже надана на підставі попереднього дозволу на
передавання документації.
Цей дозвіл дійсний з (дата):

до (дата):

Примітка. У разі передавання медичної документації термін дії дозволу не може перевищувати 90 днів після його підписання.
Підпис одного з батьків / опікуна:

Дата:
Надішліть інформацію за цією адресою:
Puyallup School District — Special Services Office:
1501 39th Ave SW Puyallup, WA 98373
Телефон: 253-841-8700 / факс: 253-841-8655
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Шкільний округ Puyallup School District не допускає у своїх програмах і
заходах дискримінації за статтю, расою, віросповіданням, релігією,
кольором шкіри, національним походженням, віком, статусом
ветерана або військовим статусом, сексуальною орієнтацією,
гендерною ідентичністю або гендерним самовираженням,
інвалідністю або через використання навченого собаки-поводиря чи
службової тварини, а також забезпечує рівний доступ до скаутських
організацій та інших спеціальних молодіжних груп. Співробітники, які
відповідають за розгляд питань і скарг щодо ймовірної дискримінації:




Координатор із дотримання громадянських прав: Eric Hogan
hoganew@puyallup.k12.wa.us (253) 435-6295
Координатор із питань, пов’язаних із розділом 504 Закону про
громадян США з інвалідністю (Americans with Disabilities Act,
ADA): Eric Hogan hoganew@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
Координатор із питань учнів щодо закону про рівні можливості в
освіті (Title IX): Eric Hogan hoganew@puyallup.k12.wa.us
(253) 435-6295

Сертифікат вакцинації
(Certificate of Immunization Status, CIS)

Перевірено:

Дата:

Форма про звільнення від щеплень
(COE) підписана у файлі?  Так  Ні

Заповніть друкованими літерами. На зворотному боці наведено інструкції, як заповнити цю форму або роздрукувати її через
Інформаційну систему з вакцинації штату Washington.
Прізвище дитини:

Ім’я:

Друге ім’я:

Я дозволяю школі / дитячому закладу, який відвідує моя дитина, вносити інформацію про щеплення в
Інформаційну систему з вакцинації, щоб вести документацію про мою дитину.

X

Дата народження (ММ/ДД/РРРР):

Лише в разі умовного статусу: я визнаю, що мою дитину приймають до школи / дитячого закладу
з умовним статусом. Щоб моя дитина залишилась у школі, мені необхідно у визначені терміни надати
потрібну документацію про вакцинацію. Див. вказівки щодо умовного статусу на зворотному боці.

X
Підпис одного з батьків або опікуна

Дата

▲Потрібно для школи

Дата
ММ/ДД/РР

● Потрібно для дитячого/дошкільного закладу

Дата
ММ/ДД/РР

Дата
ММ/ДД/РР

Потрібен підпис одного з батьків /опікуна, якщо надається умовний статус
Дата
ММ/ДД/РР

Дата
ММ/ДД/РР

Вакцини, необхідні для зарахування до школи або дитячого закладу
● ▲ DTaP (дифтерія, правець, кашлюк)
▲ Tdap (правець, дифтерія, кашлюк) (із 7-го класу)
● ▲ DT

або Td (правець, дифтерія)

Дата
ММ/ДД/РР

Дата

Документація про імунітет до захворювань
(заповнюється лише постачальником медичних
послуг)
Якщо дитина, зазначена в цьому сертифікаті CIS,
хворіла на вітряну віспу (вітрянку) або має імунітет
на цю хворобу, який можна підтвердити за
допомогою аналізу крові (титру), це повинен
підтвердити постачальник медичних послуг.

● ▲ OPV (поліомієліт)

Я підтверджую, що дитина, зазначена в цьому
сертифікаті CIS:
 у минулому перехворіла на вітряну віспу
(вітрянку).
 має імунітет до зазначених нижче захворювань,
який підтверджений лабораторними аналізами
(титром).

● ▲ MMR (кір, свинка, краснуха)

 Дифтерія

 Гепатит A

 Гепатит B

 Hib-інфекція

 Кір

 Свинка

 Краснуха

 Правець

 Вітряна

● ▲ Гепатит

●

B
Hib-інфекція (гемофільна інфекція типу b)

● ▲ IPV (поліомієліт) (будь-яка комбінація IPV/OPV)

●

PCV/PPSV (пневмококова інфекція)

● ▲ Вітряна

віспа (вітрянка)
 Анамнез, підтверджений в інформаційній
системі IIS
Рекомендовані вакцини (необов’язкові для зарахування до школи або дитячого закладу)

віспа

 Поліомієліт (має бути імунітет до всіх 3 серогруп)

Грип
►

Гепатит A

Підпис ліцензованого постачальника медичних
послуг Дата

HPV (вірус папіломи людини)
MCV/MPSV (менінгококова інфекція серогруп A, C, W, Y)
MenB (менінгококова інфекція серогрупи B)
Ротавірусна інфекція
Я підтверджую, що інформація, надана
в цій формі, є достовірною та що її
можна перевірити.

►
Ім’я та прізвище друкованими літерами

Ім’я постачальника медичних послуг або посадової особи школи:
Підпис:
У разі затвердження школою або дитячим закладом, до цього документа необхідно додати медичні документи про вакцинацію.

Дата:

Інструкції щодо заповнення Сертифіката вакцинації (Certificate of Immunization Status, CIS). Роздрукуйте форму з Інформаційної системи з вакцинації (Immunization Information System, IIS) або заповніть вручну.
Якщо ви хочете роздрукувати форму із заповненою інформацією про вакцинацію
Дізнайтеся в кабінеті вашого постачальника медичних послуг, чи вносять вони дані про щеплення в Інформаційну систему з вакцинації штату Washington (реєстр штату Washington). Якщо вони це роблять, попросіть їх роздрукувати
сертифікат CIS із системи IIS. Інформація про вакцинацію вашої дитини буде заповнена автоматично. Крім того, ви можете роздрукувати сертифікат CIS вдома, зареєструвавшись у системі MyIR на сайті https://wa.myir.net і
ввійшовши у свій обліковий запис. Якщо ваш постачальник послуг не користується системою IIS, щоб отримати копію сертифіката CIS вашої дитини, зверніться в Департамент охорони здоров’я (Department of Health) за
електронною адресою waiisrecords@doh.wa.gov або за телефоном 1-866-397-0337.
Якщо ви хочете заповнити форму вручну
1. Впишіть ім’я, прізвище та дату народження вашої дитини друкованими літерами й поставте свій підпис на першій сторінці у вказаному місці.
2. Зазначте дату отримання кожної дози вакцини в стовпчику з датами (у форматі ММ/ДД/РР). Якщо ваша дитина отримує комбіновану вакцину (одне щеплення, яке захищає від кількох захворювань), ознайомтеся з наведеним
нижче переліком торгових назв для правильного внесення даних про кожну вакцину. Наприклад, необхідно вказати Pediatix у розділах «Дифтерія, правець, кашлюк» (DTaP), «Гепатит B» (Hep B) і «Поліомієліт» (IPV).
3. Якщо ваша дитина перехворіла на вітрянку (вітряну віспу) і не була вакцинована, постачальник медичних послуг повинен це підтвердити, щоб виконати вимоги школи.
 Якщо ваш постачальник медичних послуг може підтвердити, що ваша дитина перехворіла на вітрянку, попросіть його поставити позначку в розділі «Документація про імунітет до захворювань» і підписати форму.
 Якщо співробітники школи побачать у системі IIS підтвердження того, що ваша дитина перехворіла на вітрянку, вони поставлять позначку в полі «Вітряна віспа» у розділі вакцин.
4. Якщо у вашої дитини є імунітет на захворювання, підтверджений аналізом крові (титром), попросіть свого постачальника медичних послуг поставити позначки навпроти відповідних захворювань у розділі «Документація про
імунітет до захворювань», а також підписати форму та поставити в ній дату. Разом із цим сертифікатом CIS необхідно надати результати лабораторних аналізів.
5. Підтвердження медичних висновків слід надавати, дотримуючись наведених нижче рекомендацій.
Прийнятні медичні документи
Усі документи про вакцинацію мають бути засвідчені медичною установою. Приклади:
•
Форма Сертифіката вакцинації (CIS) з датами щеплень, роздрукована з Інформаційної системи вакцинації штату Washington (IIS), системи MyIR або IIS іншого штату.
•
Заповнена паперова форма CIS із підписом постачальника медичних послуг.
•
Заповнена паперова форма CIS разом із карткою щеплень, роздрукованою з електронної медичної картки постачальника медичних послуг, з підписом або печаткою постачальника медичних послуг. Адміністративний
працівник школи, медсестра або уповноважена особа школи повинні перевірити точність дат у формі CIS і поставити підпис на формі.
Умовний статус
Діти можуть бути зараховані до школи або дитячого закладу та відвідувати ці установи на підставі умовного статусу, якщо вони дороблюють щеплення, необхідні для зарахування до школи або дитячого закладу. (Дози серії вакцин
робляться з мінімальними проміжками часу, тому деяким дітям доводиться чекати певний час, перш ніж вони отримають усі щеплення. У цьому випадку їх можуть прийняти до школи, поки вони очікують наступної обов’язкової
дози вакцини. Щоб бути зарахованою до школи або дитячого закладу на підставі умовного статусу, дитина повинна отримати всі дози вакцин, які їй належить зробити до досягнення віку для вступу до школи або дитячого закладу.
Учні, які мають умовний статус, можуть і далі відвідувати школу до настання найближчої дати наступного введення вакцини та ще 30 днів, що виділяються для подання документів про вакцинацію. Якщо учень дороблює кілька
щеплень, умовний статус подовжується аналогічним чином доти, доки не будуть зроблені всі обов’язкові щеплення.
Якщо після закінчення 30-денного умовного періоду школа або дитячий заклад не отримають відповідну документацію, учень буде відсторонений від подальшого відвідування згідно з розділом 28A.210.120 Зводу законів штату
Washington із поправками (Revised Code of Washington, RCW). До такої документації належать документи, що підтверджують наявність імунітету до захворювання, медичні документи, що підтверджують проведення вакцинації, або
заповнена форма свідоцтва про звільнення від щеплень (Certificate of exemption, COE).
Перелік торгових назв вакцин в алфавітному порядку

Актуальний перелік див. на сайті://www.cdc.gov/vaccines/ter ms/usvaccines.html

Торгова назва

Вакцина

Торгова назва

Вакцина

Торгова назва

Вакцина

Торгова назва

Вакцина

Торгова назва

Вакцина

ActHIB

Hib-інфекція

Fluarix

Грип

Havrix

Гепатит A

Menveo

Менінгококова інфекція

Rotarix

Ротавірус (RV1)

Adacel

Tdap (правець, дифтерія,
кашлюк)

Flucelvax

Грип

Hiberix

Hib-інфекція

Pediarix

RotaTeq

Ротавірус (PV5)

Afluria

Грип

FluLaval

Грип

HibTITER

Hib-інфекція

PedvaxHIB

DTaP (дифтерія, правець,
кашлюк) + гепатит B +
IPV (поліомієліт)
Hib-інфекція

Tenivac

Td (правець, дифтерія)

Bexsero

Менінгококова інфекція
серогрупи B

FluMist

Грип

Ipol

IPV (поліомієліт)

Pentacel

Boostrix

Tdap (правець, дифтерія,
кашлюк)

Fluvirin

Грип

Infanrix

DTaP (дифтерія, правець,
кашлюк)

Pneumovax

Cervarix

2vHPV (вірус папіломи
людини)

Fluzone

Грип

Kinrix

DTaP (дифтерія, правець,
кашлюк) + IPV (поліомієліт)

Daptacel

DTaP (дифтерія, правець,
кашлюк)

Gardasil

4vHPV (вірус папіломи
людини)

Menactra

Engerix-B

Гепатит B

Gardasil 9

9vHPV (вірус папіломи
людини)

Menomune

DTaP (дифтерія, правець, Trumenba
кашлюк) + Hib-інфекція +
IPV (поліомієліт)
PPSV (пневмококова
Twinrix
інфекція)

Менінгококова інфекція
серогрупи B

Prevnar

PCV (пневмококова
інфекція)

Vaqta

Гепатит A

MCV або MCV4
(менінгококова інфекція)

ProQuad

Varivax

Вітряна віспа

MPSV4 (вірус папіломи
людини)

Recombivax HB

MMR (кір, свинка,
краснуха) + Varicella
(вітряна віспа)
Гепатит B

Якщо ви маєте інвалідність і вам потрібен цей документ в іншому форматі, зателефонуйте за номером 1-800-525-0127 (лінія TDD/TTY: 711).

Гепатит A + гепатит B
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PUYALLUP SCHOOL DISTRICT
ІМ’Я ТА
ПРІЗВИЩЕ:

ІСТОРІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ
ДАТА
НАРОДЖЕННЯ:

ОДИН ІЗ БАТЬКІВ / ОПІКУН:
НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ЖИТТЮ
Чи діагностували вашій дитині невідкладний стан, що загрожує
її життю?
Так**
Ні
Укажіть, який саме ______________________________________
** Якщо так, ви повинні домовитися про зустріч зі шкільною
медсестрою до того, як ваша дитина почне відвідувати школу.
Відповідно до законодавства штату Washington до початку
відвідування школи необхідно скласти план приймання ліків,
лікування та/або медичного обслуговування.
Чи є для вашої дитини чинний план надання невідкладної допомоги
та/або план 504? ________________________________
Does your child ride the bus? Yes___ No ___Route #_____
ЗАХВОРЮВАННЯ
Чи повідомляв вам постачальник медичних послуг про те, що ваша
дитина має захворювання з наведеного нижче переліку?
Синдром дефіциту уваги (Attention Deficit Disorder, ADD) /
синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder, ADHD) (обведіть один із варіантів)
Алергія Тип
Medication required Yes*___ No___ Type___________
Describe reaction________________________________
Астма Використовує інгалятор Так*
Ні
Провокується фізичним навантаженням
Так
Ні
Проблеми з кишечником / сечовим міхуром Тип
Діабет Потрібна зустріч зі шкільною медсестрою
Стоматологічні проблеми Тип
Лікування наркотичної/алкогольної залежності Рік
Психічні проблеми (обведіть відповідний варіант)
Депресія / тривога / розлад харчової поведінки / інше
Часті застуди / хвороби горла / вушний біль (обведіть
відповідний варіант)
Головний біль Частота
Травма голови Струс мозку Так
Ні
Дата
Втрата свідомості Так
Ні
Проблеми зі слухом (обведіть відповідний варіант) Слуховий
апарат Розміщення біля вчителя Трубки
Захворювання серця
Обмеження
Тяжка хвороба / операція / госпіталізація Рік
Опишіть
Неврологічні захворювання
Кровотеча з носу Частота
Кровотеча з іншої частини тіла
Обмеження фізичного навантаження
Яка причина?

Судомний розлад Укажіть тип
Останній напад
Шкірне захворювання
Розлади мовлення / логопедичне лікування (обведіть
відповідний варіант)
Болі / спазми в шлунку / легкий біль у животі (обведіть
відповідний варіант)
Проблеми із зором Контактні лінзи
Окуляри______
Читання
Відстань
Обидва варіанти
Інші проблеми

(2/11)

КЛАС:

ДАТА:

КИМ ДОВОДИТЬСЯ УЧНЕВІ:
ЛІКИ
Чи приймає ваша дитина ліки? Так
Ні
Якщо так, укажіть які саме ліки
Мета:
Чи потрібно приймати ці ліки під час перебування в школі?
Так*
Ні
* Якщо під час перебування в школі дитині необхідно приймати
ліки, законодавство штату Washington і політика округу № 3416
вимагають щороку надавати письмове призначення на приймання
ліків від лікаря та дозвіл батьків.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ
Чи були проблеми зі здоров’ям / вада під час народження?
Так/Ні Опишіть, які саме:
Нормальна вагітність: Так
Природні пологи: Так
Якщо ні, поясніть причини:
Вага після народження:
У якому віці дитина почала
говорити
У якому віці дитина почала ходити
На вашу думку, чи ваша дитина має такий самий рівень розвитку, що й інші
діти? Так
Якщо ні, чому?

Чи є у вас побоювання стосовно того, що у вашої дитини є проблеми зі
слухом, зором чи мовленням? Так
Ні
Укажіть, які
саме
Останній медичний огляд: Дата:
Постачальник послуг:
Останній огляд очей:
Дата:
Постачальник послуг:
Останній стоматологічний огляд: Дата:
Постачальник
послуг:
Чи є у вашої дитини медична страховка? Так
Ні
Чи є у вашої дитини стоматологічна страховка? Так
Ні
Чи отримує ваша дитина обслуговування за програмою Medicaid?
(Healthy Options, DSHS, «медичні талони») Так
Ні
Чи є інша медична інформація, яку повинні знати працівники школи?

Для кожної дитини, яка відвідує школу або дитячий заклад, необхідно
оформити Сертифікат вакцинації відповідно до Закону штату Washington
про вакцинацію 28A.31.118.
ДОЗВІЛ НА НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ
Я розумію, що наведена вище інформація передаватиметься
відповідним працівникам школи, щоб забезпечити захист здоров’я та
безпеку моєї дитини. Якщо зі мною або уповноваженою контактною
особою неможливо зв’язатися в екстреному випадку, я дозволяю та
доручаю працівникам школи відвезти мою дитину до найближчої
лікарні або лікаря. Я розумію, що мені доведеться повністю сплатити
будь-які транспортні витрати або послуги екстреної медичної допомоги.

Підпис одного з батьків /опікуна (Електронний підпис) Дата

Версія українською мовою / листопад 2016 р.

Управління інспектора державної освіти (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI)
Опитування про мову, якою розмовляють удома
Опитування про мову, якою розмовляють удома, проводиться серед усіх учнів, що зараховуються до
шкіл штату Washington.
Ім’я та прізвище учня:

Клас:

Ім’я та прізвище одного з батьків / опікуна

Дата:

Підпис одного з батьків / опікуна

Право на отримання послуг письмового й
усного перекладу
Зазначте потрібну мову, щоб ми могли
безкоштовно надавати вам перекладені
документи або послуги усного перекладу в
разі потреби.

Усі батьки можуть отримувати інформацію про навчання своєї дитини зрозумілою
їм мовою.
1.

Якими мовами ваша сім’я хоче спілкуватися зі школою?

Право на отримання допомоги для розвитку
мовних навичок
Інформація про мову, якою розмовляє учень,
допомагає нам визначати, яким учням
потрібна підтримка в розвитку мовних
навичок для успішного навчання в школі. Для
визначення необхідності мовної підтримки
може проводитися тестування.

2.

Яку мову ваша дитина опанувала першою?

3.

Якою мовою ваша дитина найчастіше розмовляє вдома?

4.

Якою мовою ви найчастіше розмовляєте вдома, незалежно від того, якою
мовою говорить ваша дитина?

5.

Чи отримувала ваша дитина допомогу у вивченні англійської мови в
попередній школі? Так
Ні
Не знаю

6.
Попереднє навчання
Ваші відповіді про країну народження та
7.
попереднє навчання вашої дитини:
• дають нам можливість визначити,
які знання та навички опанувала ваша дитина
до зарахування до нашої школи;
• можуть допомогти шкільному округу отримати
додаткове федеральне фінансування на
8.
допомогу вашій дитині.

Ця форма не використовується для визначення
імміграційного статусу учнів..

У якій країні народилася ваша дитина?
Ваша дитина отримувала офіційну освіту за межами США?
(З дитячого садку до 12-го класу)
Так
Ні
Якщо так: Кількість місяців:
Мова викладання:
Коли ваша дитина почала відвідувати школу в США?
(З дитячого садку до 12-го класу)

Місяць

день

рік

Дякуємо за надану інформацію під час опитування про мову, якою розмовляють удома. Зверніться до шкільного округу, якщо у вас
виникнуть подальші запитання щодо цієї форми або послуг, доступних у школі вашої дитини.
Примітка для округу. Ця форма доступна багатьма мовами на вебсторінці http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. Якщо у
відповіді на запитання № 2 АБО № 3 вказано не англійську мову, потрібно провести тестування на рівень володіння англійською. Якщо у відповіді на
запитання № 1 або № 4 вказано не англійську мову, потрібна додаткова бесіда з родиною, щоб з’ясувати, чи правильно люди зрозуміли питання № 2
та № 3. «Офіційна освіта», згадана в запитанні № 7, не включає освітні програми для дітей у таборах для біженців або інші неакредитовані
програми.
Форми й перекладений матеріал із Відділу двомовної освіти (Bilingual Education Office) Управління інспектора державної освіти ліцензовані за Міжнародною
ліцензією Creative Commons Attribution 4.0.
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Українська
Мета опитування щодо мов, якими розмовляють удома

Опитування про мову, якою розмовляють удома, проводиться серед усіх учнів, що зараховуються до шкіл штату
Washington. Наведена далі інформація містить відповіді на деякі запитання щодо цієї форми, які можуть у вас
виникнути.
У чому мета опитування щодо мов, якими розмовляють удома?
Головна мета опитування про мови, якими розмовляють удома, — виявити учнів, у яких може бути право на допомогу
з підвищення рівня володіння англійською мовою для успішного навчання, а також на інші послуги. Важливо
правильно записати цю інформацію, оскільки від неї можуть залежати права учнів на послуги, необхідні для успішного
навчання в школі. Тестування може знадобитися, щоб визначити необхідність у додатковій підтримці з мови та
предметів. Жодного учня не зарахують до програми з підвищення рівня володіння англійською мовою виключно на
основі відповідей у цій формі.
Чому ви запитуєте про першу та інші мови, якими користуються в родині учня?
Два запитання про мову учня допомагають нам визначити такі речі:
• чи має учень право на допомогу з вивчення англійської мови; і
• чи повинен шкільний персонал знати про інші мови, якими користуються в родині учня.
Мова, яку ваша дитина вчила спочатку, може відрізнятися від мови, якою дитина спілкується вдома зараз. Відповіді на
обидва ці запитання допоможуть школі надати інструкції згідно з індивідуальними потребами учня, а також
можливими потребами в подальших комунікаціях. Учні, які спочатку вчили не англійську мову, можуть мати право на
додаткову підтримку. Навіть учні, які добре розмовляють англійською, теж можуть потребувати допомоги з
удосконалення мовних навичок, необхідних для успішного навчання в школі.
Чому ви запитуєте, де народились учні?
Ця інформація допомагає шкільному округу й штату визначити, чи відповідає учень визначенню іммігранта з метою
федерального фінансування. Це застосовується, навіть якщо обоє батьків учня є громадянами США, але дитина
народилася за межами США. Ця форма не використовується для ідентифікації учнів, які можуть не мати документів.
Чому ви запитуєте про попередню освіту моєї дитини?
Інформація про освіту учня допоможе забезпечити, щоб освіта учня в США та за межами країни була врахована в
будь-якій рекомендації щодо участі в програмах і отримання послуг округу. Попередня освіта учня — це також
важлива інформація, яка допомагає визначити, чи є успіхи учня достатніми за стандартами штату відповідно до
попередньої освіти.

Дякуємо за надану інформацію під час опитування про мову, якою розмовляють удома. Зверніться до шкільного
округу, якщо у вас виникнуть подальші запитання щодо цієї форми або послуг, доступних у школі вашої дитини.
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Учні гірше вчаться, коли пропускають уроки. Завдяки
регулярному відвідуванню занять учні отримують
користь від якісного навчання.
Як ви можете допомогти:
• Плануйте нетермінові відвідування дитиною на
час після школи.
• Дозволяйте дитині залишатися вдома, тільки
якщо вона дійсно захворіла.
• Підготуйте запасний спосіб дістатися
до школи в разі непередбачуваних обставин.
• Поговоріть зі своєю дитиною про важливість
відвідуваності.
• Поговоріть з учителями своєї дитини, якщо
помітили раптові зміни поведінки. Це можуть
бути ознаки якоїсь проблеми.
• Надавайте школі інформацію в разі зміни адреси
та/або одного чи кількох номерів телефону.
• Якщо ваша дитина буде відсутня в школі,
зв’яжіться зі службою обліку відвідуваності.
Система голосової пошти для обліку
відвідуваності доступна цілодобово та без
вихідних. Якщо повідомити заздалегідь
неможливо, ви можете зателефонувати,
надіслати електронний лист або передати
записку після того, як дитина повернеться до
школи.
 Повідомлення мають містити таку
інформацію:
 ім’я та прізвище дитини;
 ім’я, прізвище й контактні дані особи, яка
надає пояснення, а також відомості про
те, ким вона доводиться дитині;
 дати відсутності;
 причина відсутності.

Школи:
Brouillet Elementary
Carson Elementary
Dessie Evans
Edgerton Elementary
Firgrove Elementary
Fruitland Elementary
Hunt Elementary
Karshner Elementary
Maplewood Elementary
Meeker Elementary
Mt. View Elementary
Northwood Elementary
Pope Elementary
Ridgecrest Elementary
Shaw Road Elementary
Spinning Elementary
Stewart Elementary
Sunrise Elementary
Waller Road Elementary
Wildwood Elementary
Woodland Elementary
Zeiger Elementary
Puyallup Digital Learning

253-841-8670
253-840-8808
253-864-5500
253-840-8809
253-841-8733
253-841-8734
253-841-8690
253-841-8736
253-841-8737
253-841-8738
253-841-8739
253-841-8740
253-841-8755
253-841-8753
253-841-8675
253-841-8742
253-841-8743
253-841-8744
253-841-8745
253-841-8746
253-841-8747
253-841-8663
253-841-8630

Ми готові прийти на допомогу. Якщо
вам потрібна допомога, звертайтеся
до школи, у якій навчається дитина,
або в службу роботи з учнями (Student
Engagement Services).
Student Engagement Services
Eric Hogan, директор із питань
забезпечення рівних можливостей і
соціального й емоційного добробуту
(253) 435-6295

09.01.22

Відвідування початкової школи
у 2022/2023 навчальному році
Щоденне відвідування – один із найефективніших
показників успіхів учнів у школі. Це необхідно, щоб не
відставати від програми.
Наша мета — присутність усіх учнів у школі щодня
в призначений час, залучення й підтримка!

ВІДВІДУВАННЯ ВАЖЛИВЕ!
Щодня й у
призначений час

Поважні причини для пропусків
занять (тільки для початкових шкіл)

Чи знали ви, що...
• Забагато пропусків із дитячого садка
(за наявності причини й без неї) можуть призвести до
відставання в школі.
• Пропуски 10 % занять упродовж шкільного року вважаються
хронічною відсутністю.
Це лише 2 дні на місяць!
• Запізнення в школу може призвести до незадовільної
відвідуваності.

Тільки для початкових шкіл:
• Після 5 (п’яти) обґрунтованих пропусків за 30-денний
період або 10 (десяти) чи більше обґрунтованих пропусків
за шкільний рік школа повинна* запланувати
конференцію, щоб обговорити речі, які заважають відвідувати
заняття, а також розробити план із покращення відвідування.
•

• Встановлення регулярного режиму сну й ранішнього

* Конференція необов’язкова, якщо учень надав довідку від
лікаря або якщо пропуски сталися через заплановані
поважні причини.

розпорядку дня може зменшити кількість запізнень і пропусків
занять.
• До 6-го класу пропуски є однією з трьох ознак того, що учня
можуть відрахувати із середньої школи.
• Пропуски можуть означати, що учень утрачає зацікавленість у
шкільному навчанні, йому важко виконувати шкільні завдання,
дитина може зіткнутися з булінгом або іншими потенційно
серйозними труднощами.

Закон штату й правила відвідування
занять

Коли пропуск заняття
учнем не є обґрунтованим
•

Зв’яжіться зі школою, щоб пояснити відсутність.

•

Якщо відсутність відповідає одному з критеріїв за WAC
392.401A-020, вона є обґрунтованою.

•

Директор школи (або інша призначена особа) має повноваження
визначати, чи відповідає відсутність критеріям обґрунтованості.

•

Якщо учень не відвідує заняття значну кількість днів, школа
може вимагати документ відповідної третьої особи для
обґрунтування всіх майбутніх випадків відсутності та
дострокового звільнення.

•

Документом відповідних третіх осіб може бути: довідка від
лікаря, стоматолога, терапевта тощо, у якій зазначено конкретні
дати відсутності, щодо якої надаються пояснення.

•

Якщо ви не можете привести дитину до лікаря, то можете
привести її в шкільний медичний кабінет. Якщо шкільна
медсестра визначить, що ваша дитина занадто хвора, щоб
залишатися в школі, відсутність буде обґрунтованою.

«Білль Бекки» вимагає, щоб діти віком від 8 до 17 років
відвідували державну школу, приватну школу або
проходили домашню шкільну програму, ухвалену округом.
Дітей віком 6 або 7 років необов’язково записувати до
школи.
Але якщо батьки записали дитину віком 6 чи 7 років до
школи, вона повинна відвідувати всі заняття.
Молоді хлопці й дівчата віком 16 років і старші можуть не
відвідувати державну школу, якщо відповідають певним
вимогам.

Якщо учень навчається за Індивідуальною навчальною
програмою (Individualized Education Program, IEP) або
планом 504, група, що створила план, збереться знову.

Якщо відсутність не обґрунтована — процес подання заяви про
прогули

•

Після 1 (однієї) необґрунтованої відсутності впродовж будь-якого
30-денного періоду одного з батьків поінформують про це за
допомогою автоматизованого телефонного дзвінка.

•

Після 3 (трьох) необґрунтованих випадків відсутності впродовж
30-денного періоду буде заплановано конференцію з одним із
батьків (і учнем, якщо вік дає так можливість) з метою виявити,
що заважає учневі регулярно відвідувати заняття, а також надати
підтримку й ресурси для подолання перешкод.

•

Якщо впродовж шкільного року сталося загалом від 2 (двох) до
5 (п’яти) випадків необґрунтованої відсутності, буде
призначено оцінювання для усунення або зменшення випадків
відсутності учня з метою виявити перешкоди, що заважають
дитині відвідувати заняття.

•

Якщо учень навчається за програмою IEP або планом 504,
група, що створила план, збереться знову, щоб обговорити
необхідні коригування.

Що трапиться, якщо випадки відсутності
моєї дитини не будуть обґрунтованими? —
Продовження
• Після 5 (п’яти) необґрунтованих випадків відсутності буде
досягнуто домовленість із дитиною та/або одним із її батьків,
щоб визначити вимоги щодо відвідування школи.
• Будуть також здійснені втручання відповідно до оцінювання.
• Після 7 (семи) необґрунтованих випадків відсутності впродовж
30 днів або 10 (десяти) необґрунтованих випадків відсутності
впродовж навчального року буде подано петицію про прогули до
Суду в справах неповнолітніх (Juvenile Court) округу Pierce.
• Громадські органи з питань вирішення проблеми прогулів
(Community Truancy Board) — це посередники на рівні округу, до
яких ви можете звертатися.
• Якщо описані вище дії виявляться безуспішними, округ може
подати петицію до суду в справах неповнолітніх, яка міститиме
звинувачення в порушенні розділу 28A.225.010 Зводу законів
штату Вашингтон зі змінами та доповненнями (Revised Code of
Washington, RCW) з боку одного з батьків, учня або одного з
батьків і учня.
• Один із батьків разом з учнем повинні будуть прийти до Суду в
справах неповнолітніх округу Pierce. Їм нададуть повідомлення
про попереднє слухання* за 30 днів і про слухання в суді** за
60 днів.
• Попереднє слухання* за 30 днів буде скасовано, якщо учень
відвідуватиме школу щодня між семінаром і попереднім
слуханням; інакше учень і батьки повинні зустрітися зі
службовцем із питань випробувального строку через прогули.
• Судове слухання** за 60 днів також може бути скасовано, якщо
учень відвідуватиме школу щодня в період між попереднім
слуханням за 30 днів і слуханням за 60 днів.
• Якщо учень не відвідує школу 20 днів поспіль, з
обґрунтуванням чи без, школа відрахує такого учня.
Округи зобов’язані, згідно з розділами 28A.225.020 і
28A.225.030 RCW, вжити низку заходів стосовно учнів із
великою кількістю пропусків занять без поважних причин.
Зокрема, йдеться про подання заяви щодо прогулів до суду в
справах неповнолітніх, якщо дитина пропустила школу без
поважної причини 7 (сім) і більше разів за 30-денний період
або 10 (десять) і більше разів за навчальний рік.

Щоб більше дізнатися про всі правила округу щодо
відвідування занять, включно з дійсними обґрунтуваннями
відсутності й запланованими обґрунтованими випадками
відсутності, ознайомтеся з вказівками щодо відвідування
занять у нашому окрузі. Ці вказівки доступні в усіх наших
школах, управлінні округу й на вебсайті округу.

Учні гірше вчаться, коли пропускають уроки.
Завдяки регулярному відвідуванню занять учні
отримують користь від якісного навчання.
Як ви можете допомогти:
• Плануйте нетермінові відвідування дитиною на час
після школи.

Школи:
Aylen Junior High

253-841-8723

Ballou Junior High

253-841-8725

Edgemont Junior High

253-841-8727

Ferrucci Junior High

253-841-8756

• Поговоріть зі своєю дитиною про важливість
відвідуваності.

Glacier View Junior High

253-840-8922

• Поговоріть з учителями своєї дитини, якщо помітили
раптові зміни поведінки. Це може бути ознакою того,
що в школі щось

Kalles Junior High

253-841-8729

Stahl Junior High

253-840-8881

Emerald Ridge High School

253-435-6300

Puyallup High School

253-841-8711

Rogers High School

253-841-8717

Walker High School

253-841-8781

Puyallup Digital Learning

253-841-8630

Summit @ Sparks

253-435-2672

• Дозволяйте дитині залишатися вдома, тільки якщо
вона дійсно захворіла.
• Підготуйте запасний спосіб дістатися
• до школи на випадок перешкод.

• відбувається.
• Якщо у вас зміниться адреса або номер телефону,
надайте нові дані школі, у якій навчається ваша
дитина.
• Якщо ваша дитина буде відсутня в школі, зв’яжіться
зі службою обліку
• відвідуваності. Система голосової пошти для обліку
відвідуваності доступна цілодобово та без вихідних.
Якщо повідомити заздалегідь неможливо, ви можете
зателефонувати, надіслати електронний лист або
передати записку після того, як дитина повернеться
до школи.

 Інформація, яку потрібно включити:
 ім’я та прізвище дитини;
 ім’я, прізвище й контактні дані особи, яка
надає пояснення, а також відомості про те,
ким вона доводиться дитині;

 дати відсутності;
 причина відсутності.

Відвідування середньої
школи у 2022/2023
навчальному році
Щоденне відвідування — один із
найефективніших показників успіхів
учнів у школі. Це необхідно, щоб не
відставати від програми.
Наша мета — присутність усіх учнів у
школі щодня в призначений час,
залучення й підтримка!

Ми готові прийти на допомогу. Якщо вам потрібна
допомога, звертайтеся до школи, у якій навчається
дитина, або в службу роботи з учнями (Student
Engagement Services).

Student Engagement Services
Eric Hogan, директор із питань забезпечення
рівних можливостей і соціального й емоційного
добробуту
(253) 435-6295

09.01.22

ВІДВІДУВАННЯ ВАЖЛИВЕ!
Щодня й у
призначений час

Чи знали ви, що...
• Забагато пропусків із дитячого садка (за наявності
причини й без неї) можуть призвести до відставання в
школі.

•

Зв’яжіться зі школою, щоб пояснити відсутність.

•

Якщо відсутність відповідає одному з критеріїв за
WAC 392.401A-020, вона є обґрунтованою.

• Пропуски 10 % занять упродовж шкільного року
вважаються хронічною відсутністю. Це лише 2 дні на
місяць!

•

Директор школи (або інша призначена особа) має
повноваження визначати, чи відповідає відсутність
критеріям обґрунтованості.

• Запізнення в школу може призвести до незадовільної
відвідуваності.

•

Якщо учень не відвідує заняття значну кількість днів,
школа може вимагати документ відповідної третьої
особи для обґрунтування всіх майбутніх випадків
відсутності та дострокового звільнення.

•

Документом відповідних третіх осіб може бути:
довідка від лікаря, стоматолога, терапевта тощо із
зазначенням конкретних дат відсутності, щодо яких
надається обґрунтування.

•

Якщо ви не можете привести дитину до лікаря, то
можете привести її в шкільний медичний кабінет.
Якщо шкільна медсестра визначить, що ваша
дитина занадто хвора, щоб залишатися в школі,
відсутність буде обґрунтованою.

• Встановлення регулярного режиму сну й ранішнього
розпорядку дня може зменшити кількість запізнень і
пропусків занять.
• До 6-го класу пропуски є однією з трьох ознак того,
що учня можуть відрахувати із середньої школи.
• Пропуски можуть означати, що учень утрачає
зацікавленість у шкільному навчанні, йому важко
виконувати шкільні завдання, дитина може зіткнутися
з булінгом або іншими потенційно серйозними
труднощами.

Закон штату й правила
відвідування занять

Процес подання заяви про прогули
•

«Білль Бекки» вимагає, щоб діти віком від 8 до
17 років відвідували державну школу, приватну
школу або проходили домашню шкільну програму,
ухвалену округом. Дітей віком 6 або 7 років
необов’язково записувати до школи.

•

Але якщо батьки записали дитину віком 6 чи 7 років
до школи, вона повинна відвідувати всі заняття.
Молоді хлопці й дівчата віком 16 років і старші
можуть не відвідувати державну школу, якщо
відповідають певним вимогам.

Що трапиться, якщо випадки
відсутності моєї дитини не будуть
обґрунтованими? — Продовження

Коли пропуск заняття учнем не є
обґрунтованим

Після 1 (однієї) необґрунтованої відсутності
впродовж будь-якого 30-денного періоду одного з
батьків поінформують про це за допомогою
автоматизованого телефонного дзвінка.
Після 3 (трьох) необґрунтованих випадків
відсутності впродовж 30-денного періоду буде
заплановано конференцію з одним із батьків (і
учнем, якщо вік дає так можливість) з метою
виявити, що заважає учневі регулярно відвідувати
заняття, а також надати підтримку й ресурси для
подолання перешкод.

•

Якщо впродовж шкільного року сталося загалом від
2 (двох) до 5 (п’яти) випадків необґрунтованої
відсутності, буде призначено оцінювання для
усунення або зменшення випадків відсутності учня
з метою виявити перешкоди, що заважають дитині
відвідувати заняття.

•

Якщо учень навчається за програмою IEP або
планом 504, група, що створила план, збереться
знову, щоб обговорити необхідні коригування.

•

Після 5 (п’яти) необґрунтованих випадків
відсутності буде досягнуто домовленість із
дитиною та/або одним із її батьків, щоб визначити
вимоги щодо відвідування школи.

•

Після 7 (семи) необґрунтованих випадків відсутності
впродовж 30 днів або 10 (десяти) необґрунтованих випадків
відсутності впродовж навчального року буде подано
петицію про прогули до Суду в справах неповнолітніх
(Juvenile Court) округу Pierce.

• Громадські органи з питань вирішення проблеми
прогулів (Community Truancy Board) — це
посередники на рівні округу, до яких ви можете
звертатися.
• Якщо описані вище дії виявляться безуспішними,
округ може подати петицію до суду в справах
неповнолітніх, яка міститиме звинувачення в
порушенні розділу 28A.225.010 Зводу законів
штату Вашингтон зі змінами та доповненнями
(Revised Code of Washington, RCW) з боку одного з
батьків, учня або обох.
• Один із батьків разом з учнем повинні будуть прийти
до Суду в справах неповнолітніх округу Pierce. Їм
нададуть повідомлення про попереднє слухання* за
30 днів і про слухання в суді** за 60 днів.
• Попереднє слухання* за 30 днів буде скасовано, якщо
учень відвідуватиме школу щодня між семінаром і
попереднім слуханням; інакше учень і батьки повинні
зустрітися зі службовцем із питань випробувального
строку через прогули.
• Судове слухання** за 60 днів також може бути скасовано,
якщо учень відвідуватиме школу щодня.
*Якщо учень не відвідує школу 20 днів поспіль, з
обґрунтуванням чи без, школа відрахує такого учня.
• Учні 9–12 класів, які були чи будуть відраховані зі
школи за 20 днів відсутності поспіль, будуть
направлені на повторне навчання.

Щоб більше дізнатися про всі правила округу щодо
відвідування занять, включно з дійсними
обґрунтуваннями відсутності й запланованими
обґрунтованими випадками відсутності, ознайомтеся з
вказівками щодо відвідування занять у нашому окрузі.
Ці вказівки доступні в усіх наших школах, управлінні
округу й на вебсайті округу.

Якщо вам потрібна додаткова інформація про
закон
про допомогу
безхатькам або підтримка із зарахування
звертайтеся

Процедура вирішення
суперечок
На випадок, якщо між школою та родиною виникне
незгода щодо: а) отримання права на допомогу за
законом McKinney-Vento або б) доступу до послуг,
передбачено процедуру вирішення суперечок.
Сім’ю швидко поінформують щодо процедур
оскарження кожного рішення в процесі. Учня
відразу зарахують до юнацької школи, якій
надається перевага, під час процесу апеляції до
вирішення суперечки.
Рівень I. Співробітник із питань зв’язку з
адміністрацією будівлі допоможе сім’ї подати
апеляцію впродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів.
Після цього розпочнеться процес вирішення
суперечок. Їхні потреби будуть зважені відносно
потреб округу для прийняття рішення впродовж
5 (п’яти) днів після отримання апеляції.
Рівень II. Родину або юнака чи дівчину
проінформують і нададуть їм допомогу з подання
апеляції інспектору / уповноваженій особі
впродовж 10 (десяти) днів після отримання рішення
рівня I. Інспектор / уповноважена особа зустрінуться
з родиною або юнаком чи дівчиною впродовж
5 (п’яти) робочих днів і нададуть рішення в
письмовому вигляді з доказами впродовж 5 (п’яти)
днів.
Рівень III. Якщо суперечку не буде вирішено,
родину або юнака чи дівчину проінформують і
нададуть їм допомогу з подання апеляції в
Управління інспектора державної освіти (Office of
Superintendent of Public Instruction, OSPI) на
рівень III протягом 5 (п’яти) робочих днів після
рішення, прийнятого на рівні II. Інспектор /
уповноважена особа передадуть усю документацію
в OSPI для розгляду. OSPI прийме остаточне рішення
впродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після
отримання скарги.

~

Ваш шкільний консультант

~

Shannon Forslund
Заступник Фахівця з питань дотримання закону
McKinney-Vento Адреса електронної
пошти: forslsa@puyallup.k12.wa.us
253-435-6607

~

Послуги для безпритульних
відповідно до закону McKinney-Vento

Melinda Dyer,
Управління інспектора державної освіти,
Інспектор із реалізації закону McKinney-Vento Адреса
електронної
пошти: melinda.dyer@k12.wa.us
360-725-6050

~

Шкільний округ Puyallup School District не допускає у своїх програмах і
заходах дискримінації за статтю, расою, віросповіданням, релігією,
кольором шкіри, національним походженням, віком, статусом ветерана
або військовим статусом, сексуальною орієнтацією, гендерною
ідентичністю або гендерним самовираженням, інвалідністю або через
використання навченого собаки-поводиря чи службової тварини, а також
забезпечує рівний доступ до скаутських організацій та інших спеціальних
молодіжних груп. Співробітники, які відповідають за розгляд питань і
скарг щодо ймовірної дискримінації:
• Координатор із дотримання громадянських прав: Eric Hogan
hoganew@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
• Координатор із питань, пов’язаних із розділом 504 Закону про
громадян США з інвалідністю (Americans with Disabilities Act, ADA):
Eric Hogan
hoganew@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
• Координатор із питань працівників щодо закону про рівні можливості в
освіті (Title IX): Amie Brandmire Координатор із питань працівників
щодо закону про рівні можливості в освіті (Title IX): Amie Brandmire
brandmah@puyallup.k12.wa.us, (253) 841-8666
• Координатор із питань учнів щодо закону про рівні можливості
в освіті (Title IX): Eric Hogan
hoganew@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
Puyallup School District
302 2nd Street SE
Puyallup, WA 98372

Рішення, прийняте OSPI, буде остаточним щодо
розміщення в окрузі дитини або юнака чи дівчини,
що не має свого житла.

Безпритульність немає обличчя; з нею може
зіткнутися будь-яка сім’я в будь-який час.
Шкільний округ Puyallup може забезпечити
стабільні умови навчання, ресурси та підтримку
в навчанні.
У цій брошурі пояснюються права, які мають
безпритульні діти та молодь, і те, як можна
скористатися послугами.

253-841-1301
Редакція 8.17.21

Що таке
закон McKinney-Vento?
Безпритульність — це явище, з яким може
зіткнутися будь-хто. Особливо в умовах
економічної кризи, коли втрата роботи може
призвести до втрати житла. З 1980-х років
спостерігається зростання кількості безпритульних.
За оцінками Національного центру з питань
безпритульних сімей (National Center on Family
Homelessness), кожна 50-та дитина в США є
безпритульною. «Безпритульними» називають осіб,
які не мають постійного, звичайного і належного
місця проживання, де вони можуть ночувати.

відповідати тим самим складним державним
стандартам академічної успішності, які ставляться
до всіх учнів.
У складний для дитини період у житті закон
McKinney-Vento допоможе послідовно та стабільно
отримувати освіту. Багатьом сім’ям доводиться
переїжджати з місця, де розташована школа їхніх
дітей. Відповідно до цього закону безпритульним
дітям і молоді надається право на проїзд до школи
за місцем проживання, безкоштовні сніданки й
обіди, шкільне приладдя, одяг, а також послуги
репетиторів тощо. Шкільний округ Puyallup прагне
усунути перешкоди, які заважають безпритульним
дітям і молоді відвідувати школу та успішно
навчатися.
Щоб усунути перешкоди на шляху до навчання,
діти та підлітки, які відповідають критеріям закону
McKinney-Vento, не повинні надавати такі самі
документи, що й інші учні. Діти та підлітки, які
відповідають критеріям закону McKinney-Vento, не
повинні надавати такі документи:

• підтвердження місця проживання;
• виписка/довідка з попереднього навчального
закладу;

• документи про вакцинацію;
• свідоцтво про народження.
Шкільні консультанти допоможуть вам отримати ці
документи.
У 1987 році Конгрес ухвалив Закон Stewart B.
McKinney про допомогу безпритульним для захисту
прав безпритульних учнів. Сьогодні закон McKinneyVento про допомогу безпритульним передбачає, що
кожній дитині безпритульного та кожному підлітку,
що немає супроводу, повинні надаватися такі самі
можливості, що й іншим дітям і підліткам, а також
безкоштовно надаватися державна освіта, зокрема
державна дошкільна освіта. Політика шкільного
округу Puyallup передбачає, що безпритульним
дітям і молоді, що немає супроводу, потрібно
забезпечити доступ до освіти та інших послуг, які
дадуть їм змогу

Крім того, згідно із законом McKinney-Vento учні
мають право почати відвідувати школу в день
зарахування та отримувати безкоштовний обід.
Передбачено ймовірне зменшення або скасування
обов’язкових платежів.
Якщо протягом навчального року безпритульний
учень отримує постійне житло, права та послуги
згідно із законом McKinney-Vento надаватимуться
до кінця поточного навчального року.

Ви можете претендувати на послуги для
безпритульних за законом
McKinney-Vento, якщо ви:
• проживаєте з іншою людиною оскільки
втратили свій дім
• не можете знайти доступне житло
• проживаєте в мотелі чи готелі
• проживаєте в притулку
• проживаєте в кемпінгу машині
парку занедбаній будівлі або на вокзалі
• щоночі живете в різних людей
• зазнали збитків унаслідок стихійного лиха або
• визнані мігрантом

За законом McKinney-Vento молодь має право:
• відразу бути зарахованою до школи за місцем
проживання або до старої школи
• безкоштовно їздити до старої школи
• отримувати безкоштовні сніданки й обіди
• отримувати шкільне приладдя
• не сплачувати обов’язкові платежі або
платити за зниженою ставкою
• відвідувати додаткові заняття з репетитором
за необхідності
• отримувати повноцінний і рівноправний
доступ до навчання занять і спортивних
заходів

