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             SAN JUAN UNIFIED DISTRICT MISSION STATEMENT 
Цінуючи різноманітність та високий рівень освіти, місія шкільного округу 
полягає в тому, щоб навчати і заохочувати кожного студента мати успіх у 
навчанні і з відповідальністю сприяти на розвиток сучасного світу, надаючи 
інноваційні, комплексні навчальні програми та високі за рівнем академічні 
плани та вимоги, спрямовані на студентів, що разом навчаються в безпечній 
атмосфері із відповідальністю та піклуючись  про інших. 
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LICHEN P-8 

НАША ЦІЛЬ 

У партнерстві із нашою різноманітною громадою, головна ціль школи Lichen K-8, це 
користуючись передовим досвідом, заохотити кожного учня успішно жити в сучасному світі 
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виховуючи позитивні риси характеру допомагаючи у розвитку ініціатив направлених на 
академічні дисципліни використовуючи сучасні освітні, методи, технології та мистецтво. 

ОЧІКУВАННЯ ДЛЯ УСІХ УЧНІВ 

В школі Lichen Р-8, ми віримо що учні повинні виховати в собі прості навики які допоможуть їм жити 
успішно у майбутньому, розвиваючи знання та навчаючись протягом усього життя. Коли учні будуть 
сумлінні в академічному напрямі, ми віримо що усі учні зможуть стати:  

КРИТИЧНО МИСЛЯЧИМИ які будуть використовувати навички 21сторіччя для аналізу у прийняті 
рішень, вирішуючи комплексні задачі різного рівню та змісту.  

ПРАЦЮЮЧИМИ СПІЛЬНО використовуючи ефективні лідерські навички для занять у групі, враховуючі 
можливості та здібності в особистих відносинах із іншими в культурному та організаційному напрямах.  

ГІДНИМИ ЧЛЕНАМИ СУСПІЛЬСТВА які будуть вкладати свій час, енергію, та таланти для покращення 
життя інших та покращенню умов у громаді і країні в цілому.  

ЩО ЕФЕКТИВНО ПЕРЕДАЮТЬ свої думки та почуття іншим людям у письмовій або усній формах, через 
мистецтво, тощо. 

Відповідальність шкільних працівників 

1. Навчати учнів відповідно рівню знань, використовуючи відповідні навчальні матеріали. 
2. Повідомляти батькам учнів про досягнення та іншу інформацію стосовно школи. 
3. Оцінювати знання учня справедливо без дискримінації. 
4. Наймати вчителів, які компетентні відносно сучасних досягнень в галузі освіти. 
5. Пропонувати додаткові послуги для учнів і батьків 
 

Відповідальності батьків  

1. Виховати повагу до працівників, викладачів, учнів та до шкільної власності. 
2. Учні повинні приходити до школи охайними, нагодованими та готовими до навчання. 
3. Слідкувати за регулярним та пунктуальним відвідуванням та вчасно забирати учня після занять у 

школі. 
4. Активно підтримувати та працювати у контексті шкільної програми вдома. 
5. Бути підготовленими якщо виникнуть проблеми із поведінкою. 

Відповідальності учнів 

1. Поважати різноманітність культур у школі. 
2. Досягати рівня шкільних очікувань. 
3. Докласти всіх зусиль в академічних направленнях для підвищення самооцінки та поваги у школі. 
4. Використовувати різні ресурси в школі та поза межами, щоб розвивати академічні навички. 
5. Працювати з вчителями, працівниками, сім'ями і співтовариством з метою виховання поваги, 

справедливості, безпеки і професіоналізму. 
6. Брати участь у заходах, які сприяють гордості за себе і за школу 

Будь ласка підпишіть та поверніть Title I домовленість, бланк на сторінці 36 
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Клас Викладач Email 

K  Michelle Barnett michelle.barnett@sanjuan.edu 

K Tammi Raley traley@sanjuan.edu 

1 Doris Concepcion DConcepcion@sanjuan.edu 

1 Patricia Kingsley pkingsley@sanjuan.edu 

2 Stephanie Green-Bimson stephanie.bimson@sanjuan.edu 

2 Megan Harris megan.harris@sanjuan.edu 

2 Julie Goodrich julie.goodrich@sanjuan.edu 

3 Lyubov Chorney lyubov.chorney@sanjuan.edu 

3 Loretta Moreland lmoreland@sanjuan.edu 

3 Lori Louch lalouch@sanjuan.edu 

3/4 Jodi Higgins jhiggins@sanjuan.edu 

4 Evita Guzman evita.guzman@sanjuan.edu 

4 Joan Rhodes joan.rhodes@sanjuan.edu 

5 Susan Kellogg SKellogg@sanjuan.edu 

5 Terril McClung tmcclung@sanjuan.edu 

6 Luis Guerra lguerra@sanjuan.edu 

6 Dave Holzknecht dholzknecht@sanjuan.edu 

7 Natalie Billo natalie.billo@sanjuan.edu 

7  Teresa Burke tburke@sanjuan.edu 

8 Heather Brandt Heather.Brandt@sanjuan.edu 

8 Melissa Malone melissa.malone@sanjuan.edu 

PE Jake Barlett jacob.barlett@sanjuan.edu 

PE John Higgins john.higgins@sanjuan.edu 

Радник Joyce Long joyce.long@sanjuan.edu 

RSP Pamela Hocking pamela.hocking@sanjuan.edu 

ELD Lisa Blen lisa.blen@sanjuan.edu 

ELD Karen Lack karen.lack@sanjuan.edu 
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ШКІЛЬНИЙ РОЗКЛАД 
 
Регулярний розклад Розклад по четвергам 
Класи K-3 
                  Ранкова зміна: 8:00 am - 2:00 pm 
                  Пізня зміна:  8:30 am - 2:30 pm 
 

Класи K-3 
                Ранкова зміна: 8:00 am - 12:50 pm 
                Пізня зміна:  8:30 am - 1:20 pm 

Класи 4-8 
                  8:00 am - 2:30 pm 
 

Класи 4-8 
                8:00 am - 1:20 pm 

                                                                              Розклад скороченого дня 
Батьківські збори для класів K-8, (No Early/Late) 8:00 am- 11:10 pm 

 
День Відкритих Дверей/Повернення до школи  
Класи у школі K-8, (No Early/Late) 

8:00 am- 12:10 pm 

 
РОЗКЛАД ПРИБУТТЯ УЧНІВ: 
Час прибуття учнів, в школу встановлено з огляду на безпеку їх на території школи Lichen P-8.  
Раніше зазначеного часу нагляд за дітьми не буде забезпечений. 
Початок: 8:00 am 
Час прибуття: 7:45 am 
Сніданок: 7:40 am 
 
Розклад офісу:  7:30 am – 3:00pm  Понеділок – П’ятниця 
 
 
ШКІЛЬНІ ПРОГРАМИ 
 
ЧИТАННЯ (EARLY/LATE): 
Учні 2-го і 3-го класів беруть участь в початкових early / late заняттях з читання). Всі учні проходять тест 
і зараховані в невеликі групи з читання, відповідно до їх рівня знань мови. Це дозволяє вчителям 
допомагати учням з читанням, використовуючи матеріали для різних рівнів і допоміжні програми. 
 
ЧИТАННЯ ВРАХОВУЄТЬСЯ: 
Деякі учні у 3-8 класах приймають участь у програмі Reading Counts. Ця програма мотивує розвиток 
процесу читання для учнів. Крім читання книг, програма допомагає спостерігати за процесом учня і 
досягати бажаних цілей. 
 
ДОДАТКОВА ДОПОМОГА: 
Учні в класах K-8 матимуть додаткову допомогу 4 рази на тиждень по мірі необхідності. У щоденному 
розкладі школи Lichen є час для додаткової допомоги. Групи учнів будуть створені за рівнем знань мови. 
Допомога по групам триватиме  від 6 до 8 тижнів. Учні, будуть орієнтовані на конкретні індивідуальні 
потреби із додатковою перевіркою і наглядом за дітьми в плані розвитку знань. 
 
LEXIA CORE 5 і POWER UP (6-ий-8-ий): 
Учні, працюють з онлайн-програмою по читанню, яка використовується в школі Lichen P-8. Ця програма 
визначає сильні і слабкі сторони учнів через ігри та заняття. Учні, у яких є доступ до Інтернету, можуть 
отримати доступ, для праці поза школою. Батькам рекомендується отримати інформацію свого учня від 
свого вчителя для роботи над програмою вдома. 
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MAKERSPACE: 
Lichen P-8 має призначений клас Makerspace на території школи. Учні можуть створювати, будувати і 
возитися з матеріалами. Це простір надає стратегії для учнів, щоб побачити, як їх прототипи оживають. 
Повідомлення про пожертвування і добровольцях буде відправлено додому окремо. 
 
Q / SIS: 
Q / SIS - це онлайн-система, в якій батьки учнів в 6-8 класах можуть стежити за щоденним відвідуванням 
занять і успішністю своїх дітей. Увійдіть в систему: www.sanjuan.edu/. Натисніть «Parents». З'явиться 
меню. Натисніть на Parent Portal. Log-in. 
 
 
 
 

УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ 
 
 
ШКІЛЬНИЙ РАДА (SSC): 
Рада шкільного сайту є голосом від батьків в шкільному управлінні. Функція і вимоги SSC уповноважені 
штатом. Він складається з батьків, вчителів і директора школи. Рішення щодо поліпшень в школі, 
приймаються в Шкільному Раді. SSC оцінює результати тестів, забезпечує постійний аналіз освітніх 
програм Lichen, розробляє Single Plan для досягнення успішності (SPSA) Lichen і контролює бюджет. 
Члени обираються на дворічний термін. 
 
КОНСУЛЬТАТИВНИЙ КОМІТЕТ БАТЬКІВ (ELAC): 
Lichen P-8 має активний батьківський консультативний комітет, що представляє потреби наших учнів, 
які набувають англійську як другу мову. Батьки дають рекомендації до комітету SSC, мета якого 
поліпшити наші шкільні програми для цих учнів та їхніх сімей. Копія статуту доступна для ознайомлення 
в офісі директора. 
 
КОМАНДА ПІДТРИМКИ НАВЧАННЯ (LST): 
Lichen P-8 це група співробітників, які контролюють всі програми навчання учнів. Ця команда 
використовує дані для прийняття рішень про академічні, поведінкових і соціально-емоційні потреби в 
школі. 
 
LICHEN КОМАНДА ВТРУЧАННЯ (LIT): 
Lichen P-8 має групу співробітників, які регулярно зустрічаються для задоволення індивідуальних 
потреб і проблем учнів. 
 
STUDENT STUDY TEAM (SST): 
Lichen P-8 проводить збори SST за запитом персоналу або батьків для задоволення індивідуальних 
потреб і проблем учнів. 
 
ЛІДЕРСЬКА КОМАНДА: 
Ця команда складається з адміністрації Lichen і трьох працівників. Зустрічі з цією командою 
відбуваються не рідше двох разів на місяць. Теми включають майбутні події, професійний розвиток і 
проблеми шкільного сайту.  

 

ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ 
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HEAD-START PRESCHOOL: 

Дошкільна програма надає можливості для освіти і розвитку дітей у віці від 3 до 5 років. Для сімей з 
низьким доходом ця програма буде безкоштовна. Для інформації щодо реєстрації звертайтеся в Central 
Enrollment, за номером (916) 726 - 5826. Для питань звертайтеся в ECE за номером: (916) 971 - 7375. 

 

BRIDGES AFTER SCHOOL ПРОГРАМА ДЛЯ КЛАСІВ K-8: 

Bridges - це програма занять після школи, яка надається в партнерстві із Відділом Відпочинку і Парків 
Sunrise. Bridges викладачі допомагають із домашніми завданнями, із вихованням позитивних рис 
характеру в учнів. 

San Juan Unified School District's Bridges After-School програма забезпечує допомогу із домашніми 
завданнями, покращуючи і створюючи комфортну, безпечну і позитивну атмосферу. Успіх учня 
підтримується за допомогою підтримки домашніх завдань, збагачення навчання, соціальних навичок / 
відпочинку, використання технологій, підтримки батьків і розширення прав і можливостей. Сильні 
відносини між персоналом програми, шкільним персоналом, батьками і учнями є ключовими! 

Цілі програми 

• Підтримувати успішність учнів відповідно до державних стандартів. 

• Пропонувати позитивна взаємодія в безпечної та збагачує середовищі. 

• Підготувати учнів до успіху в XXI столітті за допомогою технологій 

• Залучати і підтримувати батьків / опікунів у розвитку позитивного сімейного взаємодії. 

Компоненти 

Академічна підтримка: академічна підтримка через допомогу у виконанні домашніх завдань і 
можливості створення навичок призначені для підтримки успіхів учнів. Учні також займаються 
навичками читання і грамотності, які допомагають підтримувати швидкість і точність. Також може бути 
доступно додаткове академічне втручання / виправлення. 

Поглиблені заняття та навчання: Збагачені / замасковані навчальні заходи реалізуються через 
навчальні центри, які доповнюють звичайну навчальну програму. Діяльність зі збагачення включає 
основні теми в області харчування, мистецтва, математики, науки, читання, драми та інших. Учні 
середньої школи беруть участь в заходах зі збагачення через студентські клуби, які допомагають в 
майстерності. Клуби по кулінарії, музики, танців, заняттями йогою, садівництво, охорону природи, спорт, 
фотографії, кераміці, журналістиці та багато іншого. 

Про-соціальні навички / відпочинок: Про-соціальні навички / відпочинок пропонує позитивне 
взаємодія і сприяє соціальним навичкам за допомогою структурованого будови і відпочинку. Учні 
підвищують самооцінку і обізнаність за допомогою навчання персонажа, навчання обслуговування та 
інших заходів на рівні громад. Крім того, учні середньої школи беруть участь в розвитку життєвих 
навичок, включаючи кар'єрні дослідження та профілактичні заходи. 

 

Технологія: Технологія впроваджується протягом всієї програми, підвищуючи рівень підтримки 
домашніх завдань, створення академічних навичок і різноманітних видів діяльності по збагаченню. Учні 
використовують комп'ютери для перегляду мультимедійних додатків, пов'язаних з музикою, відео і 
фотографією. 

Батьківська підтримка / розширення прав і можливостей: Підтримка батьків/розширення прав і 
можливостей здійснюється шляхом постійного спілкування і побудови відносин між персоналом 
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програми, школярами, батьками та учнями. Батькам пропонується брати участь у волонтерських 
програмах, які допомагають підтримувати учнів. 

Календар програми 

Bridges After-School програми починаються відразу ж після закінчення шкільного дня і відкриваються 
кожен навчальний день. Заняття проводяться протягом як мінімум 3 годин і до 6:00 pm. Bridges After-
School працює в мінімальні дні і не працюють у святкові дні, шкільні канікули, дні занять для персоналу і 
для Bridges After-School / ASSETs або будь-які інші позакласні дні. 

Участь учнів 

Bridges After-School програма відкрита для учнів kindergarten і до учнів восьмого класу, що навчаються у 
школі. Учнів для зарахування на програму отримують рекомендацію від адміністраторів, вчителів 
школи, батьків; і приймаються за принципом «першим прийшов, першим обслужений», поки не буде 
досягнута максимальна кількість учнів. Якщо програма буде заповнена, імена учнів будуть поміщені в 
список очікування в отриманому порядку. Батьки / опікуни будуть сповіщені, як тільки з'явиться місце. 
Заяви повинні бути повторно відправлені кожен новий навчальний рік. 

Персонал 

Всі працівники програми Bridges After-School відповідають мінімальним вимогам до кваліфікації та 
працевлаштування інструктора-помічника що існують в San Juan USD. Персонал повинен мати не менше 
48 балів коледжу, ступінь AA або вище, або здати кваліфікаційний іспит. Програма Bridges After-School 
передбачає коефіцієнт укомплектування персоналом один працівник на двадцять учнів. 

Правила для скороченого дня 

Програма Bridges After-School починається відразу ж після закінчення шкільного дня, кожен навчальний 
день. Заняття проводяться протягом як мінімум 3 годин або до 6:00 pm. Учні повинні відвідувати повну 
програму кожен день. У випадку 10 непередбачених пропусків або залишення занять на 1 годину раніше 
або більше в день будуть вважатись вважатися прогулами, і зарахування учнів до програми може бути 
скасовано. 

Кожен день, відразу після закінчення шкільного дня, учні Bridges After-School записуються у 
представника нашої програми і під наглядом супроводжуються до місця де їх забираються 
батьки/опікуни, особа що отримала дозвіл на перевезення дитини і якій не менше 16 років. Якщо учень 
повинен піти раніше з програми, причина або код причини повинні бути вказані в розділі доповнень. 

Якщо існує необхідність в координації догляду до початку занять, необхідно заповнити Special Activities 
форму і представити її координатору школи для ухвалення. Усі документи будуть зберігатися в архіві 
програми. Special Activities бланки потрібно взяти у координатора програми.  

 

ДОБРОБУТ УЧНІВ 

КОНСУЛЬТАЦІЇ У ШКОЛАХ: 

Lichen P-8 пропонує консультаційні послуги учням за допомогою індивідуальних і групових консультацій 
на додаток до інших заходів, пов'язаних із цим. Шкільне консультування є короткостроковим і 
орієнтоване на рішення певної проблеми. Однак, якщо довгострокові консультаційні послуги необхідні 
поза нашою програмою, допомога буде надана після визначення певних напрямків. 

WHITE HOUSE КОНСУЛЬТАЦІЯ: 

White House – це консультаційний центр що надає підтримку учням та їх родинам в окрузі San Juan 
Unified і прилеглих районах. Ми надаємо допомогу для дітей і молоді, які мають Medi-Cal, в якості 
підрядника в сфері охорони здоров'я дітей та Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб 
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округу Сакраменто. Прийнятні учні із Medi-Cal, можуть отримувати послуги в школах SJUSD або в нашому 
центрі. Центр консультування підтримує місію округу San Juan Unified, допомагаючи учням працювати 
долаючи бар'єри, які перешкоджають їм отримати доступ до повного обсягу освіти і досягати найкращих 
результатів. Наша мета - допомогти учням та їхнім родинам більш ефективно вирішувати проблеми і 
стреси, що виникають в школі, вдома і на роботі, які впливають або можуть вплинути на успішність учнів 
в школі. 

Адреса: 6147 Sutter Avenue, Carmichael, Ca 95608, Carmichael Elementary School 

Менеджер програми: Monika Howard 916-979-8017 (monika.howard@sanjuan.edu) 

 НАПРАВЛЕННЯ: 

Звертайтеся, будь ласка, до консультанта школи Lichen, Joyce Long, якщо у вас є проблеми з психічним 
станом. 

MCKINNEY-VENTO ПРОГРАМА: 

Термін «бездомні діти і молодь» означає особи, які не мають постійного, регулярного і адекватного 
житла для помешкання. Включаючи дітей шкільного віку, які мають де спати: у притулку, мотелі або 
готелі, тимчасовому житлі, парку трейлерів, наметовому таборі, через тимчасові домовленості в будинку 
рідних/знайомих, або у місці що не призначене для розміщення людей. 

Щорічно після отримання підтвердження реєстрації сім'ї заповнюють нове опитування резидентів, щоб 
залишатися на програмі «Сім'ї в перехідний період». Батькам необхідно заповнити тільки одне 
опитування для всієї своєї родини. Форми повинні бути відправлені по електронній пошті координатору 
(Homeless Liaison) вашої школи, повернута в San Juan Central, Room 14 або відправлена по факсу: (916) 
979-8977. 

CALFRESH ЗАЯВА: 

CalFresh надає допомогу із харчуванням людей з низьким рівнем прибутку. Наприклад допомога у 
придбанні продуктів для кращого харчування. Зателефонуйте, щоб записатись: 916-979-8877. 

SAN JUAN CENTRAL СКЛАД ПРОДУКТІВ: 

San Juan Central Admissions і Family Services має склад продуктів для тих, хто має потребу або невеликий 
прибуток. Години роботи - щовівторка та щочетверга з 11 a.m. до 2 pm. Якщо ви в цей час недоступні, 
телефонуйте: 916-979-8877, щоб назначити час відвідування. 

СКЛАД ОДЯГУ: 

San Juan High School має склад для одягу. Будь ласка, зв'яжіться з Ardath Ferris по: (916) 979-8878 або 
aferris@sanjuan.edu.  

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЛІКАРЕМ НА ВИПАДОК ПСИХІЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ: 

· A Community for Peace - (916) 728-7210 
· Call 2-1-1 Sacramento - Dial 211 або (916) 498-1000 
· Next Move - (916) 455-2160 
· Sacramento Self-Help Housing - (916) 341-0593 
· Renters Help Line - (916) 389-7877 
· St. John’s Shelter Program for Women and Children - (916) 453-1482 
· Terra Nova Counseling - (916) 239-6387 
· Travelers Aid - Emergency Assistance Agency - (916) 399-9646 
· Volunteers of America - (916) 442-3691 
· WEAVE (Women Escaping a Violent Environment) - (916) 920-2952 
· White House Counseling Center - (916) 971-7640 
· WIND Youth Services - (916) 561-4900 

mailto:aferris@sanjuan.edu
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ПРАВИЛА ШКОЛИ  

Студенти зобов'язані дотримуватися шкільних правил і положень кримінального та цивільного права як 
у школі, так і в інших навчальних закладах. 

ПРАВИЛО ВІДНОСНО ВІДВІДУВАННЯ: 

Регулярне відвідування має важливе значення для успішності дитини у школі. За винятком 
хвороби та/або х надзвичайних ситуацій. Наше бажання щоб діти були присутні щодня. 

Ми просимо, щоб ви намагалися призначити зустріч із лікарем, стоматолога та інших необхідних 
зустрічей до або після школи, коли це можливо. Коли діти хворіють, без сумніву краще, коли вони 
залишаються вдома, де їх можуть доглядати і не розповсюдженні інфекції.  

ЦІЛОДОБОВА ЛІНІЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРОПУСКІВ:  

(916) 979-8440 
Довідка відносно пропуску дитина повинна містити: 

• Ім’я дитини та ID номер з поясненнями 

• Дату пропусків 

• Ваше ім’я та відношення до учня 

• Причина пропуску 

Студенти, що приїжджають під кінець шкільного дня, повинні прийти до офісу із заявою від батьків, 
лікаря, стоматолога тощо. 

Якщо батьки помітять помилку в своєму реєстрі відвідувань, він негайно повинен отримати бланк 
виправлення з офісу, а вчитель виправивши помилку, повернути бланк в офіс. 

За Каліфорнійським Освітнім Кодексом лише наступні пропуски вважаються виправданими: 

• Хвороба (до 10 днів або еквівалент періоду хвороби, не підтвердженого лікарем) 
• Карантин із поясненнями окружного лікаря 
• Медичні, стоматологічні, допомога лікаря по зору та послуги кайропрактора. (Потрібна медична 

довідка від лікаря) 
• Похорон - один день в Каліфорнії; три дні поза штатом. Лише для найближчих членів родини: 

батьків, бабусі чи дідуся, братів і сестер та будь-якого родича, що мешкають із вами. 
• Виклик до суду 

Пропуски по поважній причині (за законом дозволені пропуски із довідкою лікаря): 

• Хвороба. 

• Медичні, стоматологічні та інші призначення. 

•  Відвідування похорон когось із найближчих родичів. 
 

ЗАПІЗНЕННЯ: 

Учні що запізнюються в школу це велика проблема. Відповідальність батьків пояснити причини 
запізнення дитини працівникам офісу. Працівники школи роблять все для того щоб зменшити порушення 
навчальної атмосфери у класі, максимально використовуючи час для навчання. Коли учні запізнюються, 
процес викладання порушується коли вчитель повторює завдання для кожного учня окремо. Повторні 
запізнення мають негативний вплив, тому ми просимо вас зробити все можливе щоб учні могли приходити 
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до школи вчасно. Ми повідомимо вам, якщо у дитини є багато запізнень. Студенти, які запізнюються 
повинні отримати дозвіл у шкільному офісі перед тим як прийти у клас. 

. Учні що мають велику кількість запізнень будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. 

Але у випадку якщо ви запізнились, потрібно зробити наступне: 

 Поясніть причину пропуску у потоці 5 денного періоду надавши довідку, письмове пояснення або 
зателефонувавши в офіс.. 

ДОВІДКА ПРО ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ (CIVF): 

Довідка про підтвердження хронічної хвороби дозволяє батькам виправдати відсутність у школі через певний 
стан здоров'я дитини із поясненнями стану дитини від вас або від лікаря. San Juan Unified School District не 
прийме жодну довідку CIVF, без детального пояснення, без дати відсутності, діагнозу, перелічених відповідних 
симптомів. Пояснення мають бути на форменому бланку лікаря або із візитною карткою клініки або медичної 
групи і відповідного підпису. Адміністратор або призначена особа мають право не визнавати дійсною довідку 
CIVF, якщо будуть помилки. Дія довідки закінчується наприкінці навчального року. Батьки повинні 
поновлювати довідку щорічно. Із запитаннями звертайтеся в San Juan Unified School District Health Services / до 
шкільної медсестрі або за номером: 916-971-7643 або в офіс Attendance Improvement Program/SARB за номером 
916-979- 8604. 

САМОСТІЙНЕ НАВЧАННЯ НА КОРОТКИЙ ПЕРІОД ЧАСУ: 

Батьки можуть попросити домашнє навчання на п'ять або більше днів по причині хвороби. Ми просимо 
батьків зробити запит про отримання самостійного навчання через шкільний офіс принаймні за тиждень до 
можливої відсутності. Це попереднє повідомлення необхідно, щоб викладач в класі встиг визначити завдання, 
які повинен виконати учень. Якщо батьки звернуться запізно, вчитель / адміністрація можуть відмовити у 
надаванні навчання. Усі завдання, що були надані учневі, потрібно зробити і повернути в перший день 
повернення до школи для отримання повної оцінки. Учні, що успішно завершили роботу, не будуть позначені 
як відсутні на час що визначені у контракті. 

Незважаючи на те, що незалежний навчальний контракт надає відповідні завдання для учня, важливо 
зрозуміти, що контракт не може замінити рівень та атмосферу навчання в класі. Самостійне навчання - це 
привілей, а не право. Якщо завдання учнів, його відвідуваність або поведінка не відповідають шкільним 
вимогам і стандартам, по причині цього учневі може бути відмовлено в отриманні такої форми навчання. 

Якщо учень не завершує свою роботу до призначеної дати, завдання не буд зараховане і відсутність учня буде 
вважатись невиправданими. Це також вплине на можливість отримання самостійного навчання у 
майбутньому.  

ЕКСКУРСІЇ: 

Учні можуть брати участь в шкільних екскурсіях. Екскурсії є доповненням до шкільного навчання в більш 
вільній обстановці. Дуже важливо, щоб учні також гарно поводились і дотримувались правил безпеки під час 
поїздок. Учні повинні вести себе із повагою, так щоб усі діти під час екскурсії могли бачити, чути і вчитися. 

Під час екскурсій учні повинні дотримуватися шкільних правилам. Якщо поведінка учня несе небезпеку для 
інших, або вимагає додаткового догляду, учня попросять залишити місце екскурсії. Батьки учня або директор 
школи привезуть учня назад в школу. 

Показником того що учень може їхати на екскурсію є гарна поведінка в школі. Учень може бути не 
допущений до участі в поїздці, якщо поведінка учня не відповідає рівню і заподіює проблеми для інших (1), 
або (2) для нагляду за учнем необхідний додатковий персонал. 

ЗІБРАННЯ ДЛЯ НАГОРОД: 
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У кожному триместрі у школі Lichen P-8 проводяться асамблеї під час яких учні отримують нагороду за їх 
старанну працю. Учні отримують нагороду за сумління, регулярне відвідування, високі досягнення, та 
мислення. В додаток вчителі можуть надавати додаткові нагороди учням. 

ПРАВИЛА ПЕРЕСУВАННЯ В ШКІЛЬНОМУ ХОЛІ: 

Для підтримання академічного успіху і безпеки учнів, учні повинні пересуватись по коридорах школи. Ми 
використовуємо Hall passes для того щоб знати у якому місці знаходяться наші учні. Якщо під час уроку 
дитина залишає клас, вони мають тримати hall pass при собі. В додаток якщо хтось із дорослих запитають 
про hall pass діти повинні показати цей pass.  

ІГРАШКИ: 

Учням не дозволяється приносити іграшки до школи. Lichen P-8 не відповідає за загубленні або вкрадені 
речі. Іграшки – мається на увазі все із чим дитина може гратися. 

ІГРИ НА ПЕРЕРВАХ: 

Учні не можуть грати “tag”. Таке рішення прийняте по причині безпеки учнів.   

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ НА ІГРОВОМУ МАЙДАНЧИКУ: 

Учні 4-8 не дозволяється гратись на майданчику для маленьких дітей.  

ПРАВИЛА ОЦІНКИ: 

Викладачі Lichen P-8 регулярно співпрацюють і використовують Загальні Стандартні Державні як основу для 
оцінки досягнень студентів. 

Рівні читання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexile Рівні (From the Reading Counts програма) 
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NWEA (MAP) Рівні 

   -Читання-      -Математика- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШТАТНІ ТА ОКРУЖНІ ПРОГРАМИ ТЕСТУВАННЯ: 

Учні у 3-8 класах складають тест що оцінює ріст академічної успішності Measures of Academic Progress 
(MAP) що є інструментом моніторингу на протязі року успішності і вправності учнів. В додаток учні 
штату Каліфорнія складають тест California Assessment of Student Performance & Progress (CAASPP) що 
проходить в квітні-травні щорічно. Ми отримуємо результати на окружному рівні і надсилаємо 
результати на поштову адресу учня.  Нагадуємо батькам про те щоб вони привозили дітей у школу без 
запізнень і забирали вчасно.  

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У ШКОЛІ 

ЛЮБОВ І ЛОГІКА: 

Стратегії любові і логіки надають інструменти та методи, які допомагають дорослим будувати поважні 
здорові відносини з учнями. Стратегії передбачають використання гумору, слова надії для уникнення 
апатії, щоб будувати відносини, які підкреслюють повагу і гідність, як для дітей, так і для дорослих. 
Любов і логіка забезпечують реальні обмеження в турботі і навчають наслідків і здоровому прийняття 
рішень. Більшість працівників пройшли підготовку в області стратегій «Любов і логіка» і 
використовують їх для розширення можливостей учнів робити якісний вибір. 

ЗАПИТ ДЛЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ: 

Учні всіх класів мають можливість використовувати форму «Request for Assistance». Існують дві окремі 
форми в залежності від рівня класу учня. Учні можуть заповнити форму в будь-який час і передати її 
вчителю, співробітнику або в офіс. Ім'я учня не вимагається при заповненні форми. Батьки можуть також 
повернути форму в офіс. 

Деякі приклади допомоги можуть включати: 

• Конфлікт між студентами 
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• Повідомлення про приниження 
• Бесіда із канцлером 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОГАНУ ПОВЕДІНКУ: 

Наші працівники мають можливість написати свої зауваження дітям що порушують дисципліну, або не 
приймають вірних рішень. Батьки повинні підписати письмове зауваження. Бланк потрібно буде 
повернути вчителю у наступний день. 

ПОЗИТИВНА ПОВЕДІНКА ТА ВТРУЧАННЯ ДЛЯ ПІДТРИМКИ (PBIS): 

PBIS являє собою заснований на фактичних даних підхід до управління поведінкою, застосовуваний на 
рівні школи, аудиторії і окремому рівні учнів. Це не навчальний план; скоріше, це спільний процес, який 
призводить до втручання, призначеним для унікальних потреб кожної школи, класу і окремого учня. 

 На рівні всієї школи команди формують рамки позитивних очікувань поведінки (т. Е. Шкільних правил). 
Вони аналізують проблемні зони і проводять профілактичні дії для зміцнення очікуваного поведінки. Ці 
втручання є первинною профілактикою і, як доведено, зменшують проблеми поведінки в школі і 
сприяють позитивній шкільної культури. Шкільні команди поведінки також працюють над створенням 
систематичних стратегій для учнів з підвищеним ризиком і використовують оцінки функціонального 
поведінки для розробки допомоги студентам, які представляють найбільш значущі проблеми з 
поведінкою. 

КЕРУВАННЯ ПОЗИТИВОЮ ПОВЕДІНКОЮ: 

Коли відбувається невідповідну поведінку учня, в школі Lichen є правила згідно яких проводиться бесіда 
з учнями, щоб змінити їх поведінку, яке включає в себе використання логічних і природних наслідків як 
засіб усунення неправомірної поведінки учнів. Ми фокусуємося на позитивному підкріпленні, такому як 
словесна похвала, Bear Bucks, які можуть бути використані в нашому шкільному магазині, спеціальному 
зароблений часу і святах. Коли коригувальні кошти не ефективні, ми використовуємо прогресивні кроки 
в дисципліні, які включають усні попередження, тимчасові обмеження в класі, втрату перерви / 
затримання / школа по четвергах для 6-8-го класів, телефонні дзвінки батькам, цитування та / або 
напрям в офісу , що може привести до (PASS / відсторонення на  

місці) або до домашнього відсторонення. Citation повинна бути підписана батьком і повернута вчителю 
на наступний день. Коли повторні втручання неефективні, проводиться батьківська конференція та 
реалізований план підтримки поведінки. 

У довіднику для батьків San Juan Unified School District також міститься додаткова інформація 
про правила округу.  

ВИВЧАЮЧИ ВІДПОВІДНУ ПОВЕДІНКУ: 

Вчителі розглянуть PBIS & Common Area Rules і Handbook з учнями протягом першого тижня навчання. 
Під час обговорення в класі буде наголошено на необхідності в правилах. Це буде повторюватися в міру 
необхідності протягом усього навчального року і після шкільних перерв. 

НАГОРОДА ЗА ВІДМІННУ ПОВЕДІНКУ: 

Основна увага в школі Lichen P-8 приділяється позитивному визнання хорошого поведінки в школі. 
Особливу нагороду отримують учні, дотримуються правила безпеки і гарної поведінки в класі, на 
ігровому майданчику і в їдальні. Ми практикуємо нагородження за допомогою «Bear Bucks» купонів для 
обміну на товари в нашому шкільному магазині. 
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Клас:  Кожен вчитель має можливість зробити свою систему нагороди учням із відмінною поведінкою, 
дізнатися про це ви можете під час Back-to-School Night. 
На рівні школи: 
• Купони “Bear Buck” на які дозволяється придбати різні призи (K-5) або лотерейні квитки Big Spin 
(6-8) які спонсоруються PTA.  
• Ми проводимо загальні збори у кожному триместрі де нагороджуємо учнів за гарну поведінку та 
старання у класі. 
• Виховання характеру 
• Нагороди за регулярне відвідування. 
• Батьки отримують завчасне повідомлення про день і час коли учні отримають нагороди 
• Дзвінок батькам із подякою за гарну поведінку учнів. 

СЕРЙОЗНІ ПОРУШЕННЯ: 

Слова або дії, спрямовані проти учня або групи учнів, які є досить серйозними або мають реальний 
підґрунтя в плані порушення навчання в класі, створюють суттєві заворушення і вторгаються в права 
учня або групи учнів шляхом створення у вузькому або ворожого середовища, з причини переслідувань. 
Через серйозність злочину відповідно до вимог Каліфорнійського Освітнього Кодексу порушення цього 
правила призведе до усунення і може привести до виключення зі школи. Якщо виникли підозри щодо 
переслідувань учня негайно зробіть повідомлення про це вчителю або адміністратору. 

НАСИЛЬСТВО / НЕНАВИСТЬ: 

Заподіяння, спроба, загроза заподіяти або взяти участь в акті насильства на ґрунті ненависті, скоєному 
проти людини або його майна, яке мотивовано, повністю або частково, упередженістю злочинця у 
відношенні раси, релігії, етнічного / національного походження, або сексуальної орієнтації - вважається 
особливо тяжким порушенням. Через серйозність цього злочину і відповідно до вимог Каліфорнійського 
Освітнього Кодексу будь-яке порушення на цьому ґрунті призведе до звільнення і може привести до 
виключення зі школи. Учні та викладачі повинні негайно повідомляти адміністратора про підозрілі 
випадки насильства на ґрунті ненависті. 

КОНФЛІКТИ УЧНІВ: 

У разі виникнення конфліктів між учнями негайно повідомляйте дорослим в школі, якщо ви відчуваєте 
загрозу, або вам погрожували або вас переслідували. Повідомлення може бути зроблено вами особисто 
або за допомогою «request for assistance form». Подібні випадки заважають вашій здатності зосередитися 
на навчанні, тому важливо швидко вирішити цю проблему. Уникайте чуток або пліток. Єдиний результат 
пліток - це образа і гнів. Робіть так: «Якщо я не чув / ла це на власні вуха, не варто ображатися чи 
злитися. 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ: 

Lichen P-8 використовує наведену нижче схему, щодо поведінки та наслідків / покарань учнів. 

Приклади поведінки учнів 

Рівень I Рівень II Рівень III 

Виконує відповідні інструкції вчителя і 
нагадування, адресовані класним 
учителем в класі / коридорах. 

Потрібна взаємодія з однолітками, 
працівниками / персоналом або іншим 
викладачем. 

Потрібно участь адміністратора 

   Непристойна мова Непристойна мова Непристойна мова 
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Лайка. Переслідування (знущання, образа 
тощо) 

Вульгарні вислови 

Прізвиська. Погрози / Залякування. Серйозні словесні погрози 

Вербальний аргумент. Відкрита неповага до персоналу. Сексуальні домагання 

Негативні коментарі. Постійні лайки, негативні коментарі, 
сперечання. 

Вибухівка (загроза) 

Суперечки. 

 

Переслідування з боку злочинних груп 

Брехня.  Залякування 

Постійне словесні перепалки.  Загрози / нанесення побоїв 

  Злочинні угрупування 

  Погрози/вимагання 

   Фізичний контакт Фізичний контакт Фізичний контакт 

Притиснення / відштовхування стусани Бійка/Фізичний напад 

зіткнення плювки Напад або спроба сгвалтувати 

Дотик до інших Імітація захоплень і прийомів Фізичне залякування персоналу 

 Ляпас  

 Напад на інших  

   Непокора Непокора Непокора 

Вперта поведінка Суперечки із іншими, не дотримання 
вказівок 

Залишення класу 

Порушення правил класу Непокора вербальним вказівкам Залишення коридору 

Суперечки Небажання виправлятись Відхід з будівлі 

Відмова від участі   

   Порушення процесу Порушення процесу Порушення процесу 

Галас Голосні викрики тощо. Відмова виправляти поведінку після 
кількох попереджень. 

Вигукування   

Порушення під час уроку в класі   

Розмови / Порушення дисципліни   

Самовільний відхід з класу   
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Невірне використання  Невірне використання Невірне використання 

Пошкодження книг Кидання предметів Вандалізм 

Поломка олівців, кольорової крейди 
тощо. 

Нанесення шкоди чужому майну Великі написи / графіті 

Кидання дрібних предметів Крадіжка  Пожежа/ 

Самовільне пересування меблів  Використання пожежонебезпечних 
матеріалів 

Написи на столі, книгах тощо.   

Перевірка портфелів без дозволу, або 
парти інших учнів тощо. 

  

  Інше 

  Володіння зброєю (або) 

  Зберігання алкоголю / наркотиків 

      Наслідки відносно порушників 

рівень I рівень II рівень III 

Виконує відповідні інструкції вчителя і 
нагадування, адресовані класним 
учителем в класі / коридорах. 

Звертається до вчителя. Словесний 
батьківський контакт повинен бути 
зроблений для кожного інциденту. 
Конференція батьків і вчителів 
повинна проходити після третього 
інциденту. 

Потрібно участь адміністратора. 

Behavior Intervention Form повинна бути заповнена на кожному рівні 

 

Варіанти наслідків Варіанти наслідків Варіанти наслідків 

Може включати, але не обмежуючись: Може включати, але не обмежуючись: Може включати, але не обмежуючись: 

   
 Наслідки рівня I і / або Наслідки рівня II і / або 

Зробити перерву Втрата привілеїв Направлення до адміністратора із 
запрошенням батьків 

Конференція з учнем Альтернативна зміна Участь правоохоронних органів 

Направлення в комітет Конференція вчителів / батьків Відсторонення в школі 

Поведінка яку ми очікуємо 

 

Альтернативне розміщення в класі Короткострокове відсторонення 

Повідомлення батькам Комунальні послуги Довгострокове відсторонення 
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Учень телефонує батькам Направлення до адміністратора  

6-10 Порушення І групи можуть 
привести до переходу на рівень II 

3 випадки рівня II можуть переходити 
на рівень III 

2 інциденти рівня III можуть перейти 
до рекомендації про виключення 

 

ПРАВИЛА ШКОЛИ 
ВІДВІДУВАННЯ ШКОЛИ: 

Ми вітаємо та запрошуємо вас відвідати нашу школу. Якщо у вас виникне бажання, ми просимо вас заздалегідь 
зателефонувати до школи, щоб назначити час. Ми також просимо вас зателефонувати і запланувати зустріч, 
перш ніж відвідувати клас вашої дитини. Для забезпечення безпеки учнів усі батьки / опікуни зобов'язані 
зареєструватися в офісі та носити наклейку для відвідувачів, перш ніж відвідувати клас або вийти з 
обіду. Ця вимога полягає у забезпеченні безпеки та захисту всіх дітей, оскільки це гарантує, що в нашому 
університетському містечку працюють лише люди з законним бізнесом. 

ПРИБУТТЯ ТА ЗАЛИШЕННЯ ШКОЛИ: 

Залишити і забрати дітей потрібно тільки на повороті перед D-крилом. Місце для паркування спереду 
школи призначене тільки для мікроавтобусів и автобусів. 

Прибуття до школи 

Учні повинні бути в класі до 8:00 ранку. Будь ласка, залиште своїх учнів перед D-крилом. Сплануйте свій час 
достатньо для того, щоб ваш учень (учениця) могли безпечно дістатися до свого класу. Якщо ви Хотіли б взяти 
участь у Ранкові Прогулянці з дитиною, будь ласка, поставе авто на вулиці (а не на стоянці) и Ідіть зі своїм 
учнем на майданчик. Після дзвінку о 8:00, батьки повинні зареєструйтеся в офісі, для того щоб бути на 
території школи. 

Залишення території школи 

Коли ви забираєте свою дитину, візитери повинні залишатися попереду школи до дзвінка. 

ПІСЛЯ ШКОЛИ: 

Для безпеки учнів, що НЕ мають додаткових занять або інших шкільних заходів, таких як репетиторство, після 
шкільні заняття, повинні залишити школу відразу. Учні, що відвідують програму Bridges, повинні залишатися 
в призначеному місці. Учні, що очікують батьків, повинні бути перед школою. Учні НЕ можуть бути у школі до 
6:00 або коли всі інші програми закінчилися.. 

ТРАНСПОРТУВАННЯ: 

Під час шкільного дня на території школи пересуватись на любому виді транспортування заборонено. 

Велосипеди 

Учням пропонується ставити свої велосипеди в комплексі. Комплекс знаходиться в кінці D-wing, поруч із 
дитячим майданчиком. Щоб запобігти крагу, учні повинні замкнути велосипеди. 

Скутери 

Учням пропонується залишити свої скутери в спеціально відведеному для цього місці. 

Скейтборди 

Ми радимо учням зберігати свої скейтборди в спеціально відведеному для цього місці. 

КОНТАКТИ З ВЧИТЕЛЕМ: 



 21 

Вчителю вітають Ваші зауваження та дзвінкі. Конференції можуть буті легко організовані. Вчителі, як 
правило, Доступні для прийому телефонних дзвінків з 7:45 - 8:00 ранку и безпосередньо після школи. Всі 
викладачі мають адреси електронної пошти. Офіс буде приймати Телефонні ПОВІДОМЛЕННЯ вчитель 
відповість на ваш дзвінок настільки швидко наскільки це буде можливо. Зв'язок між учителем та батьками є 
надзвичайно важливим. Будь ласка, не соромтесь телефонуйте, якщо у вас є запитання 

.ДЗВІНКИ В ОФІС: 

Ми розуміємо, що іноді вам потрібно зв’язатись із своєю дитиною, щоб повідомити про зміни, але по 
можливості, будь ласка, обговоріть розклад вашого дня з дитиною, перш ніж він / вона піде в школу. Зрештою, 
якщо виникає надзвичайна ситуація, будь ласка, телефонуйте в офіс. Будь ласка, пам’ятайте про те що 
працівники шкільного офісу ближче до кінця занять, дуже зайняті тому ПОВІДОМЛЕННЯ для вашої дитини 
можливо буде довше ніж звичайно. 

ОЧІКУВАННЯ ШКОЛИ 

ФОРМА ОДЯГУ: 

Для створення сприятливої атмосфери для освіти, учні повинні дотримуватися правил щодо форми одягу. 
Стилі одягу та зачіски це вибір кожного особисто, але не повинні бути екстремальними і не повинні 
відволікати від занять та шкільної атмосфери. 

Примітка: Постановою керівництва округу Сан-Хуан: заборонено мати приладдя, прикраси, символи, моделі, 
які вказують на приналежність до злочинних груп, проголошують використання наркотичних засобів, 
насильства та непристойної поведінки. 

Загальні правила 

Одяг повинен бути чистим, охайним та попрасованим. Штани / шорти повинні бути підшитті без дірок. 

• Будь-яка річ (одяг, прикраси, приналежності, капелюхи и тощо), що вказує на приналежність до злочинних 
угрупувань, з непристойними малюнкам із написами про вживання наркотичного ЗАСОБІВ, тютюну, алкоголю 
та насильства а також ЗАСТОСУВАННЯ зброї, заборонено в школі. 

• Взуття дитини має бути зручним, комфортним для використання під час уроків фізкультури. 

• Взуття повинно бути закритим. Шльопанці, взуття на підборах більше 1 дюйма та сандалі без застібок в 
школу носити заборонено. 

• Пам’ятайте що учні приносять сумки або особисті РЕЧІ в школу на свій ризик. 

• Не дозволяється мати тату або інші знаки на тілі. 

• Для учнів початкових шкіл не дозволяється користуватись косметикою, окрім безкольорової помади. 

• Забороняється користуватись одеколоном, духами або іншими ароматичними засобами в школі. 

• Зачіски учнів не повинні бути відволікаючими від шкільного процесу. 

Штани / Юбки / Шорти / Сукні 

• Брюки, спідниці та шорти повинні мати відповідну розміру та на талії. 

• Не дозволяється одягати спадаючі штани що демонструє нижню білизну. 

Штани, юбки та шорти повинні мати відповідну довжину. (Якщо ваш самий довгий палець відчуває матеріал, а 
не шкіру, це правильна довжина!) 

• Одяг має бути в хорошому стані і без дірок. 

• Не дозволяється приходити у піжамах. 
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• Ремні не повинні звисати із талії. 

Плаття / Сорочки 

• Не дозволяються теніски на бретельках. 

• Не показувати предмети нижньої білизни. 

• Сорочки та плаття мають закривати плечі, спину и живіт. Не одягайте одяг не вашого розміру. 

• Одяг повинен закривати спина та живіт. 

Верхній одяг 

• Верхній одяг повинен відповідати сезону. У приміщеннях одяг потрібно знімати, залежно від температури. 

• Не одягайте капюшони всередині будівлі. Кофти, із капюшоном, не дозволяють носити в школі. 

Прикраси / Капелюхи / Аксесуари: 

• Капелюхи, козирки та в'язані шапочки дозволяється одягати поза класом для захисту від сонця або тепла. 
Бейсбольні шапки потрібно одягати козирками вперед. Всередині будівлі не дозволяється одягати головні 
убори. 

• Гострі речі, ланцюжки, і ін. заборонені у школі. Це включає гострі сережки та інші предмети прикраси. 

Якщо одяг не відповідає шкільним правилам, або відволікає від шкільного процесу, учнів можуть відправити 
додому переодягнутися. Порушення цих правил може призвести до дисциплінарних стягнень. 

Правила щодо ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ 

Мобільні телефони, iPod тощо. дозволені до і після школи але використовуватися прилади під час навчання 
без дозволу вчителя. Відповідальність учня полягає в тому, щоб переконатися у тому що пристрій повністю 
вимкнений (не в режимі вібрації), у той час як учень знаходиться в класі. Якщо учень ігнорує це правило і 
використовує електронний пристрій в класі або якщо мобільний телефон дзвонить в класі або пристрій 
знаходиться на видному місці або чутно з якої-небудь причини взагалі в класі, цей пристрій заберуть і 
залишать в офісі до закінчення шкільного дня. Потім батьки повинні забрати пристрій до або після школи. 
Якщо учень відмовляється віддати електронний пристрій викладачеві (або будь-якого співробітника), коли 
його попросять, він буде направлений в офіс за непокору. 

Lichen P-8 не несе відповідальності за загублені, зламані або вкрадені електронні пристрої. 

Колонки / Музика 

Учням забороняється використання динаміків для відтворення музики або відео протягом навчального часу 
без дозволу викладача. Гучна музика заборонена в школі. 

ІНФОРМАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРА: 

При використанні шкільних комп'ютерів ви погоджуєтеся дотримуватися вказівок учителів і шкільного 
персоналу, правилам школи, шкільного округу та правилам будь-якій доступній комп'ютерної мережі. Ви 
повинні бути уважні і шанобливо ставитися до інших користувачів. Використання шкільних комп'ютерів і 
доступ до Інтернету вважається перевагою. Якщо ви не дотримуєтеся правил, ви можете бути 
дисциплінованими і втратити права для використання комп'ютера. Шкільні комп'ютери призначені тільки 
для шкільної освіти і досліджень. Не використовуйте шкільні комп'ютери і мережі для особистої або 
комерційної діяльності. Не міняйте програмне забезпечення або документи (крім створюваних документів). 
Не дозволяється виробляти, розповсюджувати, доступ, використання, зберігання інформації, яка є особистою 
або конфіденційною, захищений авторським правом, погрожувати, використовувати образливу, непристойну, 
порнографічну інформацію, яка порочить інших, містить ненормативну лексику, перешкоджає або порушує 
роботу інших або викликає перевантаження або пошкодження системи. 
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San Juan Unified School District 
Risk Management 
3738 Walnut Ave.,   Carmichael, CA  95608 

P. O. Box 477,   Carmichael, CA  95609-0477 

Telephone (916) 971-7756    Fax (916) 971-7984 

Internet Web Site:  www.sanjuan.edu 

 

 

НАВЧАЛЬНІ І СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ 

Учні мають різні клуби та тренування під час обіду і до і після школи. Соціальна діяльність, атлетичні заняття 
та інші спеціальні заходи, спонсоровано в школі, є привілеями, які вимагають задовільною успішності і 
поведінки учнів для участі. Учні, які були відсторонені або мають багато пропусків, не можуть бути допущені 
до участі в наступній поїздці і / або в шкільних заходах. 

 

LICHEN P-8 ранкової прогулянки: Давайте будемо рухатися! 

 

• Згідно з дослідженнями, фізичні заняття підготовляють учнів до навчання. 

• Звичка до занять в ранньому віці зберігається і в більш зрілому віці. 

• Зайва вага у дітей є серйозною проблемою в Сполучених Штатах. 

 

У зв'язку з цим, школа Lichen P-8 8 починає програму ранкових прогулянок. Учні будуть ходити навколо 
майданчика приблизно з 7:40 і 8:00 і можуть продовжувати ходити до 7:58. Ми запрошуємо всіх учнів і їх 
батьків для участі в цій програмі! Учні повинні будуть піти в класи, залишити там їх приналежності і потім 
починати ходити. Kindergarten учні ходитимуть навколо їх Kindergarten майданчика. Кілька шкіл округу SJUSD 
вже застосовували цю програму і виявили що учні починають день готовими до навчання. Із застосуванням 
цієї програми знизилася кількість проблем з поведінкою, ушкодженнями і дотриманням правил безпеки. 

 

Відвідуваність - BBQ: 

Учні отримують запрошення на щомісячний BBQ за ідеальне відвідування. Учням подають смачні частування 
за їх старання, щоб кожен день бути в школі. 

 

ТАНЦІ: 

Танці проводяться раз в триместр. Відвідування танців - це привілей, і можуть бути присутніми тільки учні 
Lichen (без винятків). Дрес-код повинен дотримуватися, і учні ПОВИННІ бути присутнім весь вечір до кінця 
танців. Для безпеки призначений дорослий повинен записати учнів до танців і після. Призначені дорослі 
повинні забрати свого учня в кінці танців. Якщо дорослий не забирає вчасно свою дитину, це може привести 
до втрати танцювальних привілеїв. 

ПОЗАКЛАСНІ ЗАНЯТТЯ: 

Шкільні правила застосовуються у всіх шкільних заходах, незалежно від часу або дня.  

 

 

 

http://www.sanjuan.edu/
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Спортивна страховка від нещасного випадку 

Тільки $ 15 за цілий рік 

Батьки / Опікуни: Шкільний округ San Juan не надає учням спортивних страховок і страховок від 
нещасних випадків. Поряд з тим що округ вживає необхідних заходів для захисту учнів від травм, 
нещасні випадки можуть відбуватися навіть у безпечній обстановці. Кілька доступних страхових 
планів дозволяється отримати через Учнівське Страхування - незалежну страхову компанію. 

Підтвердження наявності медичної страховки необхідно, якщо ваша дитина бере участь в шкільних 
спортивних заходах, включаючи групи підтримки, талісмани, оркестри, парадні групи ТОЩО) 
наявність стоматологічної страховки рекомендується. Страховка для під час занять футболом 
повинна бути куплена окремо. 

Навіть якщо ви маєте медичну страховку, ви можете купити учнівську страховку від нещасних 
випадків, щоб покрити відрахування із вашого страхування. 

Заява, опис переваг і форму скарг дозволяється знайти на Інтернеті: Student Іnsurance Website: 

1. Зайдіть на www.studentinsuranceagency.com 

2. Натисніть "K-12 Plans" зліва 

3. Під "K-12", натисніть "√" поруч з "Benefits" і виберіть варіант (дозволяється на Іспанському) 

4. Поверніться на K-12 сторінку і натисніть "√" поруч з Application 

5. Надрукуйте заяву, заповніть та надішліть поштою 

 

Якщо цей метод незручний для вас, попросіть вашу дитину взяти бланк заяви в офісі школи, 
заповніть, прикладіть ваш платіж і поверніть з дитиною, запечатав в конверті. Покриття набуває 
чинності у день одержання страховою компанією платежу зі школи. Чек повинен бути виписаний на 
Student Іnsurance Company; готівкові гроші не приймаються. 

 

Якщо у вас є питання або потрібно більше деталей, будь ласка зателефонуйте Diane Edelstein в 
Student Insurance по 1-800-367-5830 або зайдіть на Student Insurance website, зазначену вище. 

  

 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧНІВ 
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Учні мають права, як і всі громадяни, згідно з Конституцією, а також Каліфорнійському освітнього 
кодексу і політиці SJUSD. Учні повинні пам'ятати, що вони також зобов'язані бути відповідальними, 
продуктивними громадянами в школі і в суспільстві. Їх права включають таке: 

1. Право бути почутими. Учням рекомендується висловлювати конструктивну критику через уряд 
учнів, шкільна рада, вчителів, консультантів, адміністраторів і інші канали зв'язку, поки цей процес 
суттєво не порушує впорядковану роботу школи. (CEC 48907, SJUSD Policy 5145.2 AR 5145.5) 

2. Право на освіту в безпечної, чистої середовищі. Учні повинні знати про місця для сміття і 
поміщати в них все сміття. 

3. Право на повне використання навчального часу для отримання навчання. 

4. Право на справедливий, послідовне і шанобливе ставлення з боку співробітників і учнів. 

5. Право на слухання до накладення штрафу. Коли учень спрямовується на слухання за деякі 
проступки, учневі повинна бути надана можливість запропонувати свою версію інциденту шкільним 
владі (SJUSD Policy 5144.1). 

6. Право вимагати відшкодування скарг в рамках процедури розгляду скарг в окрузі (SJUSD Policy 
5145.5). 

 

ОБОВ'ЯЗКИ УЧНЯ І ОЧІКУВАННЯ ДЛЯ ПОВЕДІНКИ В КЛАСІ: 

Від початку до кінця класу вчителі повинні бути вільні щоб вчити, а учні повинні бути вільні 
вчитися. Очікується, що учні проявлять повагу до вчителя і іншим учням у класі. Будь-яка поведінка, 
що порушує інструкцію, є недоречним. Зокрема, учні повинні заходити в клас, підготовленими до 
роботи, і залишатися на завданні протягом періоду навчання. Учні повинні дотримуватися правила в 
класі, як описано кожним викладачем. Коли учень демонструє руйнівну поведінку в класі, вчитель 
спочатку буде працювати з учнем, щоб змінити цю поведінку. Якщо це не вдасться, учень, який 
продовжує порушувати процес навчання, буде переданий шкільним адміністраторам або радникам. 
Школа повідомить батькам, які повинні будуть допомогти у виправленні поведінки. 

 

 

 

 

LICHEN P-8 

ПРАВИЛА проти знущань 

Цілі наших правил по боротьбі зі знущаннями: 

• Підвищити поінформованість співробітників, учнів і батьків про залякування 

• Активно протидіяти знущанням в школі 

• Надавати стратегії для вирішення конфліктів і поваги відмінностей 
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• Створити шкільну середу, в якій всі учні, співробітники і батьки відчувають себе в безпеці і 
вітаються 

• Створити клімат, де дозволяється говорити про залякування і просити про допомогу 

• Сприяти хорошому психічному здоров'ю 

Права та обов'язки 

• Кожна людина має право відчувати себе в безпеці. Будь-яка людина, який залякує іншого, заперечує 
це право. Це означає, що ми повинні думати про інших (не тільки про себе) в класі, на ігровому 
майданчику, в їдальні і в туалетах. 

• Право відчувати себе в безпеці означає, що ми несемо відповідальність за те, як ми говоримо і діємо 
по відношенню до інших. Знущання позбавляє людину почуття безпеки. 

  
У школі кожен несе відповідальність за прийняття необхідних заходів для припинення зловживання 
службовим становищем. Наша школа не потерпить ніяких дій, які підривають право людини відчувати 
себе в безпеці, на повагу і вчитися. Ця політика спрямована на поведінку, що проводиться на шкільних 
підставах, в будь-якій школі, спонсорується діяльністю або поза школою (якщо знущання порушує 
середу навчання в школі або, можливо, являє собою безпосередню загрозу безпеці будь-якого учня). 
  
Профілактика та освіту 
Знущання є однією з найбільш небезпечних форм дискримінації, і її необхідно запобігти. 
Попередження про залякування починається зі всіх членів нашої спільноти, які можуть чітко 
розповісти про проблеми. Навчитися розрізняти різницю між нормальними соціальними злетами і 
падіннями, негативне соціальне поведінка, таке як підлість і грубість, і фактичне знущання, є 
частиною процесу для всіх нас. З цією метою ми надаємо наступні визначення для нашого спільного 
розуміння: 
Залякування - знущання - це небажана або необґрунтована поведінка, яке принижує, залякує або 
принижує людей як окремих осіб, або як групу. Така поведінка часто є постійним і повторюється, але 
може також статися як один інцидент. Це зазвичай здійснюється окремою людиною, але також може 
бути аспектом групової поведінки. Коли виникають знущання, учні будуть грати роль жертви, 
хулігана, хулігана-послідовника або свідка. 
Фізичне знущання - використовуючи фізичну силу, щоб заподіяти біль іншому учневі поведінкою, яке 
може включати в себе, але не обмежуючись, удари, штовхання, плювки, щипання, переслідування або 
утримування. Це також фізичне знущання, щоб псувати речі іншого учня, брати чи ламати майно, а 
також вимагати або вкрасти гроші. 
Словесне знущання - направляючи слова другого учня з наміром придушити або принизити. Сюди 
входить, але не обмежується, загроза, знущання, залякування, образа, сарказм, прізвиська та 
глузування. Це також вважається словесним знущанням, коли учень використовує ворожі жести щодо 
іншого учня, наприклад, надаючи йому, дивлячись пильно, роблячи пристріт, і закочуючи очі. 
Плітки - коли учень впливає на дружбу і відносини інших учнів за допомогою дій, які включають, але 
не обмежуються, умисне їх виключення, поширення пліток і чуток, шепіт про них, надання 
безшумного звернення, остракізму або різких змін. Знущання також включає в себе написання слів або 
створення мультфільмів, плакатів або малюнків про інше учня, покликаному пошкодити або 
принизити цього учня. 
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Кібер залякування - визначається як знущання з використанням технології або будь-електронного 
зв'язку. Це включає, але не обмежується, електронну пошту, інтернет-зв'язок, обмін миттєвими 
повідомленнями, розміщення на сайтах соціальних мереж або факсимільний зв'язок. Кібер-знущання 
включає в себе створення веб-сторінки або блогу, в яких автор припускає ідентифікацію іншої 
людини, яка знає уособлення іншої людини як учасника розміщеного контенту або повідомлень або 
поширення за допомогою електронних засобів або повідомлень, які відповідають визначенню 
знущання, незалежно від того, чи поширюється він безпосередньо або створює проводку, до якої може 
звернутися один або кілька людей. Оскільки більшість Кібер-знущання відбувається за межами школи, 
для того, щоб школа втрутилася і дисциплінувала, адміністратор повинен буде прийняти рішення про 
те, що кіберзапугіваніе негативно вплинуло на «порядок в школі» та що через це існує безпосередня 
загроза безпеці учня або шкільній атмосфері та навчання . 
Расистські знущання - відноситься до цілого ряду протиправних дій, як фізичних так і психологічних, 
які змушують людину відчувати себе небажаним, обмеженим, виключеним, безсилим або марним по 
причині кольору шкіри, етнічної приналежності, культури, релігійних поглядів, національного 
походження або національного статуту . 
Моббінг знущання (приниження від натовпу) - є особливим типом поведінки знущань, що 
здійснюються групою, а не окремою людиною. Моббінг - це знущання або соціальна ізоляція людини 
за допомогою колективних необґрунтованих звинувачень, принижень, загального переслідування або 
емоційного насильства. Хоча це групове поведінка, окремі інциденти, такі як образа або практична 
жарт, можуть виконуватися індивідуумом як частина поведінки натовпу. 
Відплата - коли хуліган турбує або залякує учня, який повідомив про випадки знущань. Це також 
відноситься до учнів, які виступають на захист жертви. 
Імунітет / відплата - Жоден шкільний співробітник, учень або волонтер не може брати участь в 
репресіях або відплати. 
 

 

КЛАСИ P-8 LICHEN SCHOOL ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ І 
ТЕХНОЛОГІЙ 

Lichen надає учням повний спектр комп'ютерних послуг, включаючи доступ до Інтернету. 
Користуваннями комп’ютерів, ноутбуків, iPod, Chromebooks в класі що надаються учням і 
батькам, які погоджуються із правилами, перерахованими на цій сторінці, і підтверджуючи 
підписом заяви знизу цього документу. Коли ви використовуєте шкільні комп'ютери і 
отримуєте доступ до Інтернету, це привілей а не право, тому ви погоджуєтесь дотримуватися: 

• Вказівок викладачів і шкільного персоналу. 

• Правил школи і шкільного округу. 

• Правил доступу до комп'ютерної мережі. 

Ви погоджуєтеся бути уважним і шанобливим по відношенню до інших, включно персоналу 
слідкуючих за використанням комп'ютерів. 

НАСТУПНІ ПРАВИЛА ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТОВУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ В 
ШКОЛІ LICHEN: 

• Використання шкільної технології обмежується навчальними завданнями і шкільними 
дослідженнями. Не використовуйте шкільні комп'ютери і мережі для особистих цілей та 
придбання речей та послуг онлайн. 
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• Не змінюйте програмне забезпечення, системні налагодження комп'ютера або документів 
(крім створюваних вами або для вас навчальних документів). 

• Не дозволяється виробляти, розповсюджувати, отримувати доступ, використовувати або 
зберігати інформацію, яка: 

- Незаконна 

- Приватна чи конфіденційна 

- Захищає авторські права 

- Шкідлива, загрозлива або образлива для інших 

- Викликає перевантаження або пошкодження системи 

• Не втручайтеся і не намагайтеся обійти систему або захист файлів. 

• Чи не привозите в школу будь-які зовнішні диски / дорожні диски - вони будуть 
конфісковані. 

• При використанні Інтернету учням не слід звертатися до наступних: - Будь-які документи, 
що містять наготу, насильство, поводження з наркотиками - Будь-які документи, що містять 
расові, етнічні чи сексуальні образи - Музичні або розважальні файли, якщо вони не належать 
до класного призначенням 

• Через вірусів, пов'язаних з наступними матеріалами, учням дозволяється завантажувати що-
небудь з Інтернету, включаючи: 

Ігри будь-якого змісту 

Звукові файли 

• Якщо ці обмеження заважають роботі вчителя або проекту, то він може відхилити ці 
обмеження для цього конкретного проекту. 

При порушенні будь-якого з перерахованих вище дій ви втратите ці привілеї згідно 
Каліфорнійському освітньої Кодексу 48900 і San Juan Board Policy 5144. 

 

 

TITLE I школа  -  ПРАВИЛА УЧАСТІ БАТЬКІВ 

Lichen P - 8 Школа 

 

Школа Lichen P-8 розробила спільно з батьками Title I письмову ліцензію для участі батьків в школі. 
Lichen була ідентифікована як школа Title I. Діючі правила участі батьків розглядаються не рідше ніж 
один раз на рік на зборах Ради школи, де вони переглядаються і затверджуються. Потім переглянуті PIP 
діляться зі шкільним персоналом і батьківським співтовариством. Батькам рекомендується пропонувати 
зміни, які будуть представлені в SSC. Батькам пропонується зробити свій внесок в оцінку потреб і Єдиний 
план досягнення учнів на зборах Ради школи. 

Lichen розповсюдила правила батькам Title I учнів. Lichen правила участі батьків надаються батькам 
наступним чином: 
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• Як частина батьківського довідника, який надається батькам і учням під час: 

- Розклади занять до початку навчального року. 

- Агітаційних заходів в перший місяць навчального року. 

- реєстраційних зустрічей з консультантами для нових учнів, які надійшли після початку навчального 
року. 

- Вибирайте на нашій столі в офісі. 

• Електронна публікація на веб-сайті школи. 

• Розміщення в Центрі сімейних ресурсів (або в будь-якому іншому видимому просторі). 

• Зустрічі ELAC і SSC. 

У цих правилах описуються засоби для виконання таких вимог до участі батьків Title I [20 USC 6318 
Section 1118 (a) - (f) inclusive]. 

Залучення батьків до Title I 

Щоб залучити батьків в Title I в школі Lichen P-8, були встановлені наступні практики: 

• Школа проводить щорічні збори, інформує батьків учнів Title I про вимоги Title I і про право батьків 
брати участь в програмі Title I. 

• Під час щорічних зборів Title I батьки будуть проінформовані про інформацію, що стосується 
навчальної програми, придбаної ресурсами Title I, включаючи навчальну програму і / або матеріали, 
придбані для EL учнів. 

• Під час щорічного засідання Title I останній «Єдиний план досягнення успішності» розглядається з 
батьками, включаючи дані про стан школи / класів, цілі досягнення цілей протягом року і Title I бюджет. 

• Під час шкільного заходу в школі батьки інформуються про шкільну програму, включаючи права 
батьків, і їм надають кошти для доступу до даних про досягнення своїх учнів і повідомляють цілі та 
очікування з вчителями і персоналом. 

• Інформація також поширюється на збори ELAC і SSC. 

• Під час запланованих конференцій з викладачем і батьками коли інформація надається про академічні 
цілі для їх дітей на навчальний рік, про прогрес в досягненні рівня майстерності під час шкільних, 
окружних і штатних тестувань 

Школа пропонує гнучкий графік зустрічей для батьків Title I, таких як зустрічі вранці або ввечері. 

• Для батьків, учнів і вчителів проводяться два рази на рік конференції, що проводяться учнями, для 
визначення щорічних академічних цілей, огляду прогресу та внесення змін у міру необхідності. Час 
встановлюється відповідно до батьківської доступністю. 

• Батькам пропонується призначити зустріч з вчителями, керівником і / або консультантом в будь-який 
час протягом навчального року. 

• Батькам пропонується відвідувати збори Ради школи. 

• Батьки інформуються і запрошуються для участі в Раді школи, який зустрічається не менше шести 
разів протягом року. Батькам повідомляють про кожних зборах щорічним шкільним календарем, 
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повідомленнями на дошці оголошень, оголошеннями на веб-сайтах і різними електронними 
оповіщенням. 

• Батькам учнів, які вивчають англійську мову, також пропонується брати участь в ELAC, який 
зустрічається не менш ніж чотири рази на рік і надається з тією ж інформацією, що і в SSC, включаючи 
інформацію про програми Title I. 

• Школа Lichen P-8 надає, наскільки це можливо, ці оголошення на інших мовах, крім англійської, для 
нашого EL спільноти. 

 

Школа включає батьків Title I учнів в організованому, поточному і своєчасному порядку, в процесі 
планування, огляду * і вдосконаленні програм Title I школи і правил участі батьків. ** 

• Академічна програма Lichen переглядається, представлені дані про досягнутий прогрес, а також 
матеріали, представлені на засіданнях Ради школи на місцях періодично протягом року. 

• Правила батьківського участі і SPSA розглядаються спільно з батьками під час щорічного батьківських 
зборів. 

• Протягом року заплановано проведення нарад з планування для SPSA, щоб воно відповідало правилам і 
усували виникають потреби наших учнів. Інформація з цих нарад поширюється на щомісячних 
засіданнях SSC і ELAC. Протоколи підтримуються в різних місцях і форматах, щоб бути доступними для 
всіх батьків. 

• Після ідентифікації батьківської потреби в інформації на іншій мові або в іншому форматі школа 
зробить кроки для забезпечення виконання батьківського запиту. 

Школа надає батькам своєчасну інформацію про програми Title I. 

• Батькам надається інформація про шкільних програмах під час вечора повернення в школу, зустрічей 
шкільної ради, зустрічей ELAC, зустрічей із батьками, і вони вітаються, щоб призначити зустріч з 
викладачами та / або керівниками в будь-який час року. 

Школа за сприяння округу наддасть допомогу батькам дітей, що обслуговуються школою, в розумінні 
таких тем, як такі: 

• Стандарти академічного змісту, включаючи основні штатні стандарти. 

• Штатні стандарти успішності учнів. 

• Штатні і місцеві академічні тестування, включаючи альтернативні. 

• Вимоги Title I. 

• Як контролювати прогрес своєї дитини. 

• Як працювати з викладачами. 

Школа надає батькам учнів Title I роз'яснення навчального плану, що використовується в школі, 
тестування, які використовуються для оцінки успішності учнів, і то що очікується від учнів на різних 
рівнях. 

• Вчителі пояснюють навчальну програму, оцінки та вміння всім учням протягом першого тижня 
навчання. 

• Щорічні збори Title I батьків. 
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• У кожному семестрі є семінари батьків і вчителів, що проводяться учнями. 

• Засідання Title I і сімейні вечори протягом року. 

• Навчальні плани, передбачені для кожного класу, в якому учень зареєстрований. 

На прохання батьків учнів Title I школа надає можливості для регулярних зустрічей, які дозволяють 
батькам брати участь в ухваленні рішень, що стосуються освіти їхніх дітей. 

• Засідання шкільної ради є загальнодоступними, і батьки запрошуються для участі. 

• Батькам рекомендується брати участь у спільній розробці та огляді Єдиного плану для досягнення 
успішності учнів шляхом участі в засіданнях Ради школи та Консультативного Комітету програми 
вивчення англійської мови. 

• Школа буде нарощувати потенціал і поширювати участь батьків / громади у плануванні та здійсненні 
шкільних програм і заходів, спрямованих на поліпшення успішності учнів за рахунок їх участі в Раді 
школи (SSC), в Центрі ресурсів школи Lichen, Консультативному комітеті програми вивчення англійської 
мови, під час спеціальних шкільних заходів і допомоги у класах. 

• Батькам пропонується назначити зустріч з викладачами та / або керівниками в будь-який час протягом 
усього навчального року. 

• Батьківські відгуки будуть як і раніше включатися за допомогою опитувань (наприклад, дворічне 
опитування батьків і учнів в школах) та обговорення на нарадах. Батькам пропонується брати участь в 
шкільних / громадських заходах. 

• Двосторонній зв'язок між батьками і школою має важливе значення для успіху учнів. Батьки 
інформуються про важливі шкільних заходах, зустрічах і розкладах. Календар важливих дат і подій 
знаходиться на веб-сайті школи. Використовуються листи, телефонні дзвінки, різні електронні засоби 
масової інформації, звіти про хід роботи, неофіційні і офіційні конференції, що стосуються поведінки 
учнів, їх успішності і стандартів в класі, тестів, робочих зразків і навчальних цілей. Адміністратори, 
співробітники і батьки ефективно працюють над досягненням наших довгострокових цілей. 

• Інформаційні зборів Title I проводяться на зборах Ради школи. 

• Учнівські конференції проводяться восени і навесні. 

 * Може виявитися корисним включити огляд правил участі батьків у щорічний огляд Єдиного плану 
досягнення успішності учнів. 

** Правила повинні підлягати періодичному оновленню для задоволення мінливих потреб батьків і 
школи. Якщо в школі існує процес залучення батьків до планування та розробки програм, школа може 
використовувати цей процес, якщо вона включає адекватне уявлення батьків дітей Title I. [20 USC 6318 
Section 1118 (c) (3)]. 

 

Домовленість між школою та батьками 

Lichen K - 8 школа надає батькам учнів Title I домовленість. Домовленість, яка була спільно розроблена з 
батьками, описує, як батьки, весь персонал школи та учні будуть розділяти відповідальність за 
поліпшення успішності. Також описуються конкретні способи, якими школа і сім'ї будуть співпрацювати, 
щоб допомогти дітям досягти високих академічних штатних стандартів. Розглядаються такі юридично 
необхідні предмети, а також інші предмети, запропоновані батьками Title I. Відповідальність школи 
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полягає в наданні високоякісних навчальних програм і навчання. Батьки будуть нести відповідальність 
за підтримку навчання своїх дітей. 

Важливість постійного спілкування має вирішальне значення між батьками та викладачами у вигляді 
проведених учнями конференцій батьків і вчителів; часті звіти про хід навчання; доступ до персоналу; 
можливості для батьків добровільно брати участь і брати участь в класі їх дітей; і можливості 
спостерігати за заняттями в класі. 

• Рада школи, в якому беруть участь співробітники, учні та батьки, розробив і буде переглядати школа-
батько Домовленість. 

• Переконання всіх зацікавлених сторін в тому, що важлива частина зростання дитини залежить від 
розвитку самодисципліни і розуміння шкільних правил; які приймаються в інтересах більшості. Ці 
правила повинні бути визнані і дотримуватися всіма в будь-який час. Ми також вважаємо, що така 
самодисципліна є початком відповідального і законослухняного дорослого громадянина в нашій 
спільноті. 

• Довідник батьків-учнів відправляється додому на початку кожного навчального року всім учням, а 
також надається через різні засоби протягом року в міру необхідності. Довідник містить код поведінки 
учнів, правила щодо дисципліни учнів і відвідування, а також Домовленість батьків / школи та іншу 
відповідну інформацію. 

• Шкільний договір повинен підписуватися кожним учнем, батьком і викладачем щороку. Потім він 
повертається і заповнюється кожним учителем. 

• Батькам російських, іспанських і українських учнів надається переклад, щоб допомогти їм зрозуміти 
табелі. 

Створення потенціалу для участі 

Lichen P - 8 школа залучає батьків Title I до змістовного взаємодії зі школою. Воно підтримує партнерство 
між персоналом, батьками і співтовариством для поліпшення успішності учнів. Щоб допомогти досягти 
цих цілей, школа встановила такі практики. 

Школа надає батькам Title I допомогу в розумінні стандартів академічного змісту, оцінок і способах 
моніторингу та поліпшення їх дітей. 

• Батькам відправляється звіт про результати тестування учнів поштою. 

• Під час Back-to-School Night батьки отримують інформацію про обліковий запис і пароль, щоб отримати 
доступ до успіху своїх учнів в режимі онлайн. 

• Аналіз даних про оцінки і досягнення учнів представлений і розглянутий Радою школи. 

• Конференції, що проводяться учнями. 

• Батькам російських, іспанських і українських учнів надається переклад, щоб допомогти їм зрозуміти 
табелі. 

Школа надає батькам Title I матеріали і навчання, щоб допомогти їм працювати зі своїми дітьми і 
поліпшити їх досягнення. 

• Навчання батьків в інформаційній системі (Q) для роботи зі своїми дітьми для поліпшення їх оцінок, 
відвідуваності і результатів тестувань проводиться в рамках Back to School Night і під час батьківських 
конференцій. 



 33 

• Центр ресурсів сім'ї надає батькам комп'ютерний доступ до Q. 

• Адміністрація та викладачі доступні і вітають можливість зустрітися з батьками за запитом. 

• Тренінги для батьків під час зустрічей ELAC / SSC. 

За сприяння батьків Title I, школа інформує співробітників про цінності батьківських внесків і про те, як 
працювати з батьками в якості рівних партнерів. 

• Персонал оцінює все батьківські внески і працює з батьками в якості рівних партнерів. 

• Під час нарад SSC заохочується і оцінюється батьківський внесок. 

• Координує і інтегрує програму участі батьків Title I в інших програмах і проводить інші заходи, які 
заохочують і підтримують батьків для більш повної участі в навчанні своїх дітей. 

• Booster Club надає батькам можливість надати голос для потреб школи та розподілу дискреційних 
додаткових коштів. 

• поширює інформацію про батьків Title I, що відносяться до шкільних і батьківських програмами, 
зустрічам і іншим заходам в формі і мовою, які розуміють батьки. 

• Повідомлення надаються англійською, іспанською, арабською та фарсі. 

• При необхідності зборів переводяться на російську, іспанську та російську мови. 

• Надає можливості для участі батьків, запитуваних батьками Title I. 

• Протягом року персонал проводить численні батьківські зустрічі для обговорення тем, заданих 
батьками або викладачами щодо успішності учнів.  

• Рада школи 

• Консультативна рада з вивчення англійської мови 

• Центр сімейних ресурсів (CFRC) 

• SJUSD відділ по роботі з сім'ями та громадами 

Школа поширює інформацію про шкільні та батьківських програмах, зустрічах та інших заходах 
батькам Title I в форматі і мовою, які розуміють батьки. 

• Вся інформація, що стосується шкільних і батьківських програм, надається на англійській, 
іспанській, фарсі та арабською мовою і в форматі, який батьки можуть зрозуміти. 

• Батькам російських, іспанських і українських учнів надається переклад, щоб допомогти їм зрозуміти 
табелі. 

Школа надає можливості для участі батьків, запитуваних батьками Title I. 

• Викладачі вітають можливість зустрітися з батьками за запитом. 

• Усі прохання батьків про надання розумної підтримки надаються Адміністрації для консультацій і 
розгляду. 

• CFRC в Lichen надає інформацію для батьків щодо класів виховання, пропонованих через інші 
місцеві агентства. 
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• SSC в Lichen надає періодичні оновлення батькам під час засідань ради директорів щодо бюджетних 
проблем, академічних стандартів, результатів тестів, важливості відвідуваності шкіл, освіти на основі 
стандартів і т. Д. 

• Мета і оцінки програм обговорюються на засіданнях Ради школи. Щорічна оцінка змісту і 
ефективності політики участі батьків здійснюється на засіданнях Ради школи. 

• Інформаційна орієнтація для учнів 6-го класу проводиться до початку навчального року. 

доступність 

Школа Lichen P-8 надає можливості для участі всіх батьків Title I, включаючи батьків з обмеженим 
володінням англійською мовою, батьків з обмеженими можливостями та батьків мігруючих учнів. 
Інформація та шкільні звіти надаються в форматі і на мові, зрозумілій для батьків. 

• Інформація розміщується онлайн через веб-сайт школи. 

• Голос, електронна пошта і текстові повідомлення, що стосуються шкільних подій та інформації, 
поширюються через окружну автоматизовану систему зв'язку. 

• Періодичні листівки та оголошення подаються англійською, іспанською, фарсі та арабською 
мовами. 

• Засідання переводяться іспанською та російською мовами за запитом або в міру необхідності. 

• Переклади доступні для батьків за запитом під час конференцій батьків і вчителів, SST і IEP через 
перекладачів округу, або за допомогою лінії перекладачів. 

• Батьки з обмеженими можливостями мають доступ до школи. 
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SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

TITLE I ДОМОВЛЕНІСТТЬ ІЗ БАТЬКАМИ 

LICHEN P - 8 SCHOOL 

ЗАЯВА ВЧИТЕЛЯ 

Я розумію важливість шкільного досвіду для кожного учня. Я визнаю свої обов'язки педагога і зобов'язуюсь виступати 
в якості позитивної моделі для наслідування. Тому я, як член персоналу школи Lichen P-8, погоджуюся виконувати 
такі обов'язки в міру своїх можливостей. 

•  Я буду надавати відповідні, засновані на стандартах матеріали, надаючи навчальні програми. 
•  Я забезпечу постійний зв'язок через конференції двічі на рік батьків і вчителів і часті звіти       про успішність 

учнів. 
•  За запитом, я можу надати батькам можливість брати участь в класі дитини під час уроку. 
• За вимогою, я дам дозвіл спостерігати за заняттями в класі. 
•  Я буду заохочувати поважливе відношення до різних культур в нашій школі. Я забезпечу безпечне середовище, 

яка буде сприяти успіху в навчанні. 
•  Я буду моделювати і просувати професійне поведінки поведінку в школі. 
•  Я буду працювати разом з батьками, вчителями, учнями та персоналом, щоб підготувати учнів до майбутнього. 

Підпис вчителя: _______________________________________Дата:__________________________________ 

ЗАЯВА УЧНЯ 

Я розумію, що моя освіта важливо для мене і дасть мені більше вибору в житті. Це допомагає мені розробляти навички, 
щоб стати позитивним і продуктивним людиною в суспільстві. Я також розумію, що мій батько / опікун (и) і 
вчителі хочуть, щоб я докладав усіх зусиль. Я знаю, що я той, хто несе відповідальність за свій власний успіх, і що я 
повинен багато працювати, щоб домогтися цього. Тому я згоден виконувати такі обов'язки в міру своїх 
можливостей. 

•  Я буду поважати культуру і різноманітність. 
•  Я буду слідувати всім шкільним очікуванням. 
•  Я докладу всіх зусиль для навчання, щоб заохочувати гордість за себе і навчання. 
•  Я буду використовувати різні ресурси в школі щоб розвивати свої академічні навички. 
•  Я буду працювати з вчителями, співробітниками, сім'ями і зовнішнім співтовариством з метою заохочення 

поваги, справедливості, безпеки і професіоналізму. 
•  Я буду брати участь у заходах, які доповнюють і підвищують гордість за себе і школу. 

Підпис учня: _________________________________________Дата:__________________________________ 

ЗАЯВА БАТЬКІВ 

Я розумію, що освіта моєї дитини дуже важливо. Я розумію, що моя участь в освіті моєї дитини допоможе його / її 
досягненням. Тому я погоджуюся виконувати ці обов'язки в міру своїх можливостей. 

• Я буду підтримувати і відвідувати хоча б одну функцію або діяльність, яка впливає на мою дитину. Я розгляну 
прогрес моєї дитини за допомогою академічних звітів і / або Q. 

• Я забезпечу продуктивне простір для моєї дитини, щоб вчитися і виконувати домашнє завдання. Я забезпечу, щоб 
моя дитина була підготовлена до школи кожен день. 

• Я забезпечу, щоб моя дитина відвідував школу кожен день вчасно.  
• Я буду підтримувати відкрите спілкування з Lichen щодо відвідуваності, поведінки і прогресу моєї дитини. Я буду 

присутній на всіх запитаних конференціях, пов'язаних з академічним прогресом і поведінкою моєї дитини. 
• Я буду ставитися до вчителів моєї дитини відверто і з повагою 

Підпис батьків: _________________________________________Дата:__________________________________ 
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ПРАВИЛА ВІДНОСНО ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ/ЗВ’ЯЗКУ 
 

Учням дозволяється приносити в школу телефони з дозволу батьків, для користування тільки в разі 
потреби. Шкільний округ дозволяє користуватися телефонами тільки в разі непередбаченої 
ситуації/необхідності, але дотримуючись наступних правил: 

1.  Телефони повинні бути вимкнені під час шкільних занять, крім екстрених випадків. 
Екстремальними вважаються випадки в ситуації де немає інших можливих засобів для 
повідомлення. 

2.  Телефони повинні бути заховані під час занять.  

Також до початку і після закінчення школи. Якщо учень порушує ці правила, він / вона не 
зможе більше приносити телефон в школу. Ми повідомимо батькам учня щоб вони 
забрали телефон в офісі школи. Якщо батьки наполягатимуть, що телефон необхідний 
для повідомлення після занять, то він буде залишений в офісі. 

3.  Не можна використовувати телефони для дзвінків батькам, друзям або родичам під час 
занять. 

4.  Мобільні телефони не повинні використовуватися для фотографування або запису відео, 
які можуть бути розміщені в соціальних мережах без письмового дозволу викладача або 
адміністрації. 

5. Школа не несе відповідальності за телефони і не буде відшкодовувати збиток за 
пошкоджені та втрачені телефони. 

☐  Я дозволяю моїй дитині мати з собою мобільний телефон. Ми разом ознайомилися з 
правилами зазначеними вище і згодні виконувати їх. 

 

 

Ім’я дитини Номер мобільного телефону учня 

 
Ім’я батьків Номер мобільного телефону батьків 

 
Email батьків Email для основних повідомлень 

 
 Email батьків Email для додаткових повідомлень 

 
Підпис учня Дата 

 
Підпис батьків Дата



Translated by AS 

Підпишіться, будь ласка, відзначте відповідні місця і поверніть учителю вашого дитини не 
пізніше середи, 31 серпня, 2018. 

 

☐   Я прочитав / ла і обговорив / ла Шкільні правила та процедури з моєю дитиною і розумію 
необхідність дотримання правильної поведінки в школі 

☐   Я прочитав / ла і розумію правила використання комп'ютера / Інтернету. Я також 

розумію відповідальність в разі порушення цих правил. 

☐   Будь ласка, дозвольте моїй дитині брати книги в бібліотеці. Моя дитина і я будемо 

відповідальні за збереження книг. Ми повернемо книги в зазначений термін. Як батьки / 

опікуни, ми несемо фінансову відповідальність у разі якщо книги будуть пошкоджені або 

втрачені. 

☐   Я не дозволяю своїй дитині брати книги в бібліотеці. 

 
 

Ім’я дитини Номер мобільного телефону учня 

 
Ім’я батьків Номер мобільного телефону батьків 

 
Email батьків Email для основних повідомлень 

 
 Email батьків Email для додаткових повідомлень 

 
Підпис учня Дата 

 
Підпис батьків Дата

 

 

Будь ласка підпишіть, позначте у відповідних місцях, та поверніть учителю вашої дитини  

до середи, 31 серпня, 2018. 
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