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ШАНОВНІ БАТЬКИ/ОПІКУНИ: 

Щороку, шкільні округи в штаті Каліфорнія згідно Кодексу про освіту стаття 48980 повідомляють батькам та 
опікунам про їх права і обов’язки. Крім того, розділ 48982 Кодексу про освіту вимагає, щоб повідомлення про 
права і обов’язки учнів і батьків, мають бути підписані батьками або опікуном і після чого лист потрібно буде 
повернути до школи.

Головні та необхідні повідомлення відносно навчального процесу можуть бути знайдені у цьому буклеті а 
також інформація доступна он-лайн на сайті: www.sanjuan.edu/handbook. Ваш підпис дає визначення того, що ви 
отримали цей буклет і були проінформовані про свої права, але ваш підпис не означає, що згода на участь у будь-
якій конкретній програмі була від вас отримана.

Будь ласка, ознайомтеся з інформацією у цьому буклеті та обговоріть зі своїми дітьми, а потім поставте свій 
підпис нижче.

Якщо у вас є які-небудь питання, будь ласка, зв’яжіться з офісом школи вашого учня.

БУДЬ ЛАСКА ЗАПОВНІТЬ ТА ПОВЕРНІТЬ В ОФІС ШКОЛИ 

_________________________________________________________________________________

SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Parent Acknowledgement of Notification of Rights and Responsibilities

2015-2016

Ім’я учня:  ______________________________________________________               

Клас: _______________

Школа:  ____________________________________________________________

Імя батьків/опікунів: ________________________________________________

Підтвердження від батьків: 

Я зрозумів/ла про свої права відповідно до розділу Кодексу Про Освіту 48980. Мій підпис нижче це підтвердження 
цього від мене і учня/учениці вказаного вище. Мій підпис не означає, згоду на участь у будь-якій конкретній 
програмі незалежно чи отримали ми дозвіл чи ні.

Підпис батьків/опікунів_______________________________________                Дата___________________



6 направлень згідно яких ваш учень/учениця будуть розвиватися:

Нас чекають переміни у класі де навчається ваша 
дитина: 46 штатів у Сполучених Штатах прийняли 
нові академічні стандарти які прийдуть на зміну 
Каліфорнійським стандартам по англійській 
мові та математиці. Основні штатні академічні 
стандарти прийдуть на зміну існуючим стандартам 
по суспільствознавстві, науковим та технічним 
предметам. Ці підвищені стандарти були прийняті 
для того щоб знання учнів відповідали рівню 21 
сторіччя, так щоб учні були більш підготовлені до 
коледжу та майбутній кар’єрі - для того щоб бути 
успішними у житті та у глобальному суспільстві.. 

1.

3.

2.

Думати та писати: Учні повинні 
показати підтвердження їх розуміння 
та аналіз які будуть підтримувати їх 
думку - не просто запам’ятовувати 
та повторювати інформацію. Вони 
повинні показати це у чіткому та 
зрозумілому письмовому творі. 

Не просто робочий зошит: Тому 
що учні повинні показати глибокий 
аналіз, домашні завдання будуть 
значно більшими і можливо займуть 
більше часу для виконування, тому 
що учням потрібно буде показати 
аналітичне мислення та письмо. 

Факти ТА вимисли: Учні 
будуть читати значно більше 
публіцистичної літератури у 
поєднанні із художньою літературою 
для того щоб порівнювати реальні 
події із придуманими історіями. 

4.

6.

5.

Суспільна праця це ключ: Суспільна 
праця необхідна для успіху поодинці 
ми не досягнемо великих результатів. 
Учні повинні навчитися виражати свої 
ідеї, прислуховуватися до думки інших 
поєднувати та оцінювати ситуацію. 

Тести будуть визовом для усіх 
учнів: Тестування за допомогою 
комп’ютерів будуть збалансовані 
відповідно того які запитання для 
учнів будуть найскладнішими, із 
подальшим підвищенням вимог. Такий 
індивідуальний підхід допоможе учням 
розвиватися академічно. 

Труднощі деколи ідуть на користь: 
Основні академічні стандарти оцінюють 
академічний ріст усіх учнів, незалежно 
звідки вони почали. Це означає що усі 
однаково будуть відчувати занятість для 
того щоб розвивати свої знання. 
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Звернення керівника

Шановні сім’ї округу San Juan Unified, 

Ми раді привітати вас у новому 2015/16 навчальному році! 

Це насправді монументальний час коли проводяться зміни в наданні 
освіти. Нова формула фінансування від штату дає округам більше 
гнучкості у тому як використовувати фонди для того щоб допомагати у 
потребах учнів. Ми розпочали роботу над тим щоб наш процес відповідав 
моделі нового фінансування і я з гордістю хочу сказати що у цьому нам допомагає уся шкільна громада та 
батьки. 

Цієї осені, ми будемо переглядати наш стратегічний план. Пройшло п’ять років з того моменту коли 
цей план був створений і зараз саме той час, коли ми можемо зробити паузу, для того щоб оцінити події 
довкола нас, щоб впевнитися що ми йдемо вірним шляхом в плані освіти та розвитку кожного учня у 
досягненні успіху. 

Ми запрошуємо вас відвідати нашу веб сторінку http://www.sanjuan.edu/strategicplan де ви знайдете більш 
детальну інформацію про те яким чином ви зможете прийняти участь у перевірці плану. 

Допомога із стратегічним планом це не один шлях яким ви можете допомогти вашій школі та дітям. Я 
заохочує вас переглянути цей довідник де ви взнаєте більш детально відносно програм та послуг, які 
надаються в окрузі San Juan Unified. 

Дякуємо вам за вашу підтримку і участь у процесі навчання наших дітей.

 

Kent Kern
Керуючий округом

Головний суперінтендант
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2015-2016 Перелік ресурсів

San Juan Unified School District   971-7700
3738 Walnut Avenue
Carmichael, CA  95608
www.sanjuan.edu

San Juan Central     726-5826
3700 Garfield Ave.
Carmichael, CA 95608
(Перехрестя вулиць Engle Rd. & Garfield Ave.)

Для покращення зарахування учнів в округ San Juan Uni-
fied School District всі зарахування, переведення та інші 
послуги для сімей проходять в San Juan Central. В додаток 
до реєстраційних послуг, San Juan Central (SJC) надає 
інші послуги для сімей. Сім’ї можуть звертатися відносно 
переведення та вільної реєстрації, із запитаннями академічного 
плану та для попереднього тестування, а також ви можете 
отримати необхідну допомогу в імунізаційній клініці. Наша 
ціль надати найкращі послуги для сімей округу San Juan Uni-
fied School District.
  
Участь сімей та громадськості (FACE)     971-7929
Відділ допомоги сім’ям.  В окрузі San Juan, ми активно 
залучаємо батьків/опікунів як важливих партнерів в навчанні 
дітей  Наш відділ допомагає, або надає консультативні послуги, 
по наступним програмам:

Districtwide family engagement, outreach and education activities 
District food and clothes closets
Problem resolution assistance 
Parent Education Workshops 
Business partnerships 
Community partnerships 
Volunteer recruitment and training

Відділ харчування    971-7026
Відділ харчування складається із команди професійних кухарів 
та дієтологів які присвятили себе обслуговуванню учнів 
щоб вони харчувалися здоровою їжею і отримували знання. 
Ми підтримуємо навчання через надання учням дієтичного 
харчування та залучення до фізичної активності.
Відділ охорони здоров’я    971-7643
У нашому відділі ми впевнені що фізично здорова дитина 
вчиться краще. Ми захищаємо дітей допомагаючи сім’ям та 
громаді вирішувати питання відносно охорони здоров’я дітей, 
роблячи все для того щоб знання учнів відповідали стандартам. 
Як учасники однієї великої і різної команди, ми за освіту у 
безпечному та здоровому суспільстві для того щоб хвороби та 
проблеми не були бар’єром для успішного навчання. 
Bridges After School Program (програма навчання після школи) 
    
Програма San Juan Unified School District’s Bridges After-
School/ASSETs допомагає дітям із домашніми завданнями, 
розвитку відносин та соціальному плані у безпечній та 
позитивній атмосфері. 

Програма Bridges After-School/ASSETs на сьогоднішній день 
допомагає більш ніж 3,000 учням, у класах K-12, в 32 школах. 
Академічний успіх учнів підтримується через чотири основних 
компонентів програми: Допомога із домашніми завданнями, 
додаткові програми, розвиток соціальних навиків через різні 
заходи, та за підтримкою батьків. Тісні взаємостосунки між 
працівниками програми, працівниками школи, батьків та учнів 
та ключ для успіху!
Головний офіс        (916) 971-5933
3738 Walnut Avenue
Carmichael, CA 95608

Arden-Arcade Region       (916) 979-8414
4425 Laurelwood Way, 
Sacramento, CA

Carmichael Region       (916)  575-2386
Location TBD

Citrus Heights Region        (916) 725-6499
7901 Rosswood Dr.,
Citrus Heights, CA 95621

Transportation        (916) 971-7076
Послуги надаються: 7 a.m. - 4:30 p.m. під час шкільного року
6 a.m. - 4:30 p.m. влітку (Понеділок-Четвер)
Якщо ваші діти отримують послуги спеціальної освіти і ви 
тільки зареєструвались в окрузі телефонуйте, за номером 971-
7525 для отримання транспортних послуг.

Безпека у школах

Для повідомлення фактів знущань, принижування або інших 
проблем пов’язаних із безпекою учнів: 

Надішліть СМС за номером (916) 243-5552 (інформація 
конфіденційна)

Залишіть анонімне повідомлення на лінію TIPS
 за номером (916) 979-TIPS (979-8477)

Заповніть конфіденційну інформацію в  “Tell Someone” адреса 
в Інтернеті: www.sanjuan.edu 

Телефонуйте в WeTip за номером (800) 78-CRIME - 
за важливу інформацію ви навіть можете отримати премію 
$1000.
Дуже важливо у випадку проблеми або загрози безпеки 
учнів: звернутися до вчителів та/або адміністрації школи для 
повідомлення існуючих фактів
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Вибір Початкової Школи

Шкільні програми / Варіанти

Усі школи нашого округу пропонують унікальну програму 
по основним предметам  (Англійська, Історія, математика 
та наукові предмети), а також вимагають від учнів 
дотримуватися правил поведінки. Також ми запрошуємо 
батьків приймати участь у навчальному процесі.  
Кожна початкова школа створила академічні програми та 
навчальні стратегії для того щоб відповідати потребам учнів. 
Батьки можуть зарахувати своїх дітей у любу школу, якщо 
там є місце. Найкращий час коли це можна зробити це під 
час вільної реєстрації. 
Нижче перелік програм які ви можете отримати у 
початкових школах.  Додаткова інформація знаходиться 
в School Accountability Report Cards (Ed. Code 35256) яку 
можна знайти на Інтернет сторінці округу: www.sanjuan.edu

Школи із відкритим відвідуванням

Слідуючі сім шкілине мають районних меж, і відкриті для 
усіх учнів. Реєстрація через процес вільного зарахування.

Cowan Fundamental School    575-2312

Dewey Fundamental School               867-2020

Green Oaks Fundamental School    986-2209

Mission Avenue Open School    575-2362

Orangevale Open K-8 School    867-2067

Кожна школа має своє унікальне направлення.  Ми 
пропонуємо батькам перед процесом вільної реєстрації 
познайомитися із програмами школи. Батьки які вирішать 
зарахувати своїх учнів у певну школу, повинні підписати 
згодu приймати участь у житті школи.

Розміщення по класним рівням

Більшість початкових шкіл навчають дітей від kindergarten 
до 5-го класів, між тим, є варіанти K-6 та K-8. В наших 
середніх школах навчаються діти у 6-8 класах.

Класи K-5 – Arlington Heights, Cambridge Heights, Cameron 
Ranch, Carmichael, Carriage, Cottage, Coyle Avenue, 
Charles Peck, Dyer-Kelly, Grand Oaks, Greer, Howe Avenue, 
Mariemont, Mariposa Avenue, Oakview, Ottomon, Pasadena 
Avenue, Schweitzer, Skycrest, Thomas Kelly, Trajan та Whitney 
Avenue. Учні можуть вибрати 6 класи у сусідній K-6 та 
K-8 школах або в середній школі. Реєстрація через вільне 
зарахування.
Класи K-6 - Cowan Fundamental, Del Dayo, Del Paso Manor, 
Deterding, Dewey Fundamental, LeGette, Green Lichen, 
Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King,Thomas Edison 

Fundamental, Mission Avenue, Northridge, Pershing, Twin 
Lakes Класи К-7 - Thomas Edison Language Institute, 

Класи K-8 - Gold River Discovery Center, Kingswood, 
Lichen, Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King and 
Woodside. Ці K-8 школи використовують освітній план 
для середньої школи і це дає можливість навчатися у 
школі до 8-го класу.  Більш детальна інформація відносно 
варіантів навчання, дивіться вебсторінку школи..

Програми

Transitional Kindergarten (TK) це перший рік 
двох річного навчання у kindergarten для учнів день 
народження яких випадає між 2 вересня та 2 грудня 2015 
року. Учні у яких випадає день народження до 2 вересня 
2015 будуть навчатися у почактковому клас  Слідуючі 
16 шкіл надають ТК: Arlington Heights, Cameron Ranch, 
Carmichael, Cottage, Coyle Avenue, Del Dayo, Earl LeGette, 
Howe Avenue, Oakview Community, Ottomon, Pasadena 
Avenue, Skycrest, Thomas Edison Language Institute, 
Thomas Kelly, Twin Lakes та Whitney Avenue. 
Програма двомовного навчання Програма двомовного 
навчання пропонується в школі  Thomas Edison Language 
Institute. Освітня програма двомовного навчання яка 
розвиває двомовну грамотність та знання на англійській 
і іспанській мові. Заняття проводять кваліфіко.вані 
вчителя.  Учні продовжують вивчати освітній матеріал 
і покращують свої знання двох мов, лінгвистично та 
академічно.

Програма Montessori пропонується в Cottage 
Elementary School.  Користуючись методом Montessori, 
учні отримують глибокі академічні знання в контексті 
уважного планування, стимулюючі громадськість та 
природу.  Ціль програми підготувати учнів і навчити 
мислити креативно та вчити. Вчителя Montessori у школі 
Cottage Elementary пройшли високу підготовку і мають 
акредитацію від штату та від програми Montessori.

Міжнародний Бакалавр (IB) в початкових класах 
(PYP) 
Thomas Kelly Elementary школа із програмою 
міжнародний бакалавр (IB) програма для початкових 
класів (PYP) школа кандидатів.  Усі учні які зарахованні 
у школу направлені бути дослідниками та мислителями 
користуючись навичками 21 сторіччя.  Ця програма: 
• заохочує інтернаціональне мислення
• • заохочує позитивне ставлення до навчання, 

залучаючи учнів до розвитку їх готовності до до 
процесу навчання для того щоб вони мали інтерес 
до навчання впродовж усього життя.reflects life by 
encouraging learning beyond traditional 

• заохочує вивчення більш ніж традиційних предметів, із 
значним і глибоким пізнанням їх.
• підкреслює повний розвиток учня - фізичне, 
інтелектуальне, емоційне і етичне.
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Вибір середніх шкіл

Кожна середня школа створила академічні програми та 
навчальні стратегії для того щоб відповідати потребам учнів. 
Додаткова інформація знаходиться в School Accountability 
Табелі (Ed. Code 35256) яку можна знайти на Інтернет 
сторінці округу www.sanjuan.edu  

Розміщення на відповідному класному рівні

Середні школи округу пропонують класи для наступні 
варіанти:
Класи 6-8 – Arcade, Arden, Barrett, Carnegie, Churchill, 
Pasteur, Sylvan and Will Rogers 
Класи K-8 – Orangevale Open, Starr King, Gold River 
Discovery Center, Kingswood, Lichen, Sierra Oaks та Encina 
Preparatory High School Класи 6-12 - дозволяють учням бути 
у тій самій школі з 6го по 12ті класи

Middle School Honors

Високий курс навчання пропонується в усіх середніх школах 
крім Churchill. В курс навчання входить наукові предмети, 
суспільствознавство та класи вивчення англійської мови. 
Учні які показують високі досягнення, інтерес, та/або 
потенціал по одному або більше предметах можливо будуть 
зараховані в такі класи. Зарахування у класи відбувається 
весною під час періоду вибору предметів. У цей час, шкільні 
працівники допомагають учням у виборі відповідних 
направлень по науковим предметам, вивченні англійської 
мови та у суспільствознавстві які найкраще будуть 
відповідати їх академічним потребам і рівням.

Міжнародний бакалавр

Програма IB для середньої школи в Churchill Middle 
School також доступна для учнів 6-8 класів базуючись на 
критеріях округу, інформація на вебсторінці округу.  Учням 
повідомлять про придатність поштою восени. Учні які 
будуть прийняті на програму НЕ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ 
в процесі вільної реєстрації.  Розміщення учнів в Churchill 
програми IB гарантовано.
Ця програма, яка починається в 6 класі і закінчується в 10, 
підготовлює учнів до легкого переходу в 11ий та 12ти класи 
з IB дипломом у школі Mira Loma High School.

можуть бути зараховані в школу Thomas Kelly Elementary в 
залежності від наявності місць.

The Leonard Bernstein Center’s Artful Learning 
модель яка використовується для усіх учнів в школі Ottomon 
Elementary School. Ця модель підкреслює візуальне бачення 
та прикладне мистецтво для дослідження і знаходження 
цікавого у навчанні, будує критичне мислення і сприяє 
зацікавленості в навчанні. Вчителі створюють дизайн 
довкола концепту, або центральної теми; важливе запитання; 
шедевр, витвір мистецтва, скульптуру, вірш пісню або інший 
вид мистецтва який вони будуть вивчати. В додаток до 
вивчення освітнього плану через мистецтво щоденно, учні 
мають можливість навчатися через участь у музикальних 
заняттях, візуальному мистецтві, танцях або у класах 
пластики тіла. Ottomon єдина школа в Сакраменто що 
пропонує навчання через мистецьку модель. Дізнайтесь 
більше на сайті www.sanjuan.edu/ottomon.

Фокус на науку і інженерію пропонується в школі 
Pasadena Avenue Elementary School. Учні вивчають у 
класах теми користуючись науковими лінзами з акцентом 
на інновації, проектного навчання та вирішення проблем. 
Pasadena знаходиться на передньому краї вивчення 
наступного покоління стандартів наукових предметів, 
екскурсії  та шкільні асамблеї дозволяють учням вчитися 
через наукові дослідження. Сімейні вечори за участю 
громади дають можливість учням продемонструвати свої 
знання. Нова, відповідна 21 сторіччю лабораторія  буде 
закінч енна влітку 2015 року, також ми плануємо зробити 
городи у новому 2015-16 навчальному році. Дізнайтесь 
більше www.sanjuan.edu/pasadena.
Навчання для талановитих та обдарованих (GATE) 
послуги доступні в усіх школах округу. Учні які послуги 
програми освіти для обдарованих і талановитих  доступні 
у всіх школах. Учні, визначені як учні GATE-за свої успіхи, 
здібності та IQ тестів, можуть брати участь в різноманітних 
програмах GATE.

Округ також має спеціалізовану, самостійну програму 
прискореного навчання учнів яка доступна в початкових 
школах Del Paso Manor, Deterding і Pershing. Додаткова 
інформація доступна на сайті округу або по телефону 979-
8049.

Усі школи округу San Juan надають навчання по основним 
предметам:  (англійська мова, історія, математика та наукові 
предмети), і вимагають від учня відповідну поведінку. Також 
ми запрошуємо батьків приймати участь у навчальному 
процесі. 

Шкільні програми / Варіанти
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Вибір заключних шкіл Альтернативні форми навчання

San Juan Unified School District пропонує різноманітні школи 
і програми для того щоб допомогти учням закінчити школу. 

Академія

Ця програма пропонує альтернативну форму навчання для 
учнів які вже самостійні або мають труднощі у навчанні в 
звичайних шкільних умовах. Учні навчаються у безпечному, 
сучасному та комфортному навчальному центрі.

В академії, учні навчаються по індивідуальному плану, 
користуючись персональним комп’ютером, отримуючи 
допомогу від висококваліфікованих вчителів.  
Учні які будуть зараховані в академії пройдуть два курси:
• Самостійне навчання за допомогою комп’ютера доступ 

до навчального сайту 24/7
• Індивідуальні уроки
• Навчання в малих групах

Учні мають можливість пройти ці курси на індивідуальному 
рівні і отримати додаткові бали після закінчення кожного 
курсу. Учні навчаються в академіях чотири часи в день, 
п’ять днів у тиждень вранці або ввечері. 

Академії, швидкого розвитку, знаходяться на території 
трьох заключних шкіл: New San Juan (класи 11-12) та 
Encina Preparatory High School (класи 11-12) та La Entrada 
Continuation High School (класи 11-12)
За більш детальною інформацією звертайтесь 916) 760-0322 
(Encina campus), (916) 248-4355 (New San Juan campus) та 
(916) 971-5050 (La Entrada Continuation campus)

El Sereno Independent Study Program 971-5060
(класи 10-12)

Навчальна програма в El Sereno Independent Study чудова 
альтернатива для учнів які маютьособисту мотивацію. Учні 
працюють в ритмі який підходить для них із гнучким графіком 
із викладачами один на один.

Visions in Education Charter School   (916) 971-7037 
    
Choices Charter School    (916) 979-8378 
(класи 6-12)     

Оплата за тестування

Учні які реєструються в класи із більш складною структурою 
навчання, повинні подати прохання про фінансову допомогу для 
того щоб оплатити тестування.  Підвищене розміщення допомагає 
учням у майбутньому поступити у коледж.  Успішно склавши 
екзамени, учні отримують бали які зараховуються як у коледжі.  
Дізнайтеся про це у вашій школі більш детальніше. (E.C. Section 
48980)

Усі школи нашого округу пропонують унікальні програми 
по основним предметам  (Англійська, Історія, математика та 
наукові предмети), а також вимагають від учнів дотримуватися 
правил поведінки. Також ми запрошуємо батьків прийняти 
участь у навчальному процесі.  

Кожна середня школа створила академічні програми та 
навчальні стратегії для того щоб відповідати потребам учнів. 
Усі заключні школи пропонують додаткові програми із високим 
рівнем освіти. Нижче спеціальні програми які пропонуються 
у школах. Додаткова інформація знаходиться в School 
Accountability Report Cards (Ed. Code 35256) яку можна знайти 
на вебсторінці округу www.sanjuan.edu/sarc.

Академії та професійне навчання

Career pathways довгострокову підготовку по спеціальним 
професіям в області технологій. Ця підготовка може одразу 
перейти в отримання професій на підприємстві де діти проходять 
практику або запропонувати подальше навчання на більш 
професійному напрямі. Для детальної інформації, відвідайте: www.
sanjuan.edu/cte

• Casa Roble - Медичні спеціальності, ландшафтний 
дизайн, спорт., медична сестра, автомеханік, тесляр, 
агрономія та сільскогосподарська техніка

• Bella Vista - Спортивна терапія
• Casa Roble - Медичні спеціальності, ландшафтний 

дизайн, спорт.
• Del Campo - Бізнес і правоохоронні напрями
• El Camino - Початкова інженерна академія
• Encina - стоматологічні спеціальності
• Mesa Verde - Бізнес академія, банки і фінанси 
• Mira Loma - Натуральні ресурси 
• San Juan High - Кулінарія/Обслуговування госпіталів, 

Медіа та мистецтво, шоу промо, інженерія і дизайн, 
технології на транспорті, технології у будівництві

Міжнародний бакалавр

Програма Міжнародний Бакалавр  надається в Mira Loma 
учні отримують спеціальний диплом, із оцінками за 
більш поглибленні курси, і які визнаються найкращими 
університетами світу. Телефонуйте 971-7465 для більш 
детальної інформації. Учні прийняті на програму IB в школі 
Mira Loma не повинні проходити процес вільної реєстрації.

Шкільні програми / Варіанти
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Предмет District* UC/CSU**
Англійська мова 4 роки 4 роки
Св. Історія 1 рік 1 рік
Американська 
Історія

1 семестр 1 рік або 
1 семестр + 1 
семестр     Ам. 
Уряд

Сусп. знавство 1 семестр --- (додатково)

Економіка 1 семестр ---
Математика 2 роки 

включаючи 
Алгебру

3 роки- (4 роки 
рекомендується)

Біологія 1 рік 2 роки -(3 
рекомендується)

Фізика 1 рік

Мистецтво 1 рік або 1 
семестр + 1 рік 
іноземна мова

1 рік

Іноземна мова Див.мистецтво 2 роки - (3 роки 
рекомендується)

Фізична культура 2 роки ---
Здоров’я 1 чверть ---

Додаткові 65-70 балів 1 рік

* Необхідні курси та бали для закінчення школи 
відрізняються в Casa Roble

** перевірте вимоги по зарахуванню 
www.university of california.edu/admissions/freshman

Більш детальна інформація:: www.sanjuan.edu/
schoolcounseling.

Вимоги для закінчення школи

Графік на цій сторінці короткий опис вимог округу 
та вимоги для вступу в коледжі та Каліфорнійський 
Університет (UC) і Каліфорнійський штатний Університет 
(CSU), про те як працює система.

Порадники у заключних школах  зустрічаються із учнями 
протягом дня, а також до та після школи.  Додатково учні 
можуть назначити зустріч із порадником в канцлерському 
офісі.  Перелік класів які необхідні для вступу в UC та 
CSU можна отримати в офісі порадників або он-лайн 
https://doorways.ucop.edu/list/app/home/.

Для отримання шкільного диплому учні повинні:

• Пройти усі курси необхідні для закінчення школи, та

• Успішно скласти обидві частини Каліфорнійського 
випускного екзамену, англійську мову та математику 
(CAHSEE), та

• Отримати не менше 220 кредитів якщо навчається 
по регулярному шкільному розкладу та 280 кредитів 
якщо навчаються по блоковому розкладі, та

• Пройти інші необхідні для закінчення школи вимоги, 
наприклад курсова робота для випускників або 
добровільна соціальна допомога потребуючим. 
Зверніться в офіс порадників за інформацією.

Відвідайте офіс канцлера для більш детальної інформації.

Відповідно Каліфорнійських законів, бездомні діти та діти 
сироти можуть мати інші вимоги для закінчення школи. 
Учні або їх батьки/опікуни повинні попросити зустрічі із 
канцлером.

Сертифікат про закінчення

Учні які пройшли усі курси та отримали кредити але не 
змогли успішно скласти випускний екзамен отримають 
Сертифікат про освіту (Certificate of Completion).  Після 
закінчення школи, учні можуть скласти цей екзамен і 
отримати диплом про середню освіту. 

Шкільні програми / Вибір
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AVID
Програма підвищеного навчання через індивідуальне 
прагнення (AVID)підготавлює студентів для вступу в  
коледж. AVID базується на ідеї що “старання створює 
можливості” також було доказано що ця програма позитивно 
впливає на учнів і допомагає підтягнутися по предметам. 

AVID доступний в наступних заключних школах: Bella 
Vista, Casa Robles, Del Campo, El Camino, Mesa Verde, Rio 
Americano та San Juan. AVID стратегії також використовують

Учні що отримують допомогу від AVID на рівні середніх 
шкіл — з оцінками B, C, навіть D — які мають намір 
старанно працювати і продовжити навчання у коледжі.  Це 
учні які мають можуть освоїти освітню програму але їх 
потенціал у чомусь обмежений.  Як правило, це діти із сімей 
в яких ще ніхто не навчався у коледжі, і більшість із них 
це діти із сімей із низьким прибутком.  AVID підштовхує 
таких учнів вийти із невідомого майбутнього і направляє на 
навчання у коледжі: прискорення замість зменшення. 

Класи AVID

Учні зараховані в досить такі не легкі класи, такі як клас 
підвищеного розміщення, але і в AVID клас.  Один урок 
в день, діти вивчають як бути організованими, а також 
отримують навчальні навики працюють над критичним 
мисленням та задаючи додаткові запитання, отримують 
додаткову допомогу від однокласників та репетиторів 
із коледжу, приймають участь у розвиваючих уроках та 
мотивуючих заняттях які направляють увагу на навчання 
у коледжі.  В учнів зростає самооцінка, вони стають 
академічно успішними лідерами і прикладом для інших 
учнів. 

Освітній план AVID

Освітній план AVID, базовані на освітніх стандартах, був 
створений викладачами середніх та заключних шкіл у 
партнерстві із професорами коледжів.  Керується WICR 
методом, абревіатура письмо (writing), довідках (inquiry), 
партнерство (collaboration), та читання (reading).  AVID 
освітній план.

Факультатив AVID

Один із елементів успішності програми AVID це шкільний 
координатор/вчитель який є одним із кращих працівників і 
якого поважають, який співпрацює із вчителями та учнями 
коледжу і факультативу, який може створити освітній план і 
дії, і який присвячений для того щоб допомагати дітям, для 

School Programs / Choices
досягнення успішності. Координатор також працює із 
колегами для втілення AVID методик на рівні школи, для 
розміщення учнів у класи які готують їх до коледжу, а також 
працюючі із шкільним порадником направляє і допомагає 
дітям подати заяву до вступу у коледж. В додаток, Del 
Campo High School отримали пристижний тітул AVID 
National Demonstration School.

Репетитор AVID

Репетитори також мають сильний вплив на успішність 
програми AVID, під час якого вони допомагають учням і 
пояснюють їм не зрозумілий матеріал. Як студенти коледжу 
або університету, репетитори отримують відповідну 
підготовку, а також являються прикладом для інших. 
Учні AVID які після школи продовжують навчання у 
коледжі, повертаються в програму для того щоб працювати 
репетиторами.

Батьки учнів AVID

AVID батьки заохочують своїх дітей краще вчитися, 
приймають участь у Консультативній Раді та AVID 
батьківських зборах і інших міроприємствах, спілкуються із 
координатором програми AVID на регулярній основі. Багато 
батьків відвідують семінари AVID

Громада

Навчальні заклади пропонують свою підтримку для 
програми AVID у різних напрямах. Вони можуть надати 
лекторів, дати додаткові бали для учнів заключних 
шкіл. Включаючи учнів  AVID в місцевих академічно 
ориентованих програми влітку, стежачи за успіхами учнів 
AVID під час навчання у коледжі. Громада спонсорує AVID 
надаючи лекторів та інші додаткові програми для учнів 
AVIDs.

У яких школах є ця програма?

AVID у наступних заключних школах: Bella Vista, Casa 
Robles, Del Campo, El Camino, Mesa Verde, Rio Americano 
and San Juan. AVID стратегії програми практикують б 
Woodside K-8, Kingswood K-8 та Lichen K-8. 

Хто оплачує послуги  AVID?

AVID цілком безкоштовна програма яка надається учням 
нашого округу. Округ  SJUSD не вимагає ніякої оплати за 
класи.

Детальна інформація:

Для отримання детальної інформації відносно учнів, 
зверніться в шкільний офіс або телефонуйте за номером:  
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Ви можете знайти усю інформацію про школи відвідавши 
вебсторінку округу, матеріали  School Accountability Report 
Cards (Ed Code §5256) або у центрі San Juan Central, місці де 
ви проходили реєстрацію у школі.

Можливості зарахування

Шкільні програми / Choices

(916) 971-7163.

Варіанти реєстрації (Ed. Code § 48200) 

Штатний закон зобов’язує батьків відправляти своїх дітей 
у школу за винятком якщо згідно судового рішення інсують 
альтернативні варіанти. Для реєстрації, батьки повинні 
принести:

1. Два підтвердження адреси (напр., квитанцію про оплату 
за аренду житла, або документи про придбання житла) із 
адресою.

2. Квитанцію за оплату комунальних послуг(SMUD, 
PG&E, воду) із вашим імям і чинною адресою.

• Орігінал свідоцтва про народження якщо ви вперше 
реєструєтесь у школи штату Каліфорнія (приймаються 
копії тільки для учнів які навчались і будуть 
продовжувати навчання у школах San Juan Unified).

• Підтвердження про щеплення на кожну дитину яка буде 
навчатись (TDAP booster обовя’зково для учнів 7-12)

• Табелі або повідомлення про навчаннядля учнів 6-12 
класів.

• IEP потрібен якщо учні учні будуть на програмі 
спеціальної освіти

Для сімей які на мають постійного місця помешкання, 
адекватного або стабільного житла можливо не потрібно 
буде приносити усі перелічені вище документи. Працівники 
San Juan Central повинні розібратися із вашою ситуацією і 
зареєструють вашу дитину у школу. Батьки також можуть 
звернутись до працівників програми Families in Transition 
program за номером (916) 979-8877 для більш детальної 
інформації.

Діти яким виповниться 5 років до 1 вересня, 2015, можуть 
реєструватися у класи на 2015-2016 рік. Так як здоров’я 
дитини дуже важливе для навчання, округ рекомендує 
щоб кожна дитина яка починає навчання у школі пройшла 
медичний огляд у педіатра та у стоматолога. Будь ласка 
дивіться вимоги по здоров’ю на сторінці 20.

Діти можуть зареєструватися в San Juan Central за адресою 
3700 Garfield Avenue, Carmichael, CA 95608.Телефон: 
916-SAN-JUAN (916-726-5826) www.sanjuan.edu/sjcentral

Батьки або опікуни можуть звернутися в офіс школи 
за адресою помешкання для того щоб взяти пакет для 
реєстрації.  Батьки можуть назначити зустріч із техніком для 

Вільна реєстрація

San Juan Unified Батьки можуть зареєструвати своїх дітей у 

любу школу округу якщо:

• Якщо є місце у відповідних програмах; та

• Батьки мають можливість привозити своїх дітей.

Якщо батьки бажають зареєструвати своїх дітей у школу 
не за місцем помешкання, вони (або представник батьків) 
повинні пройти процес вільної реєстрації,яка відбувається 
раз у рік і розрахована на наступний рік навчання. 
Більшість шкіл назначають день відкритих дверей перед 
процесом вільної реєстрації для ознайомлення

Дуже важливо зауважити що дитина яка пройшла процес 
вільної реєстрації може залишитися у новій школі, 
але відмовитися від зарахування у школі за місцем 
помешкання.  Учні які змінили школу, можуть продовжити 
навчання у школі у своєму районі, але після вільної 
реєстрації і якщо буде місце.  

Початковий-12 Класи вільна реєстрація

Заяви про вільну реєстрацію на 2015-2016 приймаються з 
7 грудня 2015 до 22 січня 2016. Просто заповніть форму 
вільної реєстрації і поверніть у шкільний офіс або в San 
Juan Central за адресою: 3700 Garfield, Carmichael, CA 
95608. Батьки мають можливість заповнити та надіслати 
бланк online за адресою: www.sanjuan.edu/openenrollment. 
Реєстрація онлайн доступна тільки для учнів нашого 
округу. Батьки повинні вибрати тільки одну школу для 
свого учня Округ встановив пріоритети для розміщення 
учнів у процесі вільної реєстрації. 

Після вибору школи, якщо кількість учнів буде 
перевищувати місця у школі, учнів будуть відбирати через 
вибірковий лотерейний процес. Батькам повідомлять про 
результати вільної реєстрації поштою. Учні які не були 
зараховані у школи через процес Вільної Реєстрації, будуть 
поставлені на чергу, у школу яку вони вибрали за першим 
бажанням. Усі заяви будуть розглядатися однаково (не 
залежно ви звернулись раніше чи ні). 

Для учнів які не зараховані у школи округу San Juan але 
проживають у межах округу: 

Прохання про вільне переведення потрібно подавати у 
період процесу вільної реєстрації. Якщо ваша дитина 
отримала дозвіл на переведення ви повинні зарахувати 
вашу дитину у школу округу до 4 березня, 2016. За більш 
детальною інформацією телефонуйте за номером (916) 
SAN-JUAN або відвідайте сторінку в Інтернеті: www.
sanjuan.edu/openenrollment
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реєстрації учня. Батьки також можуть зареєструвати учня 
без назначення дати зустрічі у часи праці центру.

Реєстрація в середні школи для учнів шостих 
класів

Учні які навчають у школах де є шості класи, або ті учні 
які проживають у межах шкіл K-8, і які бажають навчатися 
у шостому класі у середній школі повинні пройти процес 
вільної реєстрації або intra-district процес переведення.

Повідомлення про альтернативні школи (Ed. Code 
§ 58500)

Каліфорнійський штатний закон дає право усім шкільним 
округам створювати спеціалізовані школи. Пункт 58500 
Освітнього Кодексу визначає альтернативні школи як школу 
або окрему групу в школі які створені для:

• (a) Максимізувати можливості, щоб студенти розвивали 
позитивні значення упевненості у власних силах, 
ініціативу, доброту, винахідливість, хоробрість, творчий 
потенціал, відповідальність, і радість.

• (b) Визначити, що учень краще вчиться, коли у нього/неї 
є бажання вчитися.

• (c) Створити навчальний процес який буде максимально 
підкреслювати мотивацію учня заохочуючі учня вчасно 
дотримуватися своїх особистих інтересів. Ці інтереси, 
можливо, заохочують його повністю і незалежно або, 
можливо, приводить до цілого або зокрема від уявлення 
його викладачами альтернатив вивчення проектів.

• (d) Дати максимальну підтримку вчителям, батькам, 
та учням у створені навчального процесу. Цей процес 
повинен бути постійним і розвиватися.

• (e) Максимальні можливості для учнів, вчителів, та 
батьків реагувати на зміни у світі, включаючі на зміни 
у районі де знаходиться школа.Якщо батьки, учень чи 
викладач цікавляться більш детальною інформацією 
відносно альтернативних шкіл, Керівник окружного 
офісу, адміністрація округу, та директор школи, мають 
детальну інформацію відносно цього питання. Цей 
закон особливо уповноважує зацікавлених персон, щоб 
запитати керівне правління району, щоб встановити 
програми альтернативної школи у кожному окрузі.

Альтернативні програми (Ed. Code § 48980)

В додаток до шкіл у вашому районі, округ San Juan Unified 
School District пропонує інші альтернативні програми та 
школи для учнів початкових, середніх та заключних шкіл. Ці 
варіанти включають фундаментальні, відкрито-структурні, 
високо інтелектуальні, із високими досягненнями програми, 
та програмами нагород, програми із уклонам на певну 
професію, не регулярним розкладом, розвитку англійської 
мови та спеціальна освіта.

Переведення у межах округу

Шкільні програми / Вибір

Процес вільної реєстрації найкращий варіант для переводу 
у іншу школу.  Між тим, якщо батьки пропустили вільну 
реєстрацію вирішили перевести дитину після процесу 
вільної реєстрації, вони повинні подати прохання про 
перевід у межах округу.  Учнів переведуть в іншу школу 
якщо там буде місце. Транспортні послуги не надаються.

Переведення за межами округу

Батьки та учні які мешкають поза межами округу Сан Жуан 
не можуть приймати участь у процесі вільної реєстрації. 
Такі сімї можуть подато прохання про міжокружний 
трансфер, домовленість із шкільним округом за їх місцем 
помешкання. Якщо такий дозвіл буде наданий батьки 
повинні дотримуватися усіх умов домовленості.
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Bridges After School/ASSETs програма

Програми Bridges After_School/ASSET’s допомагає більш 
як 3,000 учням, у 29 школі округу 22 початкових школах, 
чотирьох К-8, середніх школах і двох заключних школах. 
Учні проводять час після школи приймаючі участь у 
різних міроприємствах що допомагає будувати мости для 
досягнення успіху у школі!

Що пропонують програми Bridges After-School/
ASSETs?

По плану програма Bridges After-School/ ASSETs Program 
додає, підтримує, та підкреслює те що дитина вивчала 
протягом шкільного дня. Працівники цієї шкільної програми 
працюють на те, щоб академічний час  для розвитку  та 
відпочинок приносили дітям користь, задоволення та 
бажання. Програма створена для розвитку навиків та 
майстерності які необхідні для досягнення Каліфорнійських 
академічних стандартів. Програма Bridges After-School/ 
ASSETs Program працює у тісному зв’язку між працівниками 
програми, вчителями та батьками учнів.  Учні які регулярно 
навчаються по програмі Bridges After-School Program 
показують більше заохочення у школі, високі рівні по 
відвідуванню, якісні та виконані домашні завдання, та 
високі результати на тестах. Одна із найкращих сторін після 
шкільної програми, це те що учні навчаються і знаходяться 
у безпечних умовах. Згідно дослідів найбільш небезпечний 
час для підлітків 3-6 p.m.  Після шкільна програма створює 
небезпечну та позитивну атмосферу яка перетворює час в 
ефективний і корисний час навчання для підлітків. 

Програма Bridges After-School / ASSETs Program дуже 
важливий ресурс користуючись яким діти покращують 
свої академічні досягнення у безпечних умовах.  Bridges 
After-School/ ASSETs Program надає уроки які відповідають 
можливостям та здібностям учнів, включаючи тих студентів 
яким тяжко навчатися у звичайному класі. 

Ця програма продовженого навчання допомагає учням 
зрозуміти важливість освіти і дає необхідні інструменти 
для того щоб бути успішними у школі. В додаток діти 
отримують знання які вони не вивчають у загальній 
шкільній програмі, такі як навики у житті, майстерність у 
навчанні, про-соціальні навички та позитивний командний 
успіх пропонуються додатково для розвитку того що 
учень вивчав вдень. Програма надається з Понеділка по 
П’ятницю приблизно з  2:30 - 6 p.m. Початкові школи раніше 
закінчують день у Четвер, тому у програмі ми будемо 
враховувати це. Часи програми також залежать від школи. 
Батьки несуть відповідальність за транспортування дітей 
після занять. Взнати інформацію або зареєструватися можна 

Шкільні програми / Вибір
за адресою: www.sanjuan.edu/bridges або зателефонувавши: 
Arden/ Arcade 979-8414; Carmichael 575-2386; Citrus Heights

725-6499; або у центральному офісі 971-5933(916) 725-6499; 
or the District Office (916) 971-5933.

Школи які пропонують подібні послуги:

Arden/Arcade Region: Cottage, Del Paso Manor, Dyer-Kelly,
Greer, Howe, Thomas Edison Language Institute, and Whitney
elementary schools, and Encina Preparatory High School
Carmichael Region: Cameron Ranch, Carmichael, Charles Peck,
Coyle, Deterding, Pasadena, and Thomas Kelly elementary schools;
Starr King K-8, Winston Churchill and Will Rogers middle schools
Citrus Heights Region: Carriage, Grand Oaks, Mariposa,
Northridge, Ottomon and Skycrest elementary schools, Kingswood

K-8, Lichen K-8; Sylvan Middle School and San Juan High School

Discovery Club - Child Care та 
Enrichment для K-6th Grade Students

Discovery Club пропонує послуги по повній ціні і також 
із знижкою. Discovery Club-це програма протягом 12 
місяців, для дітей від transitional transitional  kindergarten і 
до 12 років. Для відвідування Discovery Club, діти повинні 
бути зараховані і відвідувати школу, де є ця програма. 
Субсидовані умови оплати доступні для тих, хто підходить 
до існуючих критерій.

Discovery Club пропонує послуги до і після шкільних занять: 
догляд за дітьми, допомога для виконання домашніх завдань 
від kindergarten до 6-их класів, для учнів, які відвідують 
школу з програмою Discovery Club. Наш пріоритет полягає в 
наданні безпечної і здорової атмосфери для наших учнів.

Персонал  Discovery Club-це педагогиж з Каліфорнійської 
акредитації Child Development Permit. Наші класи 
функціонують відповідно до вимог Каліфорнійського 
Департаменту Освіти. Ми раді мати прекрасний персонал, 
який піклується про дітей і намагається надати для них 
найкращу програму.

Успіх програми Discovery Club залежить від постійного 
спілкування між учнями, батьками та персоналом програми. 
Ми цінуємо участь батьків у шкільних комітетах, зборах та 
їх підтримку.

Програма Discovery Club створює атмосферу для того 
щоб дитина продовжувала бути успішною і мала інтерес 
до навчання. Протягом дня ми надаємо плановані 
заняття, які охоплюють всі області навчальної програми. 
Покращують заняття спеціально спрямовані на розвиток 
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читання, технології, навичок розв’язування задач і 
пізнання різних культур Через мистецтво, музику, науку, 
суспільствознавство, літературу і характерну освіту. Для 
фізичного розвитку ми пропонуємо різні види спорту та 
ігри, які розвивають м’язи та координацію рухів. Додатково, 
в Discovery Club приділяється щодня не менше 30 хвилин 
для  виконання домашніх завдань.

Часи програми 

Часи роботи програми залежать від розкладу кожної школи. 
Програма пропонує з понеділка по п’ятницю. У літній час і 
коли немає занять в школі, Discovery Club працює з 7:00 am - 
6:00 pm, з понеділка по п’ятницю.

Школи з програмою Discovery Clubs

Arlington Heights    Mariemont   
Carmichael                  Mariposa 
Cambridge Heights         Mission 
Cowan                 Northridge 
Coyle            Oakview    
Del Dayo                  Orangevale 
Deterding                           Pershing  
Dewey                     Schweitzer 
Gold River           Програма ELL обслуговує тих

Howe                                                   Trajan 
LeGette                 Twin Lakes  
                                      Woodside                                    
                                         
Для зарахування телефонуйте Discovery Club 971-5975. 

Освіта для індійців

Додаткова допомога для учнів що вивчають 
англійську мову

Ціль округу San Juan Unified’s створити умови для навчання 
учням що вивчають англійську мову, для їх розвитку, навчаючи 
дітей за допомогою високоякісної програми, із іншого боку 
допомагати педагогам у покращенні та розвитку здібностей 
дітей через інтегрповану сучасну програму ELD, sтак щоб вони 
могли the academic and linguistic needs of English learner students. 

San Juan Unified School District Програма ELL обслуговує 
тих учнів, для яких англійська не є рідною мовою. Програма 
допомагає учням досягти знань для рівня класу у той час, як 
вони вчаться читати, писати і розуміти по-англійськи. Штатні 
та федеральні закони вимагають від адміністрації шкільних 
округів проводити тестування для визначення рівня вправності 
володіння англійською мовою за допомогою тесту під назвою 
California English Language Development Test (CELDT): (A) для 
нових учнів у яких англійська мова не є основною

(B) для учнів що вивчають англійську мову для перевірки 
розвитку у вивченні англійської мови. Тестування проводиться 
CELDT по трьом основним причинам: (1) Для визначення 
учнів які обмежено володіють англійською  мовою; (2) Для 
визначення рівня вправності в учнів що вивчають англійську 
мову; (3) Для визначення розвитку вивчення англійської мови 
в учнів по слуханню, читанню, усній мові, та письмі. Усі учні 
в класах K-12 для яких основною мовою не є англійська, 
відповідно інформації яку надали сім’ї  (HLS), повинні пройти 
тестування не пізніше 30 календарних днів після того як вони 
були зараховані у школи штату Каліфорнія для визначення 
рівня знань.  Тест проводиться щорічно до того часу доки діти 
не досягнуть рівня вправності і будуть переведенні в загальну 
програму (RFEP). Для інформації, телефонуйте в English 
Learner & Multicultural Education Department за номером 971-
5382

Відзнака за знання мов Тhe California Seal of Biliteracy

San Juan Unified School District нагороджує випускників 
заключних шкіл за лінгвістичні досягнення. Каліфорнійська 
нагорода The California Seal of Biliteracy надається учням 12 
класів які показали вправне володіння англійською мовою 
так само і рідною мовою або іншою іноземною мовою після 
складання екзамену. Учні отримують нагороду у школі. Для 
більш детальної інформації, звертайтесь в English Learner & 
Multicultural Department за номером (916) 971-5382. 

Переведення у загальний потік через процедуру декласифікації 
проходить весною. San Juan Unified ухвалив процес 
декласифікації для того щоб учні які успішно пройшли 
навчання по програмі і вправно володіють англійською 
мовою могли перейти в загальний потік,  (RREP). Успішність 
учнів  RFEP перевіряється ще два роки. Для більш детальної 
інформації, телефонуйте у відділ English Learner & Multicultural 
Education Department за номером (916) 971-5382.

 

Освіта для індійців фінансується за рахунок 
федерального бюджету, ціль якої надавати додаткове 
навчання, безкоштовно, учням із сімей американських 
індійців які зараховані на програму. Послуги 
включають:

• Репетитор по технологічним системам

• Один на один заняття, по математиці, і мові для учнів 
показники яких нижче стандартів.

• Програми покращення.

Заняття які визнають унікальність та освітні потреби учнів із 
індійських сімей враховуючи поради старців роду та вождів.

Шкільні програми /Варіанти вибору
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Культурні заходи 

Декілька культурних заходів проходять протягом 
навчального року, із кульмінаційним заходом Senior 
Celebration для учнів які закінчують школу. Більш детальну 
інформацію можна отримати по телефону (916) 971-5382.

Шкільні програми /Варіанти вибору

Дошкільні та ECE Програми

ОСВІТА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

San Juan Unified School District Adult Education відкриті для 
усіх учнів 18 років та старші, для учнів заключних шкіл 
яким потрібні додаткові бали по рекомендації канцлера чи 
директора.  

Adult Basic Education пропонує різні програми:  
включаючи читання, письмо, усна мова, критичне 
мислення, математика, інші предмети такі як історія, 
суспільствознавство, наукові предмети та технології. 

Допомагає в отриманні диплому, GED підготовка та 
тестування.

Англійська як друга мова: Навчання на рівні Початковий та 
Початково-середній. В додаток до центру навчання Sunrise 
Tech Center, деякі класи пропонує San Juan school sites. 

Класи професійного навчання: Бізнес класи, та підготовка 
працівників для офісу, медичні класи. 

Класи для громадськості: Пропонують спеціальні класи 
для представників громадськості. Ці класи оплачуються за 
рахунок учнів. Деякі класи надаються на базі громадських 
установ, включаючи мистецтво, танці, класи гітари та 
генеалогії.

Дистанційне навчання: пропонують альтернативне навчання. 
Учні зустрічаються із вчителем щотижня і працюють над 
завданнями вдома. Ресурси доступні на DVD, кабельному 
телебаченні та в Інтернеті. Зараз класи пропонуються для 
тих хто бажає покращити академічне навчання, покращити 
знання англійської мови та підготовка для здачі екзамену для 
отримання диплому. 

Професійне навчання партнерство між керівництвом, 
професійними компаніями і закладами громадської освіти 
які створюють професійні кадри для Каліфорнії для 
того щоб заповнити робочі місця сьогодні і взавтра.   На 
теперішній час школи округу San Juan Schools працюють у 
партнерстві із наступними компаніями.

Western Electrical Contractors Association, Inc. (WECA) 
WECA пропоную штатні та федеральні комерційні, 
громадські, та voice-data-video програми, та освітні курси 
для підмайстрів та підрядників, та проводить перевірку для 
підготовки і отримання сертифікату у штаті Каліфорнія.

California Fire Fighter Joint Apprenticeship Committee 
(CFFJAC) Комітет Fire Fighter Joint Apprenticeship Committee 
пропонує навчання для тих хто бажає стати професійним 
пожежником. Діти стають учнями у відділі/станції де вони 
працюють.

Будівництво дахів- United Union of Roofers, Waterproofers 
and Allied Workers  Apprenticeship програми спонсоруються 
спільно працедавцями та керівництвом на місцевому 
рівні пропонуючи майстрів які працюють для того щоб 
захищати будинки у країні від вологи. Учні отримають 
знання працюючи на практиці під керівництвом майстрів 
покрівельників вивчаючи усі технічні навики для праці на 
даху.

 Для інформації телефонуйте 971-7654.

Відділ початкової освіти надає і створює різноманіття 
програм які відповідають потребам сімей та дітей віком 
0-12 у нашій громаді. Програми знаходяться у різних 
школах, в межах нашого округу для батьків та немовлят 
віком 0-12. Зверніться до школи у вашому районі для 
більш детальної інформації. 

• Програми для немовлят, віком від 0-3 знаходяться у 
центрах. 

• В інших двох школах є також програма але за платню, 
в Early Learning Academy (ELA), в школі Billy Mitchell 
site та Gold River Preschool, яка знаходиться в Gold 
River Discovery Center. ELA працює 12-місяців і 
закррита по визначеним святковим дням. Gold River 
Preschool працює 10-місяців.

Ми пропонуємо безкоштовні послуги для немовлят/
малюків через програму початкового навчання 
враховуючи приботок сімей.

Для інформації відносно реєстрації та програм філософії/
досягнень телефонуйте в Early Childhood Education 
Department яких знаходиться в Marvin Marshall (916)  971-
5976.

Реєстраційний офіс для шкіл та програм знаходиться 
в Marvin Marshall школі, адреса: 5309 Kenneth Ave., 
Carmichael, CA 95608
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Зв’язок та вирішування проблем

Додаткові послуги

Добрий звязок є важливою частиною в успішному навчанні. 
Ми заохочуємо батьків та учнів цікавитися та висловлювати 
скарги якщо вони виникають, одразу.

 Зустрічі із вчителями / Працівниками шкіл

Як правило директор, вчитель, порадник та інші шкільні 
працівники можуть зустртися із вами до або після школи 
для того щоб допомогти. Але найкраще якщо ви домовитесь 
про зустріч завчасно. Якщо у вас виникли труднощі, або не 
можливо домовитись про зустріч із вчителем, зверніться до 
директора школи.

Голосові повідомлення / Лінія домашніх завдань

Багато шкіл мають систему автовідповідачів та систему 
автоматичних повідомлень про домашні завдання.
Автовідповідач дозволяє батькам залишити повідомлення 
для вчителів у любий час. Номера телефонів можна 
отримати у шкільному офісі.

Повідомлення із шкільного офісу
Кожний вчитель або працівник школи, має свою 
персональну поштову скриньку. Ви можете залишити 
письмове повідомлення у шкільному офісі

Система масового повідомлення

повідомлення, смс або текстове повідомлення про шкільні 
заходи, відсутність учня, або про непередбачену ситуацію. 
Час від часу у цих повідомленнях ми будемо просити вас 
висловити свою думку відносно важливих рішень.  Це 
ефективний метод повідомлень про те що відбувається 
у школі, а також взнати вашу думку відносно того що 
відбувається у школах

Інтернет / Вебсторінка

Усі школи округу San Juan USD мають свої вебсторінки.  
Відвідайте http://www.sanjuan.edu та натисніть “schools” 
для того щоб знайти сторінку школи у якій навчається ваша 
дитина

E-mail
Усі шкільні офіси та відділи округу мають e-mail. Шкільні 
адреси e-mail починаються із назви школи (name of school)@
sanjuan.edu або e-mail можна надіслати за наступною 
адресою: info@sanjuan.edu.

Шкільна газета/Оголошення

Кожна школа має газету для батьків у деяких окремих 
школах є газета для учнів.

Зустрічі із вчителями / Працівниками шкіл

Parent Portal це безпечна сторінка в Інтернеті яка надає 
батькам доступ до інформації. Батьки можуть легко взнати 
оцінку учня, розвиток у навчанні, завдання, інформацію 
про щеплення, розклад, пропуски та багато іншого. Через 
батьківський портал, батьки можуть поновити контактну 
інформацію, а також інформацію про учня. Додатково, 
батьківський портал дає можливість контактувати із 
вчителями, директором та з учнями. 

Для того щоб попасти на батьківський портал відвідайте 
сторінку www.sanjuan.edu та зайдіть у розділ Parent Portal. 
Вам потрібен пароль і номер, ви можете отримати цю 
інформацію в шкільному офісі, технологічному відділі або в 
офісі реєстраційного центру. 

Портал для учнів безпечна сторінка на яку можна зайти 
із окружної вебсторінки і яка дає доступ до бази даних 
учнів. Учні легко можуть знайти інформацію для перевірки 
завдань, табелю, оцінок, вимог по оцінкам, розкладу, 
інформації по відвідуванню школи, пропонує інтерактивний 
зв’язок між учнями, вчителями та батьками.

Для доступу на Учнівський портал, відвідайте вебсторінку 
школи та вийдіть на Student Portal link. Для доступу учень 
використовує своє ID і пароль. Отримати пароль можна в 
офісі школи.

Звітність

Округ в цілому та всі школи округу San Juan, підзвітні 
громадськості. Звіт про кожну школу округу можна 
отримати у школах, окружному офісі, громадських 
бібліотеках та в Інтернеті за адресою www.sanjuan.edu/sarc. 
В звіті ви найдете інформацію про опис школи працівників 
та студентів, про участь громади, успішність, перелік послуг 
для учнів, витрати, шкільні приміщення, розмір класів, про 
підручники, тренування працівників та оцінку.

Як вирішувати конфлікти (Прав. 1312.1)

Для вирішення питань скарг, або проблем позитивно, ми 
рекомендуємо батькам та учням:

• • Неформально зустрітися з людиною із якою 
виникла конфліктна ситуація. Спокійно розповісти 
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Департамент Освіти штату Каліфорнія створює вимоги для 
учнів, у тому що їм потрібно знати в тій чи іншій сфери 
освіти. Успіхи учнів показує індекс академічної успішності 
Academic Performance Index (API)для кожної школи. 
Представники відділу освіти також створюють перелік 
рекомендованих та перевірених шкільних підручників та 
матеріалів для використовування у класі. 

IВ шкільному окрузі San Juan, працівники округу і 
члени окружних комітетів перевіряють запропоновані 
департаментом підручники і інші матеріали і роблять 
рекомендації для шкільного колективу для придбання 
вибраних освітніх матеріалів. Але остаточне рішення 
шкільний колектив робить після обсудження з батьками. 

Підручники та інші шкільні матеріали знаходяться в школі 
і офісі, батьки можуть у любий час перевірити підручники 
(Ed. Code 49091.14). Встановлені стандарти описують що 
учневі необхідно знати і що він повинен виконувати на тому 
чи іншому рівні по різним предметам. За більш детальною 
інформацією по академічним стандартам, вимог відносно 
контрольних та екзаменаційних робіт, звертайтеся у 
шкільний або окружний офіс. 

Додаткові послуги

Сім’ї перехідного періоду/ Послуги  
McKinney-Vento

Учні які на мають постійного, відповідного житла можуть 
отримати допомогу від програми Families in Transition. Ціль 
програми, зареєструвати учня до школи, незалежно від вище 
перелічених проблем. Телефон (916) 979-8604 для більш 
детальної інформаціїї

Програма нашого округу (San Juan Unified School 
District’s Foster Youth Services program) надає послуги 
для учнів в прийомних сім’ях, в тому числі юридичний 
захист, академічні консультації, навчання, покращення 
оцінок, наставництво та самостійне життя ізнеобхідними 
навичками. Крім того, San Juan Foster Youth Services надає 
консультування у кризисній ситуації, професійне навчання, 
емансипації, послуги та навчання для самостійного життя. 
Мета виховання молоді служб для забезпечення кожну 
прийомну молоді забезпечується навичок, необхідних, щоб 
стати незалежною, продуктивним членом спільноти. Для 
отримання інформаціїї телефонуте (916) 971-7391.

факти які вас хвилюють і чому виникла проблема.

• Обсудити це питання із директором школи 

• Якщо ваша проблема не вирішується на цьому рівні, 
ви можете зустрітися із адміністрацією школи або 
керівником відділу. Потрібно зробити усе для того щоб 
вирішити проблему шляхом обговорення.

• Якщо ваше запитання не були вирішені на цьому 
рівні, ви можете звернутися за допомогою в Family 
and Community Engagement. Представники цього 
Департаменту (Family and Community Engagement 
Department ) допоможуть вам і адміністрації розглянути 
і по можливості вирішити проблему. Телефон The 
Family and Community Engagement Department (916) 
971-7929. 

Допомога порадника створена для учнів та їх батьків. Усі 
заключні та середні школи мають у своєму штаті постійних 
працівників. На регулярній основі порадники працюють і 
в деяких початкових школах, але консультації порадники 
доступні для усіх початкових шкіл. Вчителі і адміністрація 
також можуть допомогти проблемним учням. Центр White 
House Counseling Center пропонує послуги безкоштовно або 
по знижених цінах. 

Центр White House Counseling Center надає свою допомогу 
завдяки Sacramento County Department of Mental Health 
допомагаючи учням округу які отримують Medi-Cal які 
направлені для перевірки психічного здоров’я або в інших 
випадках пов’язаних із перехідним віком. Телефонуйте 971-
7640 для отримання консультацій.

Окружний Департамент Допомоги Учням, також реагує  
якщо виникає потреба у випадку смерті учня чи вчителя і 
проводить консультації психологів. Також існують програми 
запобіганню принижень або інші. Відділ надає свої послуги 
учням К-12 та пропонує інформацію та ресурси для зниження 
факторів ризику, сприяє вихованню захисних факторів і 
підняттю самооцінки. Працівники програми надають учням 
підтримку якщо виникли проблеми із алкоголем, тютюном 
та іншими контролюючими речовинами, а також у вирішенні 
конфліктів і запобіганню втягування у злочинні групи. 
Телефонуйте 979-8611 для більш детальної інформації або 
якщо вам потрібна допомога.

Шкільні канцлери

Освітній план
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Додаткові послуги

Харчування

Програма Go Green! E-mail Menus

За вашим бажанням ми можемо надсилати вам меню 
електронною поштою щомісяця разом з нашою газетою 
Nutrition Newsletter.  Відвідайте нашу сторінку nutrition.
sanjuan.edu знайдіть “Menus” для того щоб підписатися.  
Меню надсилаються у перший день місяця. Для більш 
детальної інформації відвідайте нашу сторінку в Інтернеті 
http://nutrition.sanjuan.edu або телефонуйте за номером 
(916)979-8966.

Літнє кафе, для задоволення

Кожного літа Nutrition Services пропонують літне кафе 
дякуючи програмі Seamless Summer Feeding Option (SSFO)  
Програма SFFO це федеральна програма яка заохочує інші 
шкільні округи та інші державних офісах.
надавати продукти харчування дітям із малозабезпечених 
сімей. Спонсори отримають додаткові кредити від держави 
за кожну порцію обідів. Не потрібно бути зарахованим на 
програму, ніяких додаткових документів,  діти повинні 
бути 18 років та менші і не обов’язково бути зарахованим в 
окрузі. San Juan Unified School District

Окружний відділ харчування пропонує учням обіди які 
надаються у школах округу по Програмі Національного 
Харчування для шкіл та Національну програму шкільних 
сніданків. Меню розробляється шкільним сертифікованим 
дієтологом і підбирається відповідно вимог федеральних та 
окружних норм про здорове харчування. 

Харчування по знижених цінах або безкоштовно  
(Ed. Code § 49510; Board Policy 3553)

Для учнів, які мають у цьому потребу, розроблена 
пільгова програма харчування. Конфіденційні заявки про 
отримання пільгового безкоштовного або по знижених цінах 
харчування можна заповнити після 1 Липня, в офісі відділу 
харчування, центрі San Juan Central та в шкільному офісі 
або в Інтернеті https://mealapps.sanjuan.edu. Заяви переведені 
на Українську, Іспанську та Російську мови. Заяву можна 
подати протягом року, поновлювати щорічно. Окружний 
відділ харчування пропонує учням обіди які надаються у 
школах округу по Програмі Національного Харчування 
для шкіл та Національну програму шкільних сніданків. 
Меню розробляється шкільним сертифікованим дієтологом 
і підбирається відповідно вимог федеральних та окружних 
норм харчування.

Правило оплати за харчові послуги

Департамент харчування продовжить послуги за харчування 
на один повний день (сніданок та обід) для учнів початкових 
шкіл які платять за харчування повну суму. На слідуючий 
день дітям запропонують альтернативне меню,до того часу 
доки учень внесе плату за обід готівкою або в Інтернет..

Для учнів середніх та заключних шкіл відшкодувань не 
буде. Включаючи 6 класників які навчаются у школах К-8, і 
отримують харчування по цій програми

Меню la Carte може бути комліментарне. Усі учні які після 
того як по.ли витішили ще поїстиї повинні будуть платит 
повну вартість..

Здорова їжа

У нашому відділі ми вважаємо, що багато факторів впливає 
на успішне навчання учнів, одним із найголовніших є те чим 
і як учень харчується.Уся їжа відповідає високим стандартам 
через програму харчування School Breakfast Program та 
National School Lunch Program. В меню початкових та 
середніх шкіл є салати і також широкий вибір фруктів і 
овочів які учні отримують. Через наш департамент ми 

створили освітню програму харчування  у партнерстві із 
школою для того щоб показати дітям сенс здорового образу 
життя. Відповідно віку діти знайомляться із ресурсами, 
цікавими подіями, пробують на смак різні продукти, так 
само і для вчителів проводяться семінари та класи.

Ціни на продукти

Початкова Середня Заключна

Сніданок - Повна ціна $1.75 $2.00 $2.00

Сніданок - Із знижкою $0.30 $0.30 $0.30

Обід - Повна ціна $2.75 $3.25 $3.25
Обід - Із знижкою $0.40 $0.40 $0.40
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Вимоги щодо медичного обстеження  
(Health and Safety Code § 124105)

Штатний закон зобов’язує батьків учнів перших класів, в 
процесі реєстрації надати довідку про медичне обстеження 
або прохання про медичне обстеження. Медичне обстеження 
може бути проведене за 18 місяців перед початком або 
через 90 днів після початку навчання у першому класі. Ми 
пропонуємо батькам обов’язково пройти цей огляд.

Звільнення від медичної перевірки  
(Ed. Code  § § 49403, 49450-49451)

Округ має свої правила по необхідності запобігання та 
контролю над інфекційними захворюваннями. Медичне 
обстежене не буде проводитися тієї дитини, батьки якої в 
письмовій формі попросять звільнення від обстеження.

Адміністрація Медикаментів  
(Ed.Code § § 49423-49425; Board Policy 5141.21)

Назначений шкільний працівник може адмініструвати 
видачу ліків протягом шкільного дня після письмового 
прохання від лікаря та батьків/опікунів, з описом методи, 
кількості, та розкладом коли приймати ліки.
Адміністрація ліків можлива тільки для тих учнів, батьки 
яких та лікар повідомлять про те що ліки необхідні для 
підтримки здоровя дитини і якщо їх не приймати, життя 
дитини буде під загрозою. Бланк, який необхідно для того 
щоб видавалися ліки, можна отримати в офісі школи або 
на сторінці округу в Інтернеті. Строк дії заяви з 1 серпня 
по 31 липня, тому поновлювати заяву необхідно щорічно. 
Ліки потрібно принести в шкільний офіс, в оригінальній 
упаковці. Батьки повинні попросити лікаря, виписати ліки із 
продовженим строком дії, для того щоб не видавати ліки під 
час уроків.

Видача ліків  
(Ed. Code § 49480)

Штатний закон зобов’язує батьків та опікунів повідомити у 
школу якщо їх дитина хворіє і приймає ліки (хвороби такі як 
астма, гіпер активність, діабет, епілепсія).

Додаткові послуги

• Поліомієліт (4 дози)

• DPT–Дифтерія / Коклюш / Стовбняк (5 доз)

• MMR–Кір / Краснуха (кір 3-дня) (2 дози)

• ГЕПАТИТ-B (3 дози)

• Вітряна віспа (1 доза)

Імунізаційні вимоги для допущення до 7-го класу:

• MMR – дві ін’єкції, якщо не зробили в молодшому віці

• Hepatitis-B–серія із трьох ін’єкцій, якщо не зробили в  молодшому 
віці

Вимоги для учнів 7их-12их класів:

T-dap - одна доза після 7го дня народження

Усі інші нові учні які не повністю отримали імунізацію згідно 
окружних правил, визначених державним Департаментом 
Охорони здоров’я, можливо, допускається тільки на умові, що 
вони отримують будь-яку додаткову імунізацію в строки вказаних 
періодів. Лікар повинен провести перевірку для медичних причин. 
НА випадок спалаху хвороби, від якої дитина не була імунізована, 
він або вона будуть повинні залишатися дома на строк карантину. 
Студенти, які не підкоряються вимогам, повинні бути виключені 
з школи.  Якщо ви маєте запитання про запис імунізації вашої 
дитини і/або статус допущення, контактуйте із школою вашої 
дитини.

Заразні або інфекційні захворювання  
(Ed. Code 49451),Board Policy 5112.2

Дитину можливо відправлять додому, якщо по симптомам 
буде визначено що він/вона захворіли інфекційною 
хворобою. Дитина не зможе продовжувати навчання доки 
працівники школи не будуть впевнені у тому що дитина 
повністю здорова.

Здоров’я

Вимоги відносно щеплень  
(Ed.Code § § 49403 and 48216; Board Policy 5141.3)

Окружний відділ харчування пропонує учням обіди які надаються 
у школах округу по Програмі Національного Харчування для шкіл 
та Національну програму шкільних сніданків. Меню розробляється 
шкільним сертифікованим дієтологом і підбирається відповідно 
вимог федеральних та окружних норм про здорове харчування 
закон вимагає, щоб для навчанні у школі, всі студенти молодші 
18 років, повинні бути повністю імунізовані згідно вимогам 
державного Департаменту Охорони здоров’я.  

Імунізації, необхідні для навчання у

початковому класі:
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Правила дій на випадок небезпечних алергій  
(ED. Code §49403, 49414, 49423, 49423.5 та 4923.6.  

Окружне правило 5141.21. Каліфорнійський 
Кодекс Title 8: 5193)

Шкільний округ ознайомлений з тим, що алергічна реакція, 
часто викликувана контактом з речовинами на які в учня 
є алергія, може стати загрозою для життя. Джерелом цих 
алергенів може стати їжа, медикаменти, комахи і латекс 
(гума). Можна зменшити ризик випадкового влучення в зону 
дії алергенів, якщо персонал, учні, батьки/опікуни і лікарі 
співробітничають, щоб забезпечити безпечну для дитини 
обстановку.

Коли учень має небезпечну для життя алергію, в 
відповідальність батьків входить повідомлення шкільного 
персоналу про стан учня. Лікар учня повинний скласти 
спеціальний план по запобіганню алергічних реакцій і 
передати його в школу. Шкільний персонал ознайомиться з 
розпорядженням лікаря і буде знати про місце перебування 
необхідних лік і способі їхнього застосування. 

Шкільний персонал повинний пройти стажування 
по розпізнаванню алергічних реакцій, проходженню 
розпорядженням лікаря і бути в курсі окружних правил 
про потенційно небезпечні алергії. Персонал округу буде 
працювати з батьками/опікунами в індивідуальному порядку, 
допомогти учням з потенційно небезпечними для життя 
алергічними реакціями. Ціль цих учнів зменшити ризик 
випадкового зіткнення зі своїми особливими алергенами.

Недіагностований Анафілактичний Шок (Ed Code 
§ 49414; SB 1266)

Чинне законодавство (SB 1266) вимагає щоб у школі могли 
давати адреналін для фізичних осіб, які можуть відчувати 
анафілаксію. Анафілактичний шок - це сильна алергічна 
реакція, яка може статися після впливу алергену, укусу 
комах або навіть (рідко) після тренування. Без негайного 
введення адреналіну і виклику швидкої медичної допомоги 
(911), може наступити смерть. Деякі люди можуть відчувати 
анафілаксії, невідомі раніше в їх історії хвороби, тому не 
можуть мати свої власні препарати.

Законодавство дозволяє шкільній медсестрі або 
кваліфікованому працівнику давати адреналіновий авто-
інжектор людині, у якої виражені загрожуючі життю 
симптоми анафілаксії після впливу алергену. Буде 
проводитися навчання про ознаки та симптоми анафілаксії, 
і використанні адреналінового авто-інжектора (EMS (911) в 
послідуючих документах або діях..

Support Services

Перевірка зору (Ed. Code § § 49450-49457)

Перевірка зору у кожної дитини, включаючи перевірку 
відчуття світла та кольорів, будуть проведені під час 
зарахування у школу і як мінімум один раз на протязі 
кожного третього року для учнів 1, 3, 6 та 8. Від перевірки 
можна відмовитися після письмового прохання батьків або 
надавши письмовий дозвіл від окуліста. Батьки отримають 
повідомлення якщо у дітей будуть знайдені проблеми із 
зором.

Перевірка слуху  
(Ed. Code § § 49452 and 49454)

Перевірка слуху в учнів 1, 2, 5, 8, та 10 класів буде 
проведена лікарем або у госпіталі.  Батьки можуть письмово 
відмовитися від перевірки слуху.  Батьки отримають 
повідомлення якщо діти не пройдуть перевірку.

San Juan Central - Імунізаційна клініка
San Juan Central, новий центр реєстрації учнів місце де 
учні зможуть отримати щеплення якщо вони не мають 
медичного страхування.  Клініка відкрита за адресою: 3700 
Garfield Avenue, Carmichael, CA  95608 кімната #4.   Вартість 
щеплення 10 долларів. Інформація про дати та часи прийому 
на веб сторінці www.sanjuan.edu/sjcentral.

Стоматологічна перевірка (Ed. Code §49452.8)

Учні у деяких школах округу можуть пройти стоматологічну 
перевірку в рамках освіти по здоров’ю. Якщо батьки не 
хочуть щоб їх діти перевірялися, можуть подати письмове 
прохання.

Для того щоб впевнитися що ваша дитина готова для 
навчання у штаті Каліфорнія, Штатний закон, тепер 
вимагає щоб діти пройшли стоматологічну перевірку до 
31 Травня в початковому або першому класі, в залежності 
який із цих класів є першим роком навчання. Перевірки 
які проводились протягом 12 місяців перед тим як дитина 
розпочала навчання також відповідають цим вимогам.  
Закон обумовлює що перевірка повинна бути проведена 
дантистом який має ліцензію або іншим сертифікованим 
стоматологічним спеціалістом.
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Додаткові послуги

Медичне страхування

Наш шкільний округ, разом з Відділом охорони здоров’я, 
мають програму, що дозволяє округу одержувати федеральні 
фонди від програми MadicAid на деякі медичні послуги 
(перевірка слуху і зору , медогляд) окремим учням у школі. 
Відповідно правил міського Відділу Освіти, ми повідомляємо 
вам, що медична інформація учнів може бути спрямована в 
бухгалтерію округу. 

Ця інформація буде надіслана конфіденційно. Існує контракт 
із нашим посередником, що забезпечує збереження особистої 
інформації; також, наш посередник, керується постановами 
HІPAA (Federal Health Іnsurance Portabіlіty & Accountabіlіty 
Act). Шкільні медичні послуги, надані всім учням, не 
зміняться в зв’язку з цією програмою. Учням не буде 
відмовлено в послугах, необхідних для відвідування школи і 
батьки не повинні будуть них оплачувати в San Juan Unified 
School District.

Добробут / Харчування (правила 
(Ed. Code § § 38085, 49430-49436, 49490-49493,  

49500-49505, 49510-49520, 49530-49536,  
49547-49560, 49570, 51222-51223), Board Policies 

3550, 3553, 3554, 5030, 6142.2,6142.7)

Координований округом та шкільною радою Консиліум 
Здоров’я, перевірена округом San Juan Unified School District 
оздоровча політика на початку 2015 року, включають нові 
вимоги відповідно з Міністерством сільського господарства 
США (USDA) Healthy Hunger-Free Kids Act of 2010 року 
переміни також включають в себе нові “ USDA Smart 
Snacks” керівних принципів, які обмежують продаж певних  
продуктів та напоїв які не є здоровими, на території школи.

Міністерство сільського господарства США, як очікується, 
випустить додаткові вимоги про оздоровчу політику щодо 
здійснення та моніторингу політики в 2015.

Для отримання більш детальної інформації про 
скоординований шкільною радою напрямів  з питань охорони 
здоров’я та окружної оздоровчої політики, відвідайте: www.
sanjuan.edu/cshc.

Інформація про здоров’я дитини

Медичний персонал (шкільні медсестри, LVNs, мед. 
асистенти) є не в усіх школах округу. Медичні сестри 
присутні у тому випадку, якщо необхідна допомога дітям із 
інвалідністю, або під час проведення медичних оглядів (зір, 
слух, та сколіоз).

Обов’язок батьків інформувати працівників офісу та кожного 

вчителя про фізичний стан дитини. Якщо вашій дитині 
потрібна додаткова медична допомога протягом шкільного 
дня, вам потрібно зустрітися із представником адміністрації 
школи, шкільною медсестрою, та іншими працівниками 
школи, для створення індивідуального плану освіти.  

Ми рекомендуємо створити так звану “buddy system” (зв’язок 
приятелів) для однокласників учня, повідомивши їм стан 
дитини і що потрібно робити у непередбаченому випадку. 
Більш детальну інформацію відносно непередбачених 
випадків, та карток на непередбачений випадок дивіться на 
сторінці 46..

Правила відносно діабету

Працівники округу Сан Жуан звернули увагу про ріст захворювань 
діабетом серед дітей шкільного віку. Безпечне і відповідне 
управління діями протягом шкільного дня та під час шкільних 
міроприємств із хворими діабетом можуть ефективно проводитись 
якщо шкільні працівники, батьки/опікуни, учні, та лікарі працюють 
разом для виконання усіх інструкцій, зменшуючи ризик та 
створюючі безпечну атмосферу. 

Якщо учень/учениця хворіє діабетом, відповідальність батьків 
повідомити про це працівникам школи.  Лікар дитини повинен 
надати школі план дій та пояснити процедури лікування та 
допомоги.  Шкільні працівники враховуючі ці процедури та 
ознайомившись із медичними препаратами дозуванням та 
розкладом видачі. 

Працівники школи пройдуть відповідне тренування, про те 
як поводитись у непередбаченому випадку із поясненням як 
перевіряти рівень цукру у крові, дотримуючись письмових 
вказівок, а також із додатковою перевіркою правил округу 
відносно того як діяти у випадку кризи. Працівники округу 
обов’язково врахують індивідуальні потреби учня після 
консультації із батьками.  

Починаючі з 1 липня, 2010, Каліфорнійський Освітній Кодекс 
49452.7 вимагає повідомляти батькам/опікунам учнів які 
починають вчитися в 7 класі про діабет 2 типу. Це захворювання 
стає більш розповсюдженим, особливо у дітей із надлишковою 
вагою.  Згідно фактів, один із трьох американських дітей які 
народилися після 2000 мають загрозу захворіти діабетом 2 типу.  
Хвороба пов’язана із огрядністю і бездіяльністю, розвивається 
повільно, і, можливо, немає жодних симптомів спочатку, але 
це лікується і підлежить профілактиці.  Якщо у вас є запитання 
зверніться до шкільної медсeстри або в офіс по охороні здоров’я 
SJUSD (916) 971-7643.  Ця інформація доступна на 25 мовах на 
сторінці California Department of Education website:

 www.cde.ca.gov/ls/he/hn/type2diabetes.asp
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Освіта для батьків

Додаткові послуги

Одружені, Вагітні та/або Молоді Сім’ї

Одружені, вагітні та / або учні-батьки залишають за 
собою право брати участь у будь-якій загальноосвітній 
школі. Кращою стратегією є присутність в класі, але іноді 
альтернатива є необхідною для задоволення потреб учня та 
/ або його / її дитини. Додаткову інформацію щодо шлюбу, 
вагітності та / або учнів-батьків можна знайти в Раду 
Політика 5146, знаходяться на сайті: www.sanjuan.edu та / або, 
зв’язавшись з одним з наступних: 1) радник в школі вашого 
учня, 2) Сім’я і участь громадськості в Управління 

www.sanjuan.edu/family.

Академія лідерства для батьків (6 сесій)
Класи підготовки для батьків для того щоб навчити їх 
активно приймати участь у житті школи by gaining a greater 
через широке розуміння освітнього процесу, Ініціативи 
округу, and parent leadership і можливості лідерства для 
батьків існують в окрузі. Розраховано на: Сім’ї учнів 
початкових, середніх та заключних шкіл.
Семінари - Університет для батьків (індивідуальні сесії)
Теми підібрані відносно окремих потреб. Тематика може 
включати: допомогу із домашніми завданнями, підготовка 
до зустрічі із вчителем, технології, регулярне відвідування, 
тощо

Breaking the Code: Відкриваємо секрети успіху для 
заключних шкіл, коледжу життя (від чотирьох до пяти 
тижнів)
Цей клас призначений для батьків учнів середньої та 
заключної шкіл. Дізнайтеся про програму Naviance, як 
отримати диплом про закінчення школи і підготуватися до 
коледжу і кар’єрі. Підходить для: Сім’ї учнів середньої і 
заключних шкіл..

Learning Solutions (сімь сесій)
Loving Solutions це програма підготовки батьків для 
виховання важких підлітків та молоді. Користуючись 
позитивними моделями поведінки, Loving Solutions 
проводить заходи у формі семінарів які збільшують бажання 
вчитись та працювати. Практика “Steps of Success” (S.O.S.) 
це домашні завдання які допомагають створити фундамент 
для покращення занять вдома. Підходить для: Сім’ї учнів 
початкового та середнього рівня
Parent Project Sr. (10 сесій)

Педагоги знайомлять із стратегіями які допомагають 
батькам побудувати відносини із дітьми запобігаючи 
вживанню наркотиків, алкоголю та участі, у злочинних 
угрупуваннях. Сім”ї учнів середніх та заключних шкіл.
Latino Family Literacy Project (6 сесій)
Проект Latino Family Literacy Project створений для 
підтримки сімей у читанні та вивченні англійської мови 

Участь батьків та громади (FACE)

Шкільний округ San Juan  вітає участь батьків, учнів, 
співробітників і представників громадськості в розвитку, 
введенні й оцінці основних і додаткових програм, і 
участь батьків у консультативних радах і комітетах, що 
обговорюють окружні питання.

Для підтримки і поліпшення академічної успішності учнів 
окружний комітет, що включає представників від різних 
батьківських груп, разом з персоналом округу розробили 
план для участі батьків. План участі батьків у житті школи 
описує що очікує округ від участі батьків і як округ буде 
зацікавлювати батьків для участі у спеціальних заходах для 
батьків. Щорічно округ разом з батьками будуть проводити 
оцінку плану і його ефективність та про участь батьків у 
житті школи. План залучення батьків включений у план 
округу по поліпшенню успішності учнів і поліпшенню 
показників шкіл. Він також був схвалений Радою утворення 
і знаходиться на сторінці округу в Інтернеті : www.sanjuan.
edu. План можна отримати в офісі школи або округу . 
План участі батьків переведений на іспанську, російську, 
румунську і українську мови. 

Кожна школа округу працює з батьками над спільною 
розробкою свого плану по залученню батьків. Кожен 
план буде описувати як школа буде утягувати батьків у 
планування, перегляд і поліпшення шкільних програм. План 
буде описувати як школа буде надавати батькам роз’яснення 
навчального плану, академічних перевірок, очікуваного 
від учнів досягнення належного рівня і можливостях 
участі в прийнятті рішень щодо утворення своїх дітей. 
Шкільний план участі батьків буде щорічно переглядатися 
і схвилюватися шкільним комітетом і Радою правління, як 
частина плану по поліпшенню шкіл. На додаток, кожна Tіtle 
І школа буде проводити щорічні збори, щоб інформувати 
батьків про Tіtle І вимоги , про участь у плануванні, 
перегляді і поліпшенні Tіtle І програм і про правила участі 
батьків у житті школи.

Як частина плану участі батьків, кожна Tіtle І школа буде 
мати спільно розроблену і ухвалену угоду з батьками, як 
частина плану по поліпшенню шкіл. Угода буде направлена 
батькам учнів і вона включає обов’язок школи в наданні 
високоякісного навчального плану, обов’язку батьків 
стежити, підтримувати і поліпшувати навчання своєї дитини 
і важливість співробітництва між батьками і вчителями 
через щорічні конференції, звіти про розвиток учня, контакт 
із працівниками округу та добровільна участь у різних 
заходах та академічних програмах

та збагачення навичків у вивченні іспанської мови; також ці 
класи покращують взаємини між учнями та батьками.
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організацій в яких батьки можуть приймати участь. Ці групи 
надають допомогу та думки які допомагають покращувати 
програми.

Батьківський комітет керівника округу (SPAC)

Керуючий округом зустрічається із представниками батьків 
від різних шкіл, протягом року. Інформація про ці зустрічі є 
на сторінці: http://www.sanjuan.edu/spac

Батьківський комітет округу

Представники батьків від кожної школи запрошуються на 
зустрічі батьківського комітету округу. Батьки отримують 
інформацію, тренування, перевірку правил які мають 
відношення до участі батьків. Щомісячні зустрічі 
розповідають про окружні програми. Телефонуйте Family 
and Community Engagement Department at (916) 971-7929 для 
інформації.

Ревізійні громадські комітети по перевірці стану шкіл 
і ремонтів

Через голосування були визначені плани Measure S в 
1998, Measure J в 2002 та Mesure N в 2012 які надають 
фонди для ремонту і модернізації шкіл через округ.  
Ревізійний громадський комітет був створений для того 
щоб контролювати витрати коштів і використання їх за 
призначенням.  Комітет зустрічається кожний квартал для 
перевірки хід будівництва у школах та перевірки проектів 
і оцінки бюджету. Дати, місце, час і інша інформація, 
знаходиться на веб сторінці шкільного округу.

Спеціальна освіта

Комітет спеціальної освіти (CAC) допомагає округу 
координувати громадські ресурси які мають відношення 
до спеціальної освіти і дає поради відносно питань по 
спеціальній освіті. Під час щомісячних зустрічей члени 
комітету отримують інформацію відносно програм і законів 
971-7953.

Професійна освіта

Рада програми школа-до кар’єри складається із 
представників бізнес-компаній, індустрії, та уряду а 
також батьків, вчителів, та адміністрації.   Для інформації 
телефонуйте:(916) 971-7163 або відвідайте www.sanjuan.edu/.

Додаткові послуги

Волонтери

Округ високо цінує участь батьків і представників 
громадськості  як помічників у класі, репетиторів по 
малюванню і читанню. Використання волонтерів у роботі 
округу повинне бути погоджене із законом і іншими 
правилами, включаючи тести на туберкульоз і зняття 
відбитків пальців. Добровольці можуть бути запрошені для 
заповнення бланка інформації про добровільного помічника. 
Округ вітає проекти по самовдосконаленню (проекти 
‘’допоможи собі сам ‘’), що удосконалюють клас або 
школу, відповідають на специфічні нестатки, відповідають 
правилами безпеки, не вимагають серйозних витрат і не 
суперечать законодавству про працю. 

Волонтери мають отримати завдання від працівника школи 
для того щоб графік пряці відповідав інтерасам учнів. Якщо 
вас цікавить ця інформація зверніться в шкільний офіс.

Відвідувачі

Батьки й інші люди можуть відвідувати школи округу. 
Однак, для безпеки наших учнів, усі відвідувачі повинні 
зареєструватися в шкільному офісі коли вони прибувають на 
територію школи. .

Послуги для глухих батьків

Округ допомагає батькам які мають проблеми із слухом 
надаючи їм послуги перекладача для глухих, під час 
батьківських зборів та конференцій.  Послуги надаються 
безкоштовно. Якщо вам потрібна така послуга зверніться у 
школу за два тижні до дати зустрічі і улагодьте час і місце 
проведення.

Окружний батьківський центр

San Juan Central, окружний центр реєстрації, надає батькам 
доступ до Інтернет інформації в комп’ютерному центрі для 
батьків. Якщо ви не в змозі придбати одежу для дітей її можна 
отримати у центрі.  Також є імунізаційна клініка яка також 
знаходиться у центрі. Телефонуйте  (916) SAN-JUAN для 
інформації.  San Juan Central знаходиться за адресою: 3700 
Garfield Ave. Carmichael, CA.
Ця сторінка буде достатньо цікава для батьків і для 
представників громади: http://www.sanjuan.edu/family.

Заохочення на рівні школи

Батьківські організації, шкільні консиліуми, талановиті, та 
комітет програми розвитку англійської мови це приклади 
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Освіта для талановитих та обдарованих (GATE)

Окружний GATE комітет складається із батьків, 
адміністраторів та учнів. Комітет перевіряє та рекомендує 
Раді освітні плани, нововведення, та оцінку програми GATE 
і служить захистом для учнів програми (телефонуйте 979-
8049).

Шкільний комітет програми вивчення англійської 
мови (ELAC)

Школи у яких навчається 21 або більше учнів які вивчають 
англійську мову повинні створити такій комітет (ELAC).  

ELAC дає поради шкільній раді у створені Індивідуального 
плану для підвищення активності учнів. Також вони 
роблять рекомендації директору та працівникам відносно 
шкільних програм для тих хто вивчає англійську мову. В 
додаток, ELAC допомагає у створені програм оцінки школи, 
перепису мовних груп (R30LC), і допомагає пояснити 
батькам важливість регулярного відвідування школи.
Батьківський комітет програми вивчення англійської мови 
отримує додаткову підготовку, яка планується на рівні усіх 
членів комітету, для того щоб усі члени комітету виконували 
свої обов’язки відносно закону. 

Окружний комітет програми вивчення англійської 
мови (DELAC)

Якщо в окрузі навчається 51або більше учнів які вивчають 
англійську мову, округ повинен створити окружний 
батьківський комітет  (DELAC) Кожна школа в якій 
навчається 21 або більше учнів які вивчають англійську 
мову, повинні направити в окружний комітет представника 
від школи. 

Комітет DELAC зустрічається раз в два місяці протягом 
шкільного року.  DELAC має можливість давати поради 
окружній освітній раді SJUSD відносно головного плану, 
перевірок, окружних цілей і направлень, створені плану 
для того щоб впевнитися що кожен вчитель та освітні 
послуги, адміністрація мовних груп, коментарі відносно 
рекласифікації а також відносно письмових повідомлень які 
надсилаються батькам. 

Раз в рік проводиться тренування для цього комітету після 
консультацій із членами комітету, для того щоб допомогти 
членам комітету виконувати свої законні відповідальності. 
(Ed. Code § § 62002.5,52176(a); 5 CCR 11308(d); 20 USC 6312(g)
(4)

Додаткові послуги

Учні без легального статусу

Будь-якій дитині, сім’я якого/якої проживає в межах San Juan 
USD, гарантується доступ до безкоштовної освіти. Жодної 
сім’ї не буде відмовлено в доступі до навчання на підставі їх 
імміграційного статуту.

Усний і письмовий переклад

Батьки або опікуни можуть попросити безкоштовний 
індивідуальний переклад в їхній школі та / або в окрузі. Всі 
зусилля будуть зроблені, щоб забезпечити адекватні послуги 
письмового та усного перекладу. Якщо у вас є занепокоєння 
з приводу перекладу, ви можете заповнити форму на рідній 
мові і повернути її в офіс вашої школи.Форми є в школі 
або в офіс програми Вивчення Англійської Мови. Для 
отримання додаткової інформації або допомоги, будь ласка, 
телефонуйте (916) 971-5382.

 Повідомлення про розвиток учня
У нашому окрузі ми використовуємо різні способи для 
того щоб повідомляти батькам про академічний розвиток 
їх дітей. Система включає табелі, перевірку розвитку 
учня відносно академічних стандартів, повідомлення про 
розвиток, індивідуальні та загальні батьківські конференції. 

Під час вечора Back-to-School Night батьки знайомляться з 
вчителями, класними та шкільними правилами, правилами 
та процедурами, шкільними програмами, та працівниками. 
Також можливо, батькам нададуть інформацію про вимоги 
по освіті відносно кожного класного рівня.

Окружні академічні стандарти

Округ буде збирати і повідомляти учням і батькам 
інформацію про здібності учнів у відповідності з Common 
Core State Standards (CCSS), про які учні повинні знати і які 
вони повинні виконувати. Оцінка буде заснована на оцінці 
успішності учня згідно вимог штату і прогрес (CAASPP) 
тести, та / або альтернативної оцінки продуктивності, а 
також на деяких окружних класних тестах.

Батьки можуть запитувати копії академічних стандартів 
у школі. Додаткова інформація про CCSS знаходиться за 
адресою: www.cde.ca.gov/re/cc/
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директора.  Апеляція повинна бути розглянута протягом 30 
днів від подачі апеляції на кожному етапі.

Повідомлення батькам у початкових школах

(Батьки учнів шостих класів в середніх школах повинні 
взнавати у школах де навчаються їх діти, про додаткову 
інформацію якщо це потрібно.)  

Повідомлення у початкових школах включають:

Перший триместр -  Back-to-School Night; індивідуальні 
зустрічі із батьками, табелі; 
Другий триместр - Якщо потрібно батьківські зустрічі: 
якщо показники учня нижче класного рівня, незадовільна 
якість праць учня, батьки попросили провести зустріч, 
табель учня
Третій триместр - Якщо потрібно зустрічі із батьками (див. 
другий триместр,) або для нових учнів із батьками яких не 
проводились зустрічі на початку навчального року; табелі 
учнів.  Індивідуальні батьківські конференції для того щоб 
повідомити про розвиток учня. 
Під час цих зустрічей ми пояснюємо результати тестів 
та. приклади робіт учня; табель учня; сильні сторони 
кожного учня окремо, слабі сторони, та потреби; створений 
освітній план для учнів; домашні завдання; запитання 
про компетенцію та дисципліну; вислуховуємо скарги 
батьків та запитання. Табель показує успішність учня по 
читанню, письму, слуханні/розмові, математиці, science, 
суспільствознавстві, мистецтві, музиці, фізичній культурі, 
старанні, та соціальні якості. Також у табелі указані 
пропущені дні та запізнення. Незалежно від того що ви 
маєте можливість назначати конференції у любий час 
протягом року, для батьків усіх учнів назначають зібрання 
наприкінці першого триместру.  Зібрання після другого 
семестру назначають тільки для учнів які:

1.  Мають оцінку нижче необхідних стандартів.
2.  Потребують покращення у старанні, соціальних навиках, 
та у праці.
3.  Якщо батьки попросять зустрітися

4.  Нові учні які не зустрічалися із вчителями восени 

Табелі надсилаються батькам тричі у рік після кожного 
триместру.  Шкільний календар із важливими датами 
знаходиться на звороті буклету .Протягом року, учнів 
оцінюють по окружним академічним стандартам по шкалі 
від 1 до 4:
4 = показники “вище” досягнень для певного класного рівня
3 = показники “на рівні” досягнень для певного класного 
рівня
2 = показники “майже на рівні” досягнень для певного 
класного рівня

Додаткові послуги

Переведення та залишення на другий рік

Нові закони вимагають бути більш строгими відносно учнів 
яких потрібно залишати на другий рік, або не переводити 
учнів в наступний клас, якщо їх знання по читанню та 
математиці нижче класного рівня. Новий закон вимагає 
що усі повинні працювати разом—учні, вчителя, батьки, 
та шкільні працівники— для тог щоб учень отримав 
хоча б базові знання по читанню, письму, та математиці 
по кожному класному рівню, так щоб учні були готові 
навчатися у наступному класному рівні.
Учні які мають низькі оцінки по Мовним предметам/
Англійська або математиці знаходяться у небезпеці бути 
залишеними на другий рік.  Табелі та повідомлення про 
розвиток те на що потрібно звернути увагу, вони заздалегідь 
повідомляють батькам про проблеми у навчанні.  Показники, 
які повідомляють про проблеми: Не відповідає вимогам по 
стандартам по мові або математиці і оцінки:

•  Оцінки у табелі 1 або 2 по читанню або математиці
•  Не відповідає прийнятим округом стандартам     
 для  його/її класу 

IУ нашому окрузі ми не ставимо за ціль залишити учня на 
другий рік, але допомогти учневі покращити свої знання по 
читанню, письму, та математиці, так щоб не залишати його/
її на другий рік. Ми робимо все для того щоб визначити 
відстаючих учнів якнайшвидше для того щоб створити 
академічну допомогу в школі, а також влітку через окружну 
програму продовженого навчання. Важлива новина те що 
при регулярному відвідуванні, додаткової допомозі у школі, і 
додаткових занять вдома, здібності учня розвиваються дуже 
швидко. 

Вчителя надають репорт із описом того що учні повинні 
знати закінчивши клас. Протягом року, батьки отримують 
табелі а також перевірені роботи учня, і через це вони бачать 
розвиток знань в учня. 

Якщо роботи учня “нижче” класного рівня, або у батьків є 
певні зауваження відносно розвитку учня, ми рекомендуємо 
зустріч із вчителем. Вчитель пояснить які додаткові послуги 
можна отримати в школі або на рівні округу а також 
про даткові завдання які учень може робити вдома для 
покращення своїх знань. Чим раніше ми почнемо разом 
працювати, тим швидше учень почне досягати успіху. За 
більш детальною інформацією, зверніться до директора 
школи. 

Батьки/опікуни можуть опротестувати рішення про 
залишення на другий рік, але запит повинен бути від 
сторони яка подає апеляцію для того щоб показати чому 
на їх погляд рішення вчителів повинно бути інакшим.  
Апеляція буде розглянута директором школи, остаточне 
слухання буде зроблене безпосереднім керівником 
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1 = показники “нижче” досягнень для певного класного 
рівня та самостійність.  
Показники оцінки O (відмінно), S (задовільно/добре), та N 
(потребує покращення)

Також повідомляється про старання, соціальні навики, 
та самокерування.  Показники оцінки O (відмінно), S 
(задовільно/добре), та N (потребує покращення).

В додаток до табелів, в середині навчального періоду у 
першому триместрі, батьки отримують повідомлення про 
розвиток, а також у другому і третьому семестрі, учням які 
відстають від класної програми і потребують покращення 
у старанні, соціальних навиків.  Учні, батьки, та вчителі 
розроблять плани допомоги для покращення оцінок та/або 
поведінки перед тим як надсилаються табелі.  В додаток, 
ми заохочуємо батьків тримати зв’язок із вчителем через 
записки, e-mails, телефонні дзвінки, та/або зустрічі

Повідомлення у середніх школах
Табелі у середніх школах надсилаються чотири рази на 
рік. Оцінки позначені літерами від A до F за кожний клас у 
яких навчаються учні. У табелі також оцінюється старання 
учнів, оцінки O (відмінно), S (задовільно/добре), та U 
(незадовільно) за кожний клас.

Повідомлення у заключних школах

Табелі у заключних школах розроблені для того щоб 
показати рівень розвитку учня. Оцінки за кожний семестр 
виставляються літерами від A до F за кожний клас який 
відвідував учень, також у табелі вказані середня оцінка та 
кількість отриманих кредитів. Також вчителя оцінюють 
поведінку учня у класі.
Учні отримують табелі поштою, згідно встановленого 
розкладу, із додатковою інформацією влітку, а також 
ви можете отримати їх у шкільному офісі. Лист із 
попередженням буде надісланий тим учням які відстають по 
певним предметам.
Учні заключних шкіл, додатково отримують табель, поштою 
в січні та червні, з переліком предметів, оцінками, та інфо 
про розвиток знань для отримання диплому. Учні та батьки 
повинні уважніше разом із канцлером, вибрати максимально 
необхідні класи. Також оцінки можна знайти в Інтернеті

У нашому шкільному окрузі існують безпечні умови для 
навчання.  В San Juan, більшість учнів навчаються у школах 
без серйозних порушень правил.Зверніться у шкільний офіс 
для більш детальної інформації.

Support Services

Безпека у школі

Безпечні школи, партнерські програми із 
органами охорони правопорядку 

У школах існує програма “Safe Schools” у партнерстві із 
шерифським департаментом округу Сакраменто. Офіцери 
поліції (Safe School Officers) знаходяться на території 
школи щоденно для нагляду за дисципліною та запобіганню 
правопорушень.  У місті Citrus Heights надається 
поліцейська охорона у школах які знаходяться у межах міста 
включаючі постійних чергових офіцерів у школах New San 
Juan та Mesa Verde.

Команди та плани безпеки у школах

Додатково, у кожній школі існують сформовані команди 
безпеки які складаються із батьків та вчителів, шкільний 
план безпеки, який щорічно поновлюється, для запобігання 
проблем та для ефективної праці під час непередбачених 
випадків. В окружну команду реагування, входять 
представники від різних шкіл та працівники округу, 
працюють над планами безпеки та певними питаннями, і 
отримують щомісячну підготовку відносно питань безпеки.

Оцінка безпеки

Інші варіанти охорони безпеки у школах: сурові правила 
поведінки та підтримки порядку, закриті території шкіл, 
охорона, програми вирішення конфліктів, порадники, 
активні батьківські організації, програми допомоги учням, 
освіта з акцентами на виховування характеру.  Округ 
має строгі правила по відношенню до тих хто зберігає 
наркотики, зброю, та наносить фізичну шкоду іншим.  

Працівники округу та волонтери які працюють із учнями 
на регулярній основі здали відбитки пальців та пройшли 
перевірку кримінальної історії. Учні повинні отримати 
дозвіл у шкільному офісі перед тим як залишити територію 
школи вдень та усі візитери повинні отримати дозвіл 
директора для того щоб пройти на територію школи. В усіх 
школах є сигналізація.

Правила безпеки після навчання у школі

Ми заохочуємо батьків приймати участь у програмах 
безпеки у школах та пояснити правила безпеки для своїх 
дітей, особисто про час після школи. Учні знаходяться під 
наглядом протягом шкільного дня та під час проведення 
шкільних та після шкільних заходів. Між тим, після 
шкільного дня, школи округу San Juan Unified відкриті 
для проведення громадських заходів. Якщо ваша дитина 
залишається у школі після закінчення шкільного дня, будь 
ласка поясніть вашій дитині правила безпеки у громадських 
місцях таких як парки, магазини.  Також ми пропонуємо 
батькам ознайомитися із планами безпеки і процедурами, у 
школі де навчається ваша дитина, та створити план безпеки 
для вашого дому на непередбачений випадок.
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Додаткові послуги

Закриття шкіл

У непередбачених випадках, наприклад таких як штормова 
погода, можливо виникне необхідність закрити школи 
для безпеки учнів та працівників. Якщо це буде можливо, 
рішення буде прийняте до початку занять.  Ми повідомимо 
батькам про небезпеку по автоматичній телефонній лінії 
яка існує в окрузі.  Додаткова інформація буде розміщена на 
окружній вебсторінці та у ЗМІ.
Якщо виникне необхідність забрати дітей із школи протягом 
шкільного дня, батькам повідомлять як і коли, можна буде 
забрати дітей.

Скарги відносно безпеки

Якщо ви помітили потенційну небезпеку, будь ласка 
повідомте про це директору школи або у відділ безпеки 
округу за номером: 971-7000. В окрузі існує 24-годинна 
Горяча Лінія —979-TIPS (979-8477). Ви можете 
зателефонувати і залишити повідомлення про те що 
може становити небезпеку чи проблему для учнів, 
працівників, або шкільного майна.  Телефон (916) 243-5552. 
Повідомлення повинні бути відносно безпеки, погроз, або 
про щось що створить небезпечну ситуацію для учнів, або 
пошкодить шкільне майно чи споруди. Усі телефонні дзвінки 
конфіденційні. Залишити повідомлення можна також на 
вебсторінці окруугу. Заходьте to www.sanjuan.edu /safety, 
choose “Tell Someone Report a Safety Issue”

Що робити коли вашу дитину залякують

Слухайте і приймати її всерйоз. Підтримую спілкування 
з вашою дитиною, фіксуйте час і деталі. Звертайтеся до 
школи вашої дитини, щоб вирішити ситуацію. Підтримуйте 
спілкування зі школою і округом і обговорюйте зроблені 
кроки, а також обмеження, пов’язані з законами. Закон 
не дозволяє щоб обговорювати дисципліну інших дітей у 
школі.Деякі проблеми можуть не відповідати юридичного 
визначення хуліганства. Шкільні та окружні співробітники 
будуть працювати з вами, щоб вирішувати ці питання. 
Допоможіть дитині розвинути навички, щоб діяти 
напористо, неагресивно, в ситуації з залякуваннями. Чи не 
заохочуйте фізичне відплата.Моделюйте, як ставитися до 
інших з повагою вдома і в ообществе

Закон Меган

Каліфорнійський закон Megan’s Law надає громадянам 
певну інформацію про людей які були зосуджені за 
сексуальні домагання,  так щоб люди могли захистити себе 
та своїх дітей.  Кримінальний Кодекс стаття 290 зобов’язує 

людей які скоїли злочин на сексуальній почві реєструватися 
і надавати свою чинну адресу.  На сторінці Каліфорнійського 
Департаменту Юстиції (www.meganslaw.ca.gov), де 
розміщенна інформація про злочинців які були засудженні 
за сексуальні злочини, усі люди мають можливість 
ознайомитися із інформацію про місце помешкання цих 
людей. В додаток, Шерифський Департамент Округу 
Сакраменто використовує OffenderWatch®, для нагляду 
за злочинцями а також для повідомлення населенню.  
Користувачі мають доступ до OffenderWatch® через 
офіційну вебсторінку Шерифського відділу округу 
Сакраменто (www.sacsheriff.com) Якщо ви були осуджені 
за сексуальні домагання і ваша дитина навчається у школах 
нашого округу, ви не зможете працювати волонтером або 
допомагати у школі.

Зв’язок на непередбачений випадок

Працівники округу обов’язково повідомлять батькам/
опікунам про ситуацію у школах та на випадок 
непередбачених ситуацій  Система використовується для 
повідомлення батькам для кожної школи окремо.  Система 
дозволяє зателефонувати батькам у межах декількох секунд.  
У непередбаченому випадку ця система скоріше всього 
буде використана для повідомлення батькам.  Тому дуже 
важливо щоб у школі була дійсна інформація відносно 
вашої адреси та телефону. Також у непередбаченому 
випадку батьки можуть знайти інформацію на шкільній 
вебсторінці: http://www.sanjuan.edu.  Нова інформація буде 
викладатися на регулярній основі. Місцеві медіа ресурси 
є важливими партнерами у повідомленні інформації для 
батьків та громадськості.  Місцеві радіо, TV, та вебсторінки 
газет, як правило повідомляють найсвіжішу інформацію. 
Батьки повинні дотримуватися норм та здорового 
глузду під час спілкування із дитиною по телефону 
або текстові повідомлення у непередбачених випадках.  
Учні можуть відволікати від важливих інструкції, якщо 
будуть спілкуватися по телефону.  Плітки та брехня у 
таких випадках можуть створити серйозні проблеми для 
вирішення ситуації.  Батьки повинні довіряти офіційній 
інформації яка буде повідомлятися у ЗМІ  або по телефону.

Партнерська програма пересування у школу 
пішки або на велосипеді

Округ проведе перевірку walkability/bikeability у початкових 
школах, K-8 школах, та в середніх школах. Перевірка буде 
проводитися через опитування учнів та анкетування батьків 
які опишуть маршрути по яких учні пересуваються додому 
та визначать бар’єри які заважають учням на шляху до 
школи.  Після кожної перевірки буде зроблений звіт у якому 
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Спеціальна освіта

УВАГА: Ця сторінка дає скорочений огляд програми яка 
більш детально описана в Special Education Parent Handbook. 
Зверніться в Special Education Field Office (971-7525) для 
отримання цієї публікації в якій ви знайдете більш детальну 
інформацію.

Направлення та перевірка  
(Ed. Code §  § 56301-56303 and 56321)

В окрузі створені програми для дітей із особистими 
потребами, віком від народження до 22. Координація 
проводиться із County Office of Education та місцевими 
агенціями для визначення потреб Кожна людина яка 
має дітей із особистими потребами може звернутися в 
найближчу школу для отримання інформації. Телефон 
центрального офісу 971-7525. Батьки які мають зауваження 
відносно потреб учня можуть звернутися до директора 
або представника програми у найближчій школі. Перед 
тим як дитина почне отримувати допомогу від програми 
спеціальної освіти, потрібно провести перевірку потреб 
учня. Працівники школи та округу допоможуть батькам 
визначитись із направленням, перевіркою та отриманням 
послуг. 

Для проведення перевірки учня, зверніться в адміністрацію 
найближчої до вашого дому школу.

Індивідуальна програма освіти (IEP)

Після перевірки учня, буде проведена зустріч команди 
Індивідуальної Освіти (IEP) для визначення придатності 
учня для спеціальної освіти. Ресурси спеціальної освіти 
можуть надаватися у звичайному класі, ресурсній кімнаті, у 
класі спеціальної освіти або у школі спеціальної освіти. У 
рідких випадках, назначається індивідуальна освіта. 

Батькам не обов’язково вимагати індивідуальної освіти,  
у випадку якщо ви хочете це зробити потрібно подати 
письмове прохання як мінімум за 10 днів до того. Між тим, 
батьки можуть попросити розмістити їх учнів не в публічних 
школах, у любий час протягом року

Додаткові послуги

Спеціальні освітні послуги для учнів які 
навчаються у приватних школах

Нові федеральні та штатні закони відносно спеціальної 
освіти містять суттєві зміни у переліку відповідальностей 
округів у наданні послуг для дітей інвалідів які були 
зараховані батьками у приватні школи. Особисто, федеральні 
та штатні регуляції не вимагають однакову кількість послуг 
для учнів із інвалідністю в приватних школах на відміну 
від учнів у загальноосвітніх школах. В додаток, від округів 
не вимагається оплачувати послуги, включаючи спеціальну 
освіту та подібні послуги, для дітей із інвалідністю 
в приватних школах або клініці якщо округ створив 
безкоштовне відповідне навчання (FAPE) яке доступне для 
дитини, але батьки вирішили зарахувати дитину у приватну 
школу.

Шкільний округ Сан Жуан продовжує приймати 
направлення для визначення надання спеціальної освіти для 
учнів які мають певні відхилення і навчаються у приватних 
школах. Батьки учнів, які навчаються у приватних школах, 
повинні зв’язатися із директором або вчителем спеціальної 
освіти, у школі яку згідно району повинен відвідувати учень, 
та обсудити причину(и) направлення на перевірку. Якщо 
дитина підходить Індивідуальна Освітня програма (IEP)  
буде створена для учня яка відповідає спеціальній освітній 
програмі та подібним послугам які необхідні потребам учня 
для того щоб безкоштовна освітня програма (FAPE) була 
надана учневі. Послуги спеціальної освіти які запропоновані 
IEP доступні якщо батьки вирішать зарахувати дитину у 
загальноосвітню школу. Якщо батьки вирішать направити 
дитину у приватну школу, працівники округу створять 
Освітній план допомоги у приватній школі, відповідно,  
консультації логопеда та окуліста.

Кожен рік, батьки учнів які отримують послуги через          
План Допомоги у приватних школах, отримують запрошення 
зарахувати дітей у загальноосвітню школу для зарахування 
на програму спеціальної освіти і отримання послуги через 
IEP. Якщо батьки відмовляться, чинність Плану Допомоги у 
приватних школах продовжиться. Дитина буде перевірятися 
кожних три роки, для визначення підлеглості для програми 
спеціальної освіти.

Процедури захисту (Ed. Code § 56500)

Батьки які не згідні із визначенням перевірки, чи не 
згідні із тим що дитина буде навчатися у загальноосвітній 
школі, мають право почати процес слухання, для того щоб 
переконатися у вірності рішення окружної комісії. Правил 
початку юридичних дій, знаходяться на звороті форми 
прохання про спеціальну освіту і в буклеті про права 
батьків. Цей документ можна отримати у любій школі 
округу, звернувшись до директора чи спеціаліста програми, 
також ви можете отримати інформацію зателефонувавши 
за номером (971-7525). Прохання про початок проведення 
перевірки у письмовій формі надсилайте за адресою: Special 
Education Division, Office of Administrative Hearings, 2349 
Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833.

будуть вказані рекомендації по покращенню інфраструктури, 
для підкріплення дій, та інші засоби. Заходи які будуть 
проводитися: International Walk to School Day, Bicycle 
Education, Fire up Your Feet проходить по класам, Walking 
School Busses, Bicycle Rodeos та інші заходи у школах 
які підкреслюють здоровий образ життя. Аудіти можуть 
бути проведені у інших школах якщо є зацікавленість та 
бюджетні можливості.
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Тестування учнів

Страхування особистих речей учнів

Округ Сан Жуан не надає страхування для покриття травм які 
учні отримали у школі або під час атлетичних змагань.  Округ 
рекомендує щоб батьки придбали страховку для покриття учнів.  
Згідно штатному закону, кожен учень який приймає участь у 
спортивних змаганнях повинен мати відповідну страховку.

Згідно статті Освітнього Кодексу 49470-49472 та окружного 
правила 5143, Об’єднаний шкільний округ Сан Жуан може 
допомогти батькам, за їх бажанням, придбати для учнів 
спортсменів страховку через Студентську страхову компанію.  
Інформацію про це можна отримати у шкільних офісах.  Для 
детальнішої інформації відносно покриття телефонуйте, 
Diane Edelstein за 1-800-367-5830.  Зарахування в 
Студентську страхову компанію безкоштовне.  

Округ не надає страхового покриття на згублене чи 
ушкоджене рухоме майно учня.  Своє рухоме майно учень 
приносить у школу по своєму бажанню.  Округ не приймає 
на себе ніякого зобов’язання або відповідальності за втрату 
або ушкоджують до рухомого майна

Додаткові Послуги

Процедура скарг (C.A.C. Title 5, § 3080) - Федеральні та 
штатні закони визначають що кожна людина, громадська 
агенція, або установа можуть подати письмову скаргу, 
керівнику штатного освітнього департаменту із фактами 
та доказами того що округ порушує певні закони у наданні 
спеціальної освіти та послуг пов’язаних із цим. Якщо батьки 
вважають що права дитини яка навчається по програмі 
спеціальної освіти були порушені, вони повинні звернутися 
в Відділ Спеціальної освіти за номером: 971-7525. Також 
батьки можуть звернутися в California Department of 
Education Complaint Division за номером: 327-3537. Усі 
скарги повинні бути у письмовій формі.

Протягом шкільного року, учні визначених класних рівнів 
проходять різноманітні тестування а також перевірки на 
рівні школи. Результати цих тестів допомагають вчителям 
та адміністраторам покращувати навчання учнів також це 
формує інформацію для батьків відносно того, наскільки їх 
учні успішні у навчанні. 

Штатний тест Дати 
проведення

Класні рівні

California As-
sessment of Stu-
dent Performance 
and Progress 
(CAASPP) ELA 
and Math

Квітень-Травень Класи 3-8 та 11

California Assess-
ment of Student 
Performance and 
Progress (CAAS-
PP) Science

Квітень-Травень Класи 5, 8 та 10

California Alterna-
tive Performance 
Assessment 
(CAPA)

Квітень-Травень Класи 2-11

California High 
School Exit Exam 
(CAHSEE)

Листопад, 
Лютий, Березень 
та Липень

Класи 10-12

California Eng-
lish Language 
Development Test 
(CELDT)

Липень-Жовтень Класи K-12

California FIT-
NESSGRAM®

Лютий-Травень Класи 5, 7 та 9

Результати перевірочних тестів штатного рівня, 
надсилаються батькам поштою. Результати тестів на рівні 
школи, є основним компонентом у складанні Академічного 
Індексу Успішності (API) який використовується у звітові 
системі штату. Річна перевірка АРІ була призупинена 
на 2013-2014 та 2014-2015 навчальні роки, у зв’язку із 
переходом округи нан нові рівні тестування. Нові учні 
округу повинні скласти тест перевірки рівня знань 
англійської мови (CELDT), це можна зробити в новому 
центрі реэстрації, а також отримати усю необхідну 
інформацію. Додаткову інформацію можна отримати в 
окружному Відділі Звітності та Організаційної оцінки за 
номером 971-7200 або в Інтернеті: www.sanjuan.edu/testing.
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Транспорт

Відділ транспортування округу, знаходиться за адресою 
: 3050 Orange Grove Ave.(off Watt Avenue) місто North 
Highlands, California 95660. Телефон: (916) 971-7076.

Парковки для відвідувачів знаходяться на західній стороні 
комплексу. Зверніться к головному секретарю за допомогою.

Часи праці:

7:00 am - 4:30 pm протягом звичайного шкільного року 
6:00 am - 4:30 pm розклад влітку (з понеділка по четвер)

Шкільний автобус

По причині дефіциту бюджету, округ надає транспортні 
послуги тільки тим дітям якім визначено штатним 
та федеральним законом. У той час коли звичайне 
транспортування відмінено, ми продовжуємо перевозити 
учнів спеціальної освіти, а також тих хто навчається у школі 
на програмах які фінансуються федеральними фондами

Якщо ваша дитина тільки почала навчання у нашому окрузі 
і у неї є особливі потреби, будь ласка зателефонуйте у 
відділ спеціальної освіти за номером 971-7525 для того щоб 
вирішити питання відносно транспортування.

 Для того щоб транспортування вашої дитини, яка має 
особливі потреби, було безпечним, будь ласка виконуйте 
слідуючи правила:

 1. Дитина повинна бути на зупинці за (5) хвилин до часу 
прибуття автобусу.  Водій зупиниться на визначеній зупинці.  
Якщо дитини не буде на зупинці, водій продовжить свій 
маршрут.  Це ваша відповідальність бути на зупинці вчасно.

 2.Якщо ваша дитина не може бути вдома самостійно, 
будь ласка будьте на зупинці чи вдома вчасно щоб ми 
могли передати вам дитину.  По причині пропусків, час 
прибуття може змінюватися.  Якщо нікого не буде вдома, ми 
повернемо учня у школу і вам потрібно буде забрати дитину 
самостійно.

 3.Якщо ви переїхали або плануєте змінити адресу, будь 
ласка повідомте про це у відділ спеціальної освіти (916) 971-
7525 якнайшвидше.  Це може займати до (5) днів.

 4.Перед початком навчання водій (ї) вашої дитини повинен 
повідомити вам номер маршруту та час коли дитину будуть 
забирати та привозити назад.  Якщо вам не зателефонують 
до 12 години дня, 13 серп., 2015, телефонуйте у відділ 
транспортування для того щоб взнати інформацію.

Додаткові послуги
   5. Водій автобусу запропонує вам заповнити 
інформаційний лист (“leave alone” дозвіл)  У цій формі ви 
зможете повідомити представникам транспортного відділу 
про необхідні послуги та ваші зауваження відносно дитини.

 В додаток, ви зможете вказати чи може ваша дитина 
самостійно знаходитися вдома.  Якщо ви дозволяєте своїй 
дитині залишатися вдома, потрібно письмово повідомити 
про це представників транспортного відділу до початку 
занять 11 серп., 2014.    Будь ласка поверніть усі необхідні 
документи в відділ транспортування вчасно адреса офісу: 
3050 Orange Grove Ave., North Highlands, CA 95660. 
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 Відвідування

Правила / Дотримання

Відвідування є дуже важливим фактором для успішного 
навчання кожного учня.  Якщо учень пропустив 10 відсотків 
часу від загальної кількості днів навчання, він/вона 
вважається прогульником, не залежно це були пропуски 
по поважній причині чи ні. Для зручності, San Juan Unified 
School District створив правила поведінки та відвідування 
для усіх класних рівнів.
Якщо у вас є запитання відносно відвідування школи або 
вам потрібна допомога, зверніться до директора школа бо до 
вчителя. Або телефонуйте за номером 979-8604 для більш 
детальної інформації.

Регулярне відвідування вимагається законом   
(Ed. Code § § 48200, 48290) 

Освіта є важкивою для учнів . Штатний закон зобов’язує 
батьків/опікунів учнів віком 6 до 18 направляти дітей у 
школи, якщо це не обмежено законом. Батьки які порушать 
закон будуть притягнуті до відповідальності. 

Повідомлення про пропуски

Якщо учень буде відсутній або запізниться, батьки/опікуни 
повинні повідомити у шкільний офіс відвідування перед 
початком занять. коли учень повертається, він/вона повинні 
принести письмове повідомлення від батьки/опікунів в якій 
потрібно написати: дату пропусків, повне ім’я учня, імена 
вчителів, клас, дату написання, причину пропуску, ім’я того 
хто написав, та яке відношення ця людина має до дитини.  
Пропуски які не будуть поясненні протягом 5 днів, будуть 
рахуватися як “прогули”. 

Конфіденційні медичні послуги (Ed. Code § 46010.1)

По закону, учень може бути звільнений від занять для 
проходження медичних послуг без обов’язкового дозволу 
батьків. У нашому окрузі ми не практикуємо подібного, 
тому діти повинні принести дозвіл від батьків для того щоб 
бути звільненими від занять. 

Підтвердження хвороби (Ed. Code § 46011)

Середня кількість дозволених пропусків по хворобі у 
нашому штаті 5 днів.  Округ Сан Жуан дозволяє кожному 
учневі пропустити протягом року 10 днів по поважній 
причині, без нотатки від лікаря або представника школи.  
Кожен раз коли ваша дитина йде на прийом до лікаря або 
має документацію/довідку про те що він/вона повинні 
знаходитися вдома, ви повинні запропонувати ці документи 

в шкільний офіс коли дитина повернеться до навчання.  Ці 
пропуски будуть задокументовані і не ввійдуть у загальну 
кількість: 10 днів.  
Учні які продовжують хворіти після 5 днів пропусків після 
повернення до занять повинні надати довідку про лікування 
від лікаря.  Якщо ваша дитина знаходиться під регулярним 
доглядом лікаря, або лікар назначив проходити лікування 
вдома перед тим як закінчиться ліміт 5 днів, ви повинні 
принести довідку від лікаря із діагнозом.

 Повідомлення про хронічну хворобу

Якщо у вашої дитини знайшли серйозне хронічне 
захворювання, ви можете отримати дозвіл від лікаря 
відносно пропусків школи.  У цій формі лікар повинен 
повідомити діагноз та симптоми захворювання згідно 
яких дитина може продовжувати лікуватися вдома, без 
необхідності залишатися у госпіталі.  

Із цим дозволом, батьки надають письмове пояснення 
пропусків вказавши один із симптомів які перелічені 
лікарем.  Ці пропуски будуть визначені як дозволені і по 
поважній причині.  Ці форми можна отримати у шкільному 
офісі.

Пропуски по поважним причинам   
(Ed. Code § §46010, 48205)

Дуже важливо повідомити у школу, якщо дитина буде 
відсутня.  Згідно закону пропуски рахуються “дозволеними” 
тільки по наступним причинам:
1. Хвороба - дитина сильно захворіла, або має заразні 
форму хвороби, температуру більше 100 (38 С), симптоми: 
блювання або діареї, або письмову довідку від лікаря.  Якщо 
дитина буде залишатися вдома більше 10 днів, ви повинні 
принести у школу довідку від лікаря про те що дитина 
повинна продовжувати лікування у домашніх умовах.
2.  По причині карантину, згідно із вказівками санітарного 
лікаря.
3. По причині медичного, стоматологічного, прийому в 
окуліста, або прийому в костоправа.
4.  По причині відвідування похорон його/її близьких 
родичів але не більше одного дня якщо похорон у межах 
штату Каліфорнія і не більше трьох днів, якщо похорон за 
межами штату.
5.   По причині чергової участі у суді присяжних, згідно 
закону.
6.  По причині хвороби або прийому у лікаря дитини, якщо 
учень/ця є легальним опікуном цієї дитини.
7. По зрозумілим персональним причинам, включно, але 
не обмежено: свідкування в суді, відвідування похорон, у 
зв’язку із релігійними святами ритуалами, або інтерв’ю із 
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Правила/Регуляції

працедавцем, якщо присутність учня поясненна батьками 
учня і після дозволу директора школи або офіційним 
помічником, згідно із правилами округу. .
8. По причині участі у роботі виборчої дільниці у день 
виборів
Учень повинен виконати усі необхідні завдання та тести, 
які були пропущені. Усі матеріали потрібно надати у школі 
і протягом певного часу учень повинен здати усі роботи і 
отримати повну оцінку. Кожен вчитель повинен визначити 
і надати еквівалентні пропущеним роботам завдання, не 
обов’язково ті самі які виконували учні, під час відсутності 
вашої дитини.
По закону, пропуски по причині релігійних обрядів, не 
повинні перевищувати чотирьох годин за семестр.

Самостійне навчання

Якщо учень буде відсутній у школі п’ять або більше днів 
(напр., особисті причини), батьки повинні повідомити 
директору школи не пізніше ніж за пять днів, про створення 
самостійного навчання. Навіть якщо дозволяється отримати 
таку форму навчання, певні фактори можуть вплинути 
на рішення директора, наприклад: якщо ви звернулись 
пізніше ніж за пять днів; академічні, дисциплінарні, та інші 
проблеми з поведінкою; не пройдені тести; або недостаток 
матеріалу для надання подібних послуг.  

Варіанти для дітей які не можуть відвідувати 
школу (Ed. Code § 48206.3-48208)

Якщо ви знаєте у який день буде відсутня ваша дитина, 
зверніться до вчителя або директора за допомогою. Учні які 
не можуть відвідувати школу по причині серйозної хвороби 
або травми, можуть навчатися на дому, або у медичному 
закладі.

Навчання на дому або в госпіталі  
(Ed. Code § § 48206.3-48208)

Учні які не можуть відвідувати школу по причині хвороби 
або травми на період більше чим три тижні. Можуть 
навчатися на дому або у госпіталі. Стан учня повинен 
лікар. Учні із ментальними проблемами повинні надати 
довідку вид психіатра або план лікування від лікаря. Учень 
із тимчасовими фізичними, ментальними або емоційними 
відхиленнями який знаходиться у госпіталі або в інших 
медичних установах, включаючі госпіталі штату, може 
отримувати індивідуальні уроки у тому місці де він/вона 
знаходиться.  

Батьки/опікуни несуть відповідальність про те щоб 
повідомити округ або шкільний офіс про індивідуальні 
потреби учня.  Зверніться в округ для того щоб отримати 

інформацію про альтернативні форми навчання.

Запізнення, прогули  (Ed. Code  § § 48260, 48273)

Штатний закон визначає учня прогульником який пропустив 
заняття без пояснення або запізнився більше ніж на 
30 хвилин, три рази протягом шкільного року. Учень-
прогульник, та його батьки порушують закон штату і можуть 
бути притягнуті до юридичної відповідальності. 

Учні можуть втрати або тимчасово втрати чинність 
прав водія (Vehicle Code § 13202.7). Учні які постійно 
прогулюють втратять дозвіл на працю. Випускники 
які “пропустили” уроки в еквіваленті рівному 6 дням 
можуть втратити право участі у церемонії випуску. Якщо 
відвідування школи стає проблемою, штатний закон може 
зобов’язати батьків приходити на уроки разом із свої учням.

Прогули/Повідомлення про прогули  
(Ed. Code  § §  48260.5, 46011)

Письмові повідомлення про прогули також обов’язкові 
згідно законів штату.  

Батьки отримують повідомлення якщо їх діти пропустять 
в еквіваленті рівному 3 днів не поясненних пропусків.  Ви 
отримаєте другий лист якщо дитина пропустить додатково 2 
дні не поясненних пропусків.  

Батьки отримають третій лист якщо дитина пропустить 
додатково ще один день без пояснення пропусків, і буде 
проведена зустріч (персонально або по телефону) із 
адміністрацією школи для вияснення причин пропусків і 
як шкільні працівники можуть допомогти сім’ї та дитині у 
покращенні відвідування. Пропуском по неповажнії причині 
вважається відсутність у класі протягом 30 хвилин без 
пояснення причини відсутності.

Якщо учень пропустив 5 днів по причині хвороби але не має 
довідки від лікаря або працівника школи, батьки отримають 
лист із повідомленям що вони мають 10 днів для того щоб 
пояснити причини пропусків.

Після 10 днів, батьки отримають лист у якому буде 
запропоновано надати довідку від лікаря або шкільного 
працівника, із поясненням причин пропуску у ті дні коли 
дитина була хвора і не могла відвідувати заняття. Якщо такої 
довідки не буде, цей пропуск буде рахуватися як прогул. 

Якщо у вас є запитання телефонуйте у шкільний офіс
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 Поведінка та дисципліна

Зустріч відносно відвідування  
(Ed. Code § § 48320-48325)

Коли учень буде визнаний як прогульник, батьки та учень 
повинні будуть прийти на зустріч із Комітетом Перевірки 
Відвідування (S.A.R.B.).  Директор школи також буде 
запрошений на цю зустріч.  Причина зустрічі, обсудити 
відвідування школи, записи про пропуски та створення 
плану для того щоб дитина регулярно відвідувала заняття.

Звільнення із школи - Велика кількість пропусків

Учень може бути звільнений із школи, якщо загальна 
кількість пропусків буде більше 15 днів, без пояснення від 
батьків. Шкільна адміністрація надішле лист після 10 днів 
пропусків у якому нагадають батькам що вони повинні 
повідомити в школу про пропуски. У листі буде вказано 
що батьки мають 5 днів для того щоб проінформувати, або 
зустрітися із адміністрацією школи відносно пропусків. 
Якщо батьки цього не зроблять, через 15 днів пропусків, 
учень буде звільнений із школи.

Направлення в юридичний відділ округу 
Сакраменто

Якщо учень буде продовжувати пропускати уроки після 
комісії S.A.R.B., або якщо батьки відмовляться прийти на 
зустріч S.A.R.B., батьків та учня направлять в Юридичний 
відділ округу Сакраменто, для розгляду їх справи через суд. 
Учні віком 12 років або старші будуть направленні в Суд для 
підлітків, для розгляду справи.

Шкільні правила захищають права учнів та створюють 
безпечну атмосферу для навчання. Учні повинні вільно 
навчатися, вчителя повинні вільно навчати. Учні несуть 
відповідальність за свою поведінку під час навчання у 
школі та шкільних міроприєств, а також під час дороги до 
школи або після занять і під час інших дій які проходять у 
школі. Учні повинні відмінно навчатися та мати відповідну 
поведінку, для того щоб приймати участь у позашкільних 
міроприємствах.

Учні повинні:
• дотримуватися шкільних правил
• дотримуватися вказівок шкільної адміністрації та вчителів 
• поважати вчителя та інших учнів у класі 
• приходити у клас готовим до навчання
• працювати протягом усього класу
• виконувати класні правила які встановлені вчителем 
• під час їзди на велосипеді вдягати шлем

В загальному учням заборонено: 
• приносити зброю або інші небезпечні предмети
• зберігати, використовувати, продавати, роздавати 
наркотики, тютюн, алкоголь, або інші контролюючі 
або небезпечні речовини або інтоксиканти, включаючі 
рецептурні медичні препарати
• битися, наносити шкоду, погрожувати, принижувати інших 
учнів
• наносити пошкодження приватній власності інших
• діяти чи одягати щось що виголошує або пропагандує 
насилля чи приниження інших або порушує шкільні 
правила.
• проявляти не повагу до шкільних працівників
• залишати територію школи без дозволу
• порушувати класні або шкільні міроприємства
• підроблювати документи
• грати в азартні ігри
• приносити пейджери, навушники, плайери та інші 
електронні прилади які будуть порушувати або заважати 
навчальному процесу

• пропускати заняття або запізнюватися на уроки

Обшуки

Для того щоб бути впевненими у повній безпеці учнів, 
шкільні працівники або офіцери поліції можуть провести 
обшук, як передбачено законом. Шкільні шафи можуть бути 
обшукані у любий час. В додаток Охоронці школи (офіцери 
поліції) можуть використовувати тренованих собак щоб 
виявити наркотики в шафах, автомобілях, портфелях, та 
інших місцях.

Правила / Управління
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Права/Регуляції

Книги, Шкільна, та Приватна власність

Книги та інші освітні матеріали та обладнання є власністю 
шкільного округу San Juan Unified School District. Усі 
матеріали та обладнання має бути чистими, учні повинні 
охайно до них відноситися, та повернути і відповідному 
вигляді. Крім іншої відповідальності, учні також повинні 
будуть відшкодувати повну вартість підручника чи іншої 
речі, якщо по вині учня, вона прийшла в негідність.
Шкільний округ Сан Жуан не несе відповідальності 
за загублені речі,  акти вандалізму чи вкрадені речі, 
рухомої власності учнів, включаючі речі у шкафчиках та 
автомобілях, залишені у школі, або які були конфісковані. 
Якщо учень приніс рухому власність у школу, він робить це 
на свій ризик (дивіться розділ Фінансова відповідальність).
Якщо поведінка учня буде порушувати шкільні 
правила, шкільні працівники запропонують слідуюче:
• Зустріч із канцлером (порадником)
• Зустріч із батьками
• Переведення у іншу школу або на іншу програму
• Письмова домовленість з умовами які повинен 
виконувати учень
• Примусове переведення у іншу школу або округ
• Направлення у громадські установи або в пункти 
охорони правопорядку
• Дисциплінарні наслідки, можуть бути слідуючі:
• Заборона на участь в шків шкільні міроприємствах, 
включаючі перерви, екскурсії, спортивні змагання 
церемонія вручення дипломів
• Полишення уроків та навчання в суботу (учні 
приносять завдання в школу)
• Звільнення від навчання в класі та переведення на 
іншу програму, наприклад PASS (Positive Alternative to 
School Suspension)
• Звільнення від занять
• Виключення
• Переведення на іншу шкільну програму чи школу
(Наслідки, стор. 36; права учнів, стор. 52)
Шкільні працівники мають право конфіскувати любі 
предмети які заборонені на території школи.

Тимчасове звільнення від занять (Board Policy 
5144.1)

Учні можуть бути звільненні від занять якщо вони 
порушать шкільні або окружні правила або якщо 
вони створюють небезпеку для здоров’я інших або 
погрожують порушенню шкільної програм. Звільнення 
може продовжуватися від 1 до 5 днів. Під час 

звільнення, учень не має право навчатися у регулярній 
шкільний програмі, також у святкових церемоніях, але 
можуть бути переведені на альтернативні програми. 
Вчитель може запросити батьків звільненого учня 
прийти у школу та зустрітися із директором. 
Звільнений учень має право подати апеляцію відносно 
дотримуючись правил округу. Якщо батьки/опікуни 
бажають подати апеляцію, вони повинні спочатку 
подати апеляцію директору.  Якщо батьків/опікунів 
не задовільнило рішення директора, вони повинні 
заповнити бланк апеляції який можна отримати у 
шкільному офісі.  Батьки/опікуни повинні надіслати 
цей бланк факсом в офіс Central Review Office (fax 
979-8053), або привести в офіс Central Review Office, 
адреса 3738 Walnut Ave., Carmichael, California 95608.
Після отримання цієї форми, працівники Central 
Review перевірять апеляцію.  Під час розгляду апеляції 
учень буде продовжувати знаходитися на тимчасовому 
звільнені яке було постановлене дирекцією школи до 
фінального завершення апеляційного процесу.  Батькам 
повідомлять остаточне рішення а також додому буде 
надісланий лист із результатами розгляду. 
Учень який був звільнений від уроків (до 12 днів для 
класів K-6, до 15 днів у класах 7-12), буде направлений 
на засідання окружної комісії для переведення на 
альтернативну програму в іншу школи.

Виключення (District Policy 5144)

Виключення означає що учень не має права 
відвідувати ніякі школи округу San Juan Unified School 
District і приймати участь у шкільних міроприємствах. 
Виключений учень буде розміщений на іншу 
альтернативну програму. Учень буде виключений із 
школи якщо він серйозно порушить правила поведінки, 
наприклад зберігання зброї або інших небезпечних 
предметів, нанесе фізичні пошкодження іншим учням, 
буде зберігати та розповсюджувати контролюючі 
речовини, грабіж, вимагання, сексуальні домагання, 
або бійка.  Якщо буде рекомендоване виключення,  
учень буде запрошений на адміністративне слухання 
або на альтернативне адміністративному слухання.  
Освітня Рада робить остаточне рішення відносно 
виключення учня.  Під час процесу виключення, учень 
можливо буде розміщений на іншу альтернативну 
шкільну програму або не буде навчатися в школі до 40 
днів.
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Правила / Регуляції

Зброя / Небезпечні предмети 
(Ed. Code § 48900 and 48915)

Учні які принесуть копію або справжню зброю, ніж, 
вибухівку, або інші небезпечні предмети будуть 
рекомендовані на виключення. Штатні закони 
вимагають виключення із школи тих учнів які 
осмислено принесли зброю або вибухівку у школу.

Контролюючі речовини  
(Ed. Code § 48900e-48924; District Policy 5144.1)

Учень який буде помічений у зберіганні чи 
використанні контролюючих речовин або інші 
інтоксиканти будуть звільнені. Учні які принесуть 
чи будуть розповсюджувати контролюючі речовини, 
будуть рекомендовані на виключення із школи.

Якщо ти вживаєш ти програєш  (Ed. Code § 48902)

Шкільна адміністрація може направити учнів які були 
звільненні за використання наркотиків/алкоголю в 
органи охорони порядку.  Учень який буде осуджений 
у підлітковому суді за використання наркотиків/
алкоголю втратить право водити автомобіль строком на 
один рік.
Медичні препарати (по рецепту і без) - По проханню 
батьків або лікаря, працівники школи можуть видавати 
учневі ліки. В іншому випадку, зберігання ліків, 
обезболюючих препаратів, та прописаних лікарем ліки 
заборонено приносити в школу без відома вчителів чи 
адміністрації.  учні які будуть помічені у порушені цих 
правил будуть притягнуті до відповідальності.

Батьки повинні пояснити дітям що це небезпечно 
приймати пігулки, медичні ліки, або інші препарати 
якщо тільки вони не прописані лікарем, дозволені 
батьками/опікунами, або шкільними працівниками. 
Деякі люди, у певний час свого життя, мають не 
адекватну реакцію на деякі препарати та ліки. Реакція 
може виникнути якщо людина прийняла більше ніж 
потрібно протягом дня, або якщо ліки приймаються не 
по графіку, у великих дозах.

Тютюн

Паління тютюну заборонено в усіх спорудах округу, 
на усій території які приналежать округу, а також під 
час інших міроприєств які відбуваються на території. 
Забороняється люба форма никотинової продукції, 
включно електро

округу. Учні які будуть помічені в палінні тютюну 
будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Відвідування класу батьками (Ed. Code § 48900.1)

Школи які звільнили учнів за вульгарну поведінку, 
пов’язану із непристойностями, порушенням шкільної 
програми, та/або не повагу до шкільних працівників 
можуть запросити батьків супроводжувати такого учня 
у класах де він/вона порушували дисципліну.

Повідомлення вчителя (Ed.Code § 49079) 

Шкільна адміністрація повинна повідомляти про 
порушення за останні три роки якщо учень був 
звільнений чи виключений із школи крім випадків із 
палінням тютюну.

Дискрімінація/Сексуальні приниження  
(Ed. Code § 48900.2; District Policy 5145.7) 

Округ має строгі правила відносно принижень, 
дискримінації, та сексуальних принижень. Вчителя 
обсудять правила із учнями у класі, на рівні який 
найбільш підходить для їх вікової групи.

Порушення можуть стати причиною звільнення або 
виключення із школи.
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Правила Дисципліни для Учнів

Відповідальність шкільного округу

Учень не буде притягнутий до відповідальності, 
звільнений, або виключений із школи за винятком коли 
керуючий округом, або його помічник, директор школи 
визначить що учень порушив одну або більше статей 
Каліфорнійського Освітнього Кодексу.  Учень може бути 
покараний, звільнений або виключений за дії перелічені 
в Каліфорнійського Освітнього Кодексу які торкаються 
шкільних міроприємств або відвідування школи які 
трапились у любій із шкіл округу або на території інших 
шкільних округів, включаючі, але не обмежуючись, слідуче:  
на шкільній території; по дорозі до чи після школи; під 
час обіду на території чи поза територією школи; під час, 
пересування до і після шкільних заходів.

Відповідальності учня

Всі учні повинні дотримуватися правил, проходити 
обов’язковий курс навчання, і поважати авторитет вчителів 
шкіл Каліфорнії згідно Кодексу про освіту Розділ 48908.

Допомога батьків на дому - Коли учень 
звільнений від занять

Звільнення від занять на дому є ефективним засобом 
але тільки у тому випадку якщо це буде урок для учня.  
Враховуйте слідуючі стратегії: Попросіть домашні завдання 
та класні праці які будуть виконувати учні у період коли 
учень буде відсутній у класі (можливо це займе день 
чи два для того щоб вчитель міг приготувати завдання). 
Перевірьте щоб учень зробив усі уроки. Зробіть так що для 
учня час коли він буде вдома буде найскучнішим для того 
щоб учень не захотів бути більше звільненим. Зробіть так 
щоб хотсь із дорослих контролював учня. Обмежте або 
зовсім не дозволяйте включати телевізор, телефон, інтернет, 
відео ігри та спілкування із друзями. Допоможіть учневі 
зрозуміти що краще бути на заняттях чим вдома.  Якщо 
учня займаються іншими добрими справами вони скоріше 
всього не будуть робите зле.  Знайдіть щось що буде учневі 
цікавим (спорт, мистецтво, молодіжні групи, драма, тощо.). 
Ви можете отримати додаткову допомогу від громадських 
установ - відвідайте сторінку www.211Sacramento.org або 
попросіть допомоги у шкільної адміністрації.  Покажіть 
прощення.  Ми всі робимо помилки. Ціль звільнення від 
занять допомогти учневі, дати йому урок про те що добре а 
що погано.

Пояснення

Звільнення:  є видалення студента з класу по 
дисциплінарних причинах протягом певного періоду часу. 
Директор може призупинити навчання студентів на термін 
до 5 днів. Призупинення може бути продовжено за певних 
умов. Є два види звільнення, у школі, і домашнє. Звільненні 
учні не допускаються на територію школи, і вони не 
допускаються до участі в діяльності будь-якої школи під час 
призупинення. 
Виключення: по рішенню Ради по Освіті, є звільнення 
студента з усіх шкіл в San Juan USD за порушення Кодексу 
по освіту Каліфорнії. Виключення протягом певного періоду 
часу, що не перевищує один календарний рік.
Brandishing (розмахування зброєю):  це навмисна 
демонстрація зброї.
Assault (Загроза):  незаконна спроба, поєднання із реальною 
загрозою, для нанесення травм однієї людині іншій.
Battery (Бійка):  будь-які умисне та незаконне застосування 
сили або насильства проти іншої людини.
Serious bodily injury (Серйозні тілесні пошкодження):  
означає серйозне погіршення фізичного стану, включаючи, 
але не обмежуючись, наступні: втрата свідомості, струс 
мозку; перелом кістки; тривалої втрати або знецінення 
функції будь-яких тілесних членів або органів; рана, що 
вимагає широкого накладення швів, а також серйозні 
каліцтва.
Self defense (Самозахист):  захист, людина повинна 
бути вільною від загроз або провокацій, не повинна мати 
засоби порятунку або відступити, і не повинна викликати 
небезпеку. 
Terroristic threat (Терористична загроза):  Включає 
потенційні загрози, усні або письмові, людиною яка 
навмисно готує злочин який може викликати смерть інших, 
травми в іншої людини, або знищення приватної власності 
дорожче тисячі доларів ($1,000), з конкретним наміром, що 
ця заява має бути прийнята в якості загрози, навіть якщо 
немає наміру фактичного його здійснення.

Правила / Управління
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Знущання:  люба серйозна або легка форма знущання в 
усній або письмовій формі включаючи форму електронного 
спілкування одним учнем або групою учнів як визначено в 
Освітньому Кодексі стаття 48900.2,48900.3, або 48900.4, по 
відношенню до одного або більше учнів і стало причиною 
наступного:
1. Доведення учня до переляку або нанесення ушкоджень 

учневі та його власності.
2. Доведення учня до стану афекту що вплинуло на його 

психічне або фізичне здоров’я.
3. Приведення учня до стану який серйозно вплинув на все
4. Доведення учня до критичного стану коли він/вона не 

можуть використовувати свої можливості для отримання 
послуг, участі в шкільних заходах, або привілеїв від 
школи.

Electronic act: переселання і розміщення їнформації і за 
допомогою телефону, або інших беспровідних систем і 
приладів, комп’ютерів соціальне спілкування, включаючи 
але не обмежуючись:

 1.  текстове повідомлення, звуковий файл, або   
      малюнок.
 2.  розміщення у мережі соціальних сторінок , або  
      на інших сторінках в Інтернеті

 Розповсюдження інформація через burn page. “Burn page” 
це сторінка яка спеціально створення для приниження учня, 
опис про приниження дивіться вище.)

a)  Видавання себе за іншого учня для того щоб залякувати 
інших або використовувати персону іншого учня для 
хуліганських дій.. “Відповідне уособлення” означає видати 
себе за іншого учня для того щоб принижувати інших 
або вести спілкування використовуючи персональні дані 
іншого учня).

b) Створення фальшивого профайлу по одній або більше 
причинам перелічених у приниженнях. “Фальшивий 
профайл” означає використовування соціальних сайтів та 
інших сторінок спілкування де використовується ім’я та 
дані іншого реального учня).

Не зважаючи на електронний акт інформація може бути 
розміщенна в Інтернеті або знаходитися на сторінках в 
Інтернеті. “Нормальний учень” це характиристика учня, 
включаючи але не обмежено, який піклується про інших,  і 
судить про інших учнів відповідно їх віку і положенню і 
потребам. .

Правила / Управління



Кодекс Освіти Інші види 
покарання

Можливе 
звільнення

Рекомендація 
на виключення

Звернення у 
Safe School

48900(a1) Викликання, спроба викликати, або погроза викликати 
фізичне пошкодження іншій особі.

• Погроза

• Бійка

Може бути 
визначене  

Може бути 
визначене

Так

Так

Так

Так

Як варіант

Як варіант

48900(a2) Навмисне використання сили проти іншої особи.* 
{Посилання: 48915(a)(1)(A) and 48915(a)(1)(E)}

Може бути 
визначене

Так Так Обов’язкове

48900(b) Зберігання, продаж, або передача ножів, вогнепальної 
зброї, або інших небезпечних об’єктів.* За виключенням якщо 
учень має письмовий дозвіл від адміністрації. {Посилання: 
48915(a)(1)(B), 48915(c)(1), 48915(c)(2), and 48915(c)(5)}

Може бути 
визначене

Так Так Обов’язкове

48900(c) Володіння, продаж розповсюдження і/ або перебування 
в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або інших 
інтоксикантів.*

Під впливом

 
Зберігання

Передача

Продаж

{Посилання: 48915(a)(1)(C),  and 48915(c)(3)}

Може бути 
визначене

Може бути 
визначене

Може бути 
визначене

Не розглядається

Так

Так

Так

Обов’язкове

Так

Так

Так

Обов’язкове

Як варіант

Обов’язкове

Обов’язкове

Обов’язкове

Правила / Управління
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Дисциплінарні постанови для учнів K-12 створені для того щоб шкільні адміністратори могли класифікувати інциденти на 
індивідуальному рівні, визначити дисциплінарні правила, що відповідають віку і приймати відповідні дисциплінарні дії. 

Згідно Освітньому Кодексу Каліфорнії, Розділ 48900,5 (), “Відсторонення, як зазначено в Розділі 48911,1, повинні бути застосовані 
тільки у випадку, коли інші види виправлення не були ефективними. Шкільний округ має документи про застосування інших 
методів виправлення в особовій справі учня, доступ до якого можливий згідно з Розділом 49069. Однак, учні, включаючи тих, 
хто має особливі потреби, як зазначено в Розділі 56026, можуть бути відсторонені, Розділ 1415 з Частини 20, Коду Сполучених 
Штатів з будь-якої причини, перерахованої у Розділі 48900 з першого порушення, якщо директор або керівник округу встановить 
порушення учнем підрозділів (), (б), (в), (г), або (е) Розділу 48900 або факт, що присутність учня є небезпечним для інших “ 

Адміністратори школа можуть використовувати інші засоби корекції на свій розсуд для відсторонення та / або 
виключення.



Кодекс Освіти Інші види 
покарання

Можливе 
звільнення

Рекомендація 
на виключення

Звернення у 
Safe School

48900(f) Заподіяння або спроба заподіяти шкоду шкільному або 
приватному майну.

• Мінімальне пошкодження 

• Максимальне пошкодження

Може бути 
розглянуте

Так

Так

Ні

Так

Як варіант

Обов’язкове

48900(g) Крадіжка або спроба вкрасти шкільне або особисте 
майно.

Може бути 
розглянуте

Так Так Як варіант

48900(h) Збереження або паління тютюну або некотину, 
включаючи але не обмежуючись цигарки, сигариї мініатюрні 
цигарки, імітацію тютюнових виробів, жувальний тютюн, трубки. 
Між іншим цей пункт не забороняє медичні інгалятори які 
прописані лікарем.

Може бути 
розглянуте

Так Ні Ні

48900(i) Здійснення непристойного акту або постійне лихослів’я 

• Непристойний акт

• Лихослів’я

Може бути 
розглянуте

Може бути 
розглянуте

Так

Так

Так

Ні

Як варіант

Ні

48900(j) Зберігання, продаж, посередництво у продажі любих 
медичних препаратів за визначення 11014.5 Кодексу Безпеки та 
Здоров’я.

Може бути 
розглянуте

Так Так Як варіант

48900(k) Злісна непокора та/або переривання діяльності школи. 
Непокора адміністрації, вчителям, шкільним представникам у 
виконанні їх обов’язків.

Може бути 
розглянуте

Так Ні Ні

48900(l) Навмисне придбання вкраденої шкільної або приватної 
власності.

Може бути 
розглянуте

Так Так Як варіант

48900(m) Володіння імітацією вогнепальної зброї, що є по суті 
аналогічним за своїми фізичними властивостями до дійсної 
вогнепальної зброї яка сприяється людьми як справжня.

Може бути 
розглянуте

Так Так Як варіант

48900(n) Скоєння або спроба скоєння сексуального насильства 
або нападу за визначенням пунктів 261, 266с, 286, 288а або 289 
Дисциплінарного Кодексу, або сексуальний напад за визначенням 
пункту 243.4 дисциплінарного кодексу. {Посилання 48915(c)(4)}

Не розглядається
Обов’язкове Обов’язкове Обов’язкове

48900(o) Переслідування, погроза, залякування учня, який є 
свідком дисциплінарного порушення, з метою помсти.

Може бути 
розглянуте

Так Так Як варіант

48900(p) Незаконна пропозиція, посередництво у продажі, 
домовленість про продаж ліків Soma.

Може бути 
розглянуте

Так Так Обов’язкове

Правила / Управління



Кодекс Освіти Інші види 
покарання

Можливе 
звільнення

Рекомендація 
на виключення

Звернення у 
Safe School

48900(p) Незаконна пропозиція, посередництво у продажі, 
домовленість про продаж ліків Soma.

Може бути 
розглянуте

Так Так Обов’язкове

48900(q) Участь або намагання залучити у групу методом 
“затьмарювання“а бо проведенням часу та спілкування, із 
членами такої організації, яка спричиняє або може заподіяти 
небезпеку, тілесні ушкодження, або особисту деградацію 
в результаті фізичної чи моральної пропаганди, будь-який 
студент або інша особа, які відвідують школи. Не має 
відношення до спортивних клубів чи шкільних клубів.

Може бути 
розглянуте

Так Так Як варіант

48900(r) Залякування, в тому числі, але не обмежуючись, 
залякування, скоєних за допомогою електронних засобів 
спілкування.

Може бути 
розглянуте

Так Так Як варіант

48900(t) Допомога або підбурювання до заподіяння, за 
визначення Статті 31 Дисциплінарного Кодексу, або спроби 
нанести тілесних ушкоджень іншій особії може призвести до 
звільнення від занять без виключення із школи, за винятком 
якщо дитину направляють у комісію по справах неповнолітніхї 
або телесні ушкодження були достатньо серйозними.

Може бути 
розглянуте

Так Так Як варіант

48900.2 В додаткок до статті 48900, учень, учень може бути 
звільненний від занять або виключений із школи якщо 
директор визначить що учень робив заборонені сексуальні 
домагання за визначенням 212.5, включаючи, але не 
обмежуючись, небажані сексуальні пропозиції, прохання 
про сексуальні послуги, а також інша словесна, візуальна 
або фізична поведінка сексуального характеру і які срйозно 
впливають на академічне навчання іншого учня створюючи 
небезпечну навчальну атмосферу. За винятком учнів 
початкового до 3-го класу.

Може бути 
розглянуте

Так Так Як варіант

48900.3 В додаткок до статті 48900 та 48900.2 учень у 
класах з 4 по 12, може бути звільнений від занять і отримати 
рекомендацію на виключення якщо адміністрація визначить 
що учень приймав участь у заподіянні або скоєнні акту 
насильства на ґрунті ненависті, як визначено у статті 233.

Може бути 
розглянуте

Так Так Обов’язкове

48900.4 В додаткок до статті 48900 та 48900.2 студенти 4-го 
по 12 можуть бути звільнені від занять за умисне залякування, 
погрози і / або залякування, спрямованої проти шкільного 
округу персоналу та учнів, тобто досить серйозні, і є 
вторгненням в права  персоналу школи та учнів, які привели 
до значного безладдя, і створює неблагопріємну освітню 
атмосферу, як визначено як умисне створення перешкод або 
загрожує іншій особі.

Може бути 
розглянуте

Так Так Обов’язкове

48900.7 В додаткок до статті 48900 та 48900.2, 48900.3 
та 48900.4 за створення терористичної загрози відносно 
учнів, адміністрації школи та / або майна учень може бути 
звільнений від занять.

Може бути 
розглянуте

Так Так Обов’язкове

48915(a)(1)(A) Нанесення тяжких фізичних травм іншій 
людині, за винятком самозахисту.

Може бути 
розглянуте

Так Так Обов’язкове

48915(a)(1)(B) Володіння ножом, або інших небезпечних 
предметів які не повинні бути в учня.

Може бути 
розглянуте

Так Так Обов’язкове

48915(a)(1)(C) Незаконне зберігання любих контролюючих 
речовин згідно розділу 2 (відповідно статті 11053) том 10 
Кодексу Здоров’я та Безпеки, за винятком першого випадку 
зберігання не більше ніж 1 унція марихуани. Медичні 
препарати які видаються за рецептом лікаря або прописані 
лікарем учневі для лікування.

Може бути 
розглянуте

Так Так Обов’язкове

Правила / Управління
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Кодекс Освіти Інші види 
покарання

Можливе 
звільнення

Рекомендація 
на виключення

Звернення у 
Safe School

48915(a)(1)(D) Грабіж або здирство. Може бути 
розглянуте

Так Так Обов’язкове

48915(a)(1)(E) Напад або бійка за визначенням статті 240 та 
242, із працівниками школи.

Може бути 
розглянуте

Так Так Обов’язкове

48915(c)(1) Зберігання, продаж, або інша форма 
використовування зброї. Цей пункт не має відношення 
якщо учень отримав дозвіл від адміністрації або директора 
школи. Цей підрозділ відноситься до зберігання вогнепальної 
зброї, тільки якщо володіння перевіряється працівником 
шкільного округу. Імітації вогнепальної зброї, як це визначено 
в підрозділі (м) Розділу 48 900, не є правопорушенням, за 
яке учень звільняється із школи є обов’язковим згідно з цим 
підрозділом і підрозділом (г), але це злочин, за який учень 
може бути звільненний від занять у випадку порушення.

Не визначається Обов’язкове Обов’язкове Обов’язкове

48915(c)(2) Використовування ножа. Не визначається Обов’язкове Обов’язкове Обов’язкове

48915(c)(3) Незаконний продаж наркотиків як перелічено у 
розділі 2 (згідно статті 11053) Кодексу Здоровя та Безпеки.

Не визначається Обов’язкове Обов’язкове Обов’язкове

48915(c)(4) Спроба зробити напад на сексуальному рівні або 
бійка. (n)  стаття 48900 або скоєння сексуального нападу як 
визначено у статті 48900.

Не визначається Обов’язкове Обов’язкове Обов’язкове

48915(c)(5) Зберігання вибухівки Не визначається Обов’язкове Обов’язкове Обов’язкове
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Використовування компютерів в окрузі є привілеєм.  
Учні які не дотримуються правил поведінки, можуть 
втратити привілей, користуватися комп’ютером. Під 
час праці на шкільних комп’ютерах, учні повинні 
виконувати: 
• вказівки вчителів та працівників школи; 
• шкільні та окружні правила, та
• правила доступу до Інтернет зв’язку та мереж. 
Учні також повинні поважати права інших і виконувати 
слідуючі правила:
• Використовувати комп’ютери тільки для виконання 
шкільних завдань та для освітніх напрямів. 

• Не користуватися комп’ютером та Інтернет зв’язком 
для особистих та комерційних цілей.

• Не змінювати установлені програми чи настройки (крім 
документів які зробили ви особисто).

• Заборонено створювати, розповсюджувати, 
розшукувати, використовувати, або зберігати 
інформацію яка: 
• Заборонена законом, правилами округи чи школи; 
• Порушує авторські права;
• Отримана через незаконне втручання в приватний 
розділ або файли;
• Власність округу або іншої людини (наприклад 
закрита реєстрація);
• Нецензурна, порнографічна, або еротичного 
характеру;
• Може викликати збої у системі, пошкодження, або 
знищення системи, програм, networks, або обладнання; 
• Інші обмеження які обумовлені шкільними правила 
користування комп’ютером

На сторінці округу ви знайдете багато корисної інформації 
відносно безпеки в Інтернеті. Інформацію про відповідну 
поведінку в Інтернеті, включаючи спілкування з іншими 
людьми на соціальниx сайтах, чатах про існуючі загрози та як  
вирішувати різні проблеми.

Кожна школа розроблює свої правила одягу.  Pasteur, Salk, 
Sylvan, та Will Rogers середні школи, та Cottage, Dyer-Kelly, 
Howe Avenue та Kingswood початкові школи мають шкільну 
форму. Батьки повинні зв’язатися із директором школи, 
якщо вони хочуть отримати дозвіл на альтернативну форму. 
Зовнішній вигляд учня повинен відповідати правилам 
округу. Усі учні повинні вдягатися охайно, відповідно 
навчальній атмосфері в K-12 класах.  

Батьки та опікуни несуть фінансову відповідальність 
за акти не правильного використовування, включаючи 
вандалізм, які зробили їх діти.  Учні повинні розуміти що 
за це вони несуть фінансову відповідальність, за більш 
тяжкі злочини кримінальне покарання. В додаток округ 
може затримати оцінки, диплом, або табель учня до того як 
учень не відшкодує відповідну суму, якщо учень чи батьки 
не можуть оплатити збитки, вони будуть направлені на 
роботи, які будуть еквівалентні сумі нанесених збитків.  

Батьки опікуни також несуть відповідальність за майно 
округу, яке було надане учневі для освіти і яке не було 
повернене.

 Використовування комп’ютерів

Зовнішній вигляд

Любий одяг, стиль зачіски, або колір волосся які суттєво 
порушують навчальну атмосферу, якщо тільки дозволені 
законом про свободу слова, правилами ради, або 
адміністративними регуляціями (див. e.g., BP and AR5145.2) 
не дозволені.  Одежа, ювелірні прикраси, та персональні 
речі (ранці, гаманці, спортивні сумки, пляшки для води, 
тощо.) із написами вульгарних слів, сексуального характеру, 
дискримінаційні, нецензурні, або із прізвиськами, або які 
закликають до злочинів, наприклад використовування зброї, 
наркотиків, алкоголю, тютюну, наркотичних препаратів, 
або одежа із погрозами, заборонені.  Одежа повинна бути 
по розміру, чиста та охайна, відповідаюча нормам безпеки, 
стилю, та пристойна.  Одежа яка оголює живіт, інші частини 
тіла, плечі, предмети нижньої білизни, або інша сексуальна 
викликаюча одежа, заборонена.

У кожній школі вчителі рекомендують вдягати 
сонцезахисний одяг, включаючи але не обмежено кепки, 
під час уроків на вулиці чи ігровому майданчику.  У кожній 
школі можуть  розробити особисті правила відносно одягу 
для вулиці, включаючі перелік одежі чи кепок які “не 
підходять.”  (Освітній Кодекс 35183.5)

В PTA у школі Sylvan Middle School працює відділ прийому 
та роздачі одягу, одежа надається потребуючим сім’ям 
по рекомендації школи чи округу.  Якщо ви бажаєте 
пожертвувати одяг, телефонуйте  728-3106.

San Juan Central також має склад одягу.  В San Juan Central 
складі одягу працюють батьки волонтери.  Ми приймаємо 
одяг у гарному стані для того щоб роздавати потім речі для 
сімей які мають потребу.  Телефонуйте 916-SAN-JUAN (916-
726-5826) для того щоб дізнатися про часи роботи складу.

Фінансова відповідальність
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Процедури узгодження

Юридичні записи / Правила

Картки на непердбачений випадок (Ed. Code § 
49408)

Нам потрібно мати необхідну інформацію про вашу 
дитину для того щоб зв’язатися із близькими учня на 
непередбачений випадок.  Батьки повинні повністю 
заповнити картку з обох сторін, включаючи інформацію 
про здоров’я та телефонні номера на випадок небезпеки.  
Будь ласка заповніть картки та поверніть у школи як можна 
швидше. Інформація яку ви надасте буде зберігатися 
конфіденційно, крім імені і прізвища учня.  Якщо протягом 
року у вас зміниться адреса або телефон, якнайшвидше 
повідомте про це у школу.

Військові рекрути

Федеральний закон дозволяє доступ військових рекрутів до 
переліку імен і прізвищ учнів, адресу і телефон і кількості 
учнів які навчаються у середніх і заключних школах.  
Батьки можуть письмово попросити заборонити доступ до 
записів про учня, без попередження батьків.  Таке письмове 
прохання можна направити в Pupil Personnel Services.

Уроки по здоров’ю які протилежать релігійним та 
моральним поглядам (Ed. Code § § 51240-51246)

Освітня програма у деяких класах на певних класних рівнях 
вивчає знання про здоров’я людини. Якщо теми цього року 
заперечують вашим релігійним та моральним поглядам, ви 
можете написати рекомендацію директору школи, письмово, 
не проводити подібні уроки для вашої дитини.

Право учнів не приймати участі на уроках де 
проводяться експеременти над тваринами  

(Ed. Code § 32255; Board Policy 5145.8)

Учні можуть після письмового запиту батьків, попросити 
звільнити їх з уроків де проводяться опити над тваринами. 
Якщо можливо, вчитель повинен створити альтернативну 
форму уроку для таких учнів, щоб вони отримали необхідну 
інформацію, розуміння, по цій темі. 

Доступ учнів до фото і відео матеріалів

Батьки або опікуни можуть попросити не знімати і не 
фотографувати їх дитину для публікацій округу, включаючи 
в газетах, брошурах вебсторінках та у відеоматеріалах які 
викладаються в Інтернеті заповнивши в шкільному офісі або на 

вебсторінці (http://www.sanjuan.edu/photopolicy) відповідний 
бланк прохання. Заповнену форму потрібно повернути 
директору школи і вона має чинність на цілий рік.

Якщо ви заповнили подібну форму ми також звернемося до 
представників мас-медіа, або простих учнів щоб вони не 
знімали і не фотографували вашу дитину. Не зважаючи на те 
що представники місцевої преси поважають наші правила, 
ми не можемо дати вам гарантію що вони не будуть знімати 
або фотографувати вашу дитину до або після шкільних 
занять, в нас немає легального права забороняти подібні дії 
поза школою. Ви можете провести бесіду із своїм учнем/
ученицею, відносно її вибору давати інтерв’ю на ту чи іншу 
тему. 

Учні а також відвідувачі повинні розуміти що масові 
заходи можуть бути зняті засобами масової інформації або 
простими людьми.  

Почитайте сторінку 48 якщо вам буде потрібна додаткова 
інформація.

 Сексуальна освіта, венеричні захворювання та 
СНІД  

(Ed. Code § § 51930-51938 and 51202;  
Board Policy 6142.1)

Програми Освіти про Сімейне Життя надаються в 4, 5, 
та 6 класах на початковому рівні, і як частина у 7му класі 
анатомії/здоров’я та фізкультури, і в класах по здоров’ю та 
безпеці у заключних школах.  Школи самостійно визначають 
у який час будуть проводитися ці уроки.  До того як будуть 
проводитися подібні уроки, батьки отримують письмове 
повідомлення із школи.  Ви маєте можливість завчасно 
перевірити матеріали які будуть вивчатися і дати свій 
дозвіл.  Також якщо ви не бажаєте щоб ваша дитина не 
приймала участь у подібних уроках, і не вивчала запобіжну 
інформацію відносно ВІЛ/СНІД напишіть письмове відмову.

No child in grades 4-6 may attend instruction unless a signed 
consent form has been received by the school. No child in grades 
7-12 may be excluded from instruction unless the parents or 
guardians have requested in writing that their child not receive 
sexual health education or HIV/AIDS prevention education.

Фільми/Відео

Тільки дозволені фільми та відео програми які будуть 

візуально закріпляти вивчений матеріал. Фільми із R-rated 
рівнем, або фільми із ненормативною мовою, злочинністю, 
або сексуального характеру не дозволені для показу в 
початкових та середніх школах. В заключних школах чотири 
R-rated фільми про важливі історичні події дозволені для 
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Комп’ютерні Мережі
Окружне Правило 0440.1

Будь ласка уважно прочитайте інформацію. Учні які 
користуються Інтернетом мають доступ в поштову скриньку 
(e-mail), комп’ютерних програм, форуми, університетські 
бібліотеки, Бібліотеку Конгресу, інформацію та новину із 
дослідницьких інститутів, і багато інших. Інтернет відкриває 
світ для учнів. 

Між тим, деяка інформація на Інтернеті може бути 
шкідливою для учнів. Округ San Juan Unified School 
District не має контролю над інформацією яка знаходиться 
в Інтернеті і має обмежені можливості для того щоб 
контролювати яку інформацію вивчають учні в Інтернеті. 
Якщо ви бажаєте щоб ваша дитина не мала доступ в 
Інтернет, вам потрібно письмово написати ваше прохання 
директору школи. 

Батьки повинні обсудити правила відповідної поведінки 
під час праці із Інтернетом із своїми дітьми. Користуючись 
зв’язком Інтернет, учні можуть придбати певні речі, за 
які батькам потрібно буде розплачуватися. Округ не несе 
відповідальності за дії учнів під час їх праці в Інтернеті, 
які порушують правила округу, доступ в Інтернет, за 
акуратність інформації.  

Користування комп’ютером є привілеєм і в любий час 
учень може втрати цей привілей. Також важливо розуміти 
що робота в Інтернеті не є приватною, або повністю 
захищеною. Використовування Інтернету, комп’ютерних 
зв’язків, не створюють можливість повної безпеки. 

Округ залишає за собою право перевіряти усю надіслану, 
отриману, та збережену інформацію. Округ не несе 

відповідальності за знищенні праці учнів на комп’ютері 
Батьки також мають право перевірити інформацію над якою 
працювали їх діти. Ми будемо вам вдячні якщо ви поясните 
вашій дитині правила під час праці із комп’ютером. 

Юридичні записи / Правила
показу, але тільки після письмового дозволу батьків: Список 
Шиндліра, Клуб Радості та Вдачі, Останній із Могікан, та 
Слава.  Вчителі уважно перевіряють аудіо візуальні матеріал, 
і вибирають тільки те що відповідає правилам округу, і 
подають спеціальну заявку, фільм для показу повинен бути 
дозволений директором. 

Захист відносно Конституційно захищеної 
молитви у початкових та заключних школах

Працівники округу San Juan Unified School District 
запевняють що в нас не існує відповідних правил, або 
заборони в участі, в конституційно захищених молитвах 
у школах як обумовлено в  “Guidance on Constitutionally 
Protected Prayer in Public Elementary and Secondary Schools.” 
інформацію можна отримати відвідавши сторінку в 
Інтернеті: www.ed.gov/policy/gen/guid/religionandschools/
prayer_guidance.html

Інформація та архів

Приватність доступу 
(Ed. Code § § 49060- 49078, 49408 and FERPA

Федеральні та штатні закони відповідають вимогам відносно 
доступу до інформації про учнів та їх батьків. Повний 
доступ до персональної шкільної інформації та записів, 
можуть отримати:

1. Батьки учнів яким не виповнилось 18 років;

2. Батьки учнів віком від 18 років або старші; але вони 
залежать від батьків та

3. Учні яким виповнилось 16 років чи більше, закінчили 
10ий клас, і які зараховані у коледж.

Батьки чи учні, мають можливість перевірити особисті 
справи, тільки після того як подадуть письмове прохання 
на ім’я директора. Прохання може подати людина яка має 
право доступу до інформації.  Протягом 5 днів доступ буде 
наданий. Директор розгляне причини необхідності доступу 
до інформації, якщо виникне необхідність. Батьки або учні 
можуть частково або повністю переглянути персональні 
записи, які на їх погляд не є вірними, чи по інших причинах, 
як визначено у законі. Вони можуть отримати копію за 
невелику плату. Окружні правила та процедури відносно 
типів записів, інформації, людини яка веде записи, 
інформацію по відділам, людей та організацій які мають 
доступ для перевірки особистої справи дитини, та процедур 
перевірки інформації ви можете отримати в директора 
школи або в окружного директора Особистих Справ Учнів, 
за номером: 979-8875. Коли учень переходить в інший 
шкільний округ, записи можуть бути переслані поштою, за 
запитом нового шкільного округу, у якому буде навчатися 
дитина. У межах штату Каліфорнія, коли округ отримає 
інформацію, батьки отримають письмове повідомлення 
про те що справу отримано і можуть переглянути/отримати 
копію (за невелику плату).  Записи зберігаються та 
знищуються відповідно штатних, федеральних та окружних 
правил.  Ми знищуємо документи, крім табелів учня та 
записи про щеплення, через п’ять (5) років після того як 
учень залишає округ. Якщо ви вважаєте що округ порушує 
правила відносно зберігання інформації, ви можете подати 
скаргу в: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of 
Education, 400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-
4605.
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Доступ до записів може бути дозволений працівникам 
округу San Juan Unified School District які певний 
академічний інтерес.  У даному випадку шкільний 
працівник це адміністратор, керуючий відділом, вчитель, 
або працівники (включаючи медичних працівників, 
порадників, або психологів); людина або компанія 
з якими школа має контракт про проведення певної 
роботи (наприклад адвокат, працівник поліції, аудитор, 
медичний консультант, або терапевт); батьки або учень які 
працюють в комітеті, наприклад дисциплінарний, або ті хто 
допомагають наглядати за програмами та порядком у школі.  
Працівники школи мають законний інтерес, якщо вони 
бажають перевірити документацію і записи, відповідно їх 
професійній діяльності.

Інформація про учня (Освітній Кодекс § § 49060-
49078)

Інформація про учнів може бути надана батьківським 
організаціям, представники засобів масової інформації, 
органам охорони порядку, військовим рекрутам, та в коледжі 
і університети.  В додаток, учні випадково можуть попасти 
на сторінки газет або у випуски новин, або на сторінки в 
Інтернеті, а також телевізійні програми які виробляються в 
окрузі.

Інформація про учня може включати: ім’я учня, класний 
рівень, адреса, телефонні номера, дата місце народження, 
хобі, улюблені предмети та види спорту, вагу та ріст для 
учасників спортивних команд, дати відвідування (вступ 
і закінчення), освітня ступінь та нагороди, програми які 
найбільше використовувалися в освітньому процесі учня, 
та іншу подібну інформацію. Якщо ви не бажаєте щоб фото 
або інша інформація про вашу дитину була опублікована, 
ви маєте письмово повідомити про це директора чи 
інших працівників школи у якій навчається ваша дитина. 
Відвідайте San Juan Central телефон (916) SAN-JUAN або 
відвідайте Інтернет сторінку www.sanjuan.edu/photopolicy 
для отримання бланку.

Cal Grant GPAs

Новий закон вимагає щоб заключні школи надали кількість 
балів всіх учнів дванадцятого класів в електронному вигляді 
для Державної Комісії яка видає стипендії до 2 березня, 
для отримання Cal Гранта. Стипендія та безкоштовний 
додаток для студентів. Учні, старше 18 років, можуть 
відмовитися, а для учнів до 18 років, батьки або опікуни 
можуть відмовитися. Кожна школа має свої правила, щоб 
відмовитися від участі. Щоб дізнатися більше, звертайтеся в 
офіс вашої школи.

Юридичні записи / Правила

No Child Left Behind
1. Кваліфікація вчителів - На початку кожного шкільного 
року, починаючи з 2002-03, місцеві освітні установи які 
отримують фонди Title I повинні повідомити батькам про їх 
право на отримання інформації про кваліфікацію вчителів, 
які навчають їх дітей, як мінімум:

• Чи відповідає кваліфікація вчителя відповідним штатним 
акредитаціям, чи має ліцензію для праці із відповідним 
класним рівнем, предметом.

• Чи навчає вчитель заміняючи позицію іншого викладача 
або має інший статус

• Наукова ступінь вчителя, а також про усі інші додаткові 
курси та сертифікації.

• Якщо учень отримує допомогу від інших працівників 
школи, і яка їх кваліфікація.

2.  Батьки учнів які навчаються у школах Title I попередять 
у випадку якщо вчитель не має високу кваліфікацію, по 
вимогам Каліфорнійського відділу освіти протягом чотирьох 
тижнів.

3.  Батьки учнів вивчаючих англійську мову. Додатково, 
батьки учнів які вивчають англійську мову можуть 
очікувати: 

• Що їх дитина буде отримувати академічні знання і навчати 
учнів буде кваліфікований вчитель.

• Знати що їх дитина згідно рівню знань англійської мови, 
була визначена і рекомендована для навчання по цій 
програмі.

• Ознайомитись із можливими варіантами вивчення 
англійської мови для того щоб вибрати найбільш підходящу 
для оволодіння англійської мови, якщо такі програми 
існують.

• Діти будуть навчатися у групах відповідно рівню знань 
англійської мови

• Діти будуть навчатись у загально освітніх класах, 
отримуючи знання у класах математики і інших, не 
відрізняючись від інших учнів.

• Рівень знань та академічний розвиток будуть перевірятися 
щорічно.

• Батьки отримають повідомлення про результати щорічної 
перевірки з описом усіх академічних можливостей які 
відкриті для учнів, включаючи можливість подати прохання 
про звільнення від послуг.

• Отримати інформацію про академічний розвиток дитини 
згідно перевірок і тестування.

• Приймати участь у батьківському комітеті школи (ELAC) 
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якщо в школі навчається 21 або більше учнів які вивчають 
англійську мову.

Комітет робить рекомендації та поради відносно програм 
для учнів які вивчають англійську мову.

4.   Школи із покращенням програми, виправленням плану, 
або перетворення. Усі школи Title I які були визначені 
для покращення програми, виправлення плану, або 
реструктирізції перетворення повинні повідомити батькам:

•  пояснення про покращення, і яким чином школи 
порівнюються із іншими початковими школами або 
середніми і заключними школами місцевими або штатними 
освітніми установами

• причини визначення

• перелік того яким чином школи які визначені для 
покращення програми будуть виправляти проблеми і 
недоліки у програмі

• пояснення того як місцеві та штатні освітні установи 
будуть допомагати школам у покращенні

• пояснення того, як батьки будуть допомагати школам для 
покращення шкільної програми

• пояснення із варіантами переведення дитини в іншу школу, 
про транспортні послуги, і як отримати додаткові освітні 
послуги, якщо потрібно

Закон вимагає щоб інформація надавалась батькам у 
відповідній і зрозумілій для них формі і, якщо можливо 
перекладалась на рідну мову, якою розмовляють батьки.

5.  Поправка до закону про права учнів  (PPRA)

PPRA дає батькам і учням (18 або старші, або малолітні 
із швидким розвитком) дає певні права у тому коли округ 
проводить опити, збір та використання інформації у 
комерційних цілях, та під час проведення фізичних тестів. 

Ці права дають слідкуюче:

Дозвіл на проведення федеральних фондових опитів 
відносно “персональної інформації”: Якщо фонди 
міністерства освіти Сполучених Штатів (ED) потребують 
провести опит, батьки та учні на яких виділяються 
кошти тільки письмово можуть дати згоду про наступну 
інформацію:

        •   Політичні погляди

        •   Ментальні або психічні відхилення учня   або у його 
сім’ї 

        •   Сексуальна поведінка та нахили

        •   Нелегальні, антигромадські дії, самозвинувачення 
або незвичайна поведінка

        •   Критична оцінка членів сім’ї учня

        •   Привілейовані або подібні зв’язки визначені законом 
із адвокатами, державними працівниками, докторами.

Юридичні записи / Правила
        віросповідання, погляди, моральні устої учня та його 
батьків

         прибуток, але не той що визначений законом для 
зарахування на програму  

b. Участь в опитуванні та перевірках за бажанням: Батьки 
або учні, отримують повідомлення про наступні заходи, але 
приймати участь в них  можуть тільки за своїм бажанням

або використовувати персональну інформацію отриману від 
учнів у комерційних цілях або передавати інформацію у інші 
установи

• Опити, крім фондових, які цікавляться персональною 
інформацією

• Любі не пов’язані із швидкою допомогою, медичні огляди 
або перевірки які проводяться школою, або медичними 
установами, назначені школою, і необов’язково пов’язані із 
захистом здоров’я та  безпекою інших учнів, крім 
перевірки слуху, зору, або сколіозу, або інші перевірки які 
передбаченні законом держави або штату.

c. Перевіряйте певні матеріали: Батьки та учні, мають право 
перевіряти по своєму проханню слідуючі окружні матеріали:

• Результати опиту учня (включно матеріали які 
використовувались під час отримання інформації)

• Документи які використовували інформацію отриману від 
учнів для комерційних та перевірочних цілей

• Освітні матеріали які використовуються під час уроків

Повідомлення порушень:  Батьки або учні які відчувають 
що їх права були порушенні можуть направити скаргу, за 
адресою: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of 
Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-
4605.

6. Повідомлення відносно “Потенційно небезпечних шкіл” 
шкіл:

Батьки/опікуни студента в будь-якій школі, визначеній, як 
потенційно небезпечна школа , може попросити перевести 
учня до іншої школи в межах району.  Потенційно 
небезпечні школи визначаються певними критеріями 
державних освітніх установ, включно рівень виключення 
із шкіл, певні порушення, порушення правил безпеки у 
школі (зброя, тощо) повторні бандитські напади на учнів та 
знищення шкільного майна.  До речі не одна із шкіл округу 
Сан Жуан не була визначена як потенційно небезпечна.

7. Освіта для бездомних дітей

Сімї які проживають у тимчасових притулках, мотелях, на 
теріторії тимчасових таборів, або в автомобілі, з друзями або 
родичами по причині економічних проблем, у трейлерному 
парку, в публічних або приватних місцях не призначених для 
сну, або діти які знаходяться у процесы усиновлення, мають 
права згідно акту McKinney-Vento Act, Title X, Part C закону 
No Child Left Behind Act. Діти мають право:

• Навчатися у школі без відповідних документів та записів 
про щеплення



52

• Продовжувати навчатися у школі де навчалися (школа 
попереднього зарахування) протягом навчального року

• Отримувати транспортування до школи

• Бути зареєстрованими у школу не маючі підтвердження 
адреси або документів про отримання житла.  Телефонуйте 
(916) 971-7045 або (916) 979-8024 за більш детальною 
інформацією про можливості для бездомних сімей.

Юридичні записи / Правила

Працівники округу San Juan Unified присвятили себе 
праці із батьками та опікунами для надання безпечної та 
відповідної атмосфери для наших учнів.  Батьки опікуни які 
зараховують своїх дітей в школи повинні розуміти що вони 
як легальні опікуни учнів несуть відповідальність за безпеку 
їх дітей.  Шкільні працівники повинні розуміти що батьки/
опікуни повинні розуміти юо вони мають однакові права, 
включаючи але не обмежуючись, забирання дитини після 
шкільних занять або інше залишення території школи по 
потребі, доступ до архіву учня, участі у шкільних заходах, у 
відвідуванні школи, за винятком якщо адміністрація школа 
отримала рішення суду відносно цих процедур. Якщо було 
прийняте рішення суду відносно допуску дитини одного 
із батьків, перед початком нового навчального року батьки 
повинні надати копію подібного рішення у шкільний офіс 
або пояснення подібного рішення якщо був перегляд справи.  

Якщо буде порушене рішення суду відносно доступу когось 
із батьків до дитиниї шкільні працівники звернуться до 
легальних опікунів та в органи охорони правопорядку, 
для визначення процедур подальших дій.  Ми заохочуємо 
батьків повноцінно з обох сторін підтримувати успішну 
освіту учнів. 

Рішення суду/Опікунство

Правила про антидискримінацію та 
запобіганню  принижень 

Антидиксрімінаційні правила  
(Federal Regulation, Title IX; Board Policy 0410)

Керівництво округу пропонує однакові можливості для 
освіти кожному учневі. Всі програми і заняття вільні 
від дискримінації на грунті статі, раси, кольору, релігії, 
етнічної групи, місця народження, фізичних і розумових 
відхилень і ін. Керівництво заохочує програми, що повністю 
виключають дискримінацію в усіх областях.

Щорічно, керівник округу розглядає програми та заходи 
для забезпечення видалення будь-якого бар’єру, який 
може запобігти особа або групу з захищаються категорій, 
зазначених вище, до доступу програм і заходів, у тому 
числі з використанням засобів. Він або вона повинні 

вжити термінових, розумні дії, щоб видалити будь-який 
встановлений бар’єр.

Районні програми та пільги, повинні відповідати 
Американському Закон про інвалідів і всім застосовуваним 
стандартами / або нормам, доступним для людей з 
обмеженими можливостями.

Керуючий округом повинен гарантувати, що округ надає 
відповідні допоміжні засоби та послуги, коли необхідно 
дозволити людям з обмеженими можливостями рівні 
можливості для участі в системі або використання переваг 
обслуговування і програм. Ці засоби та послуги можуть 
включати в себе, але не обмежуються, кваліфікованих 
перекладачів або читачів, допоміжні пристрої для слухання, 
письмові матеріали, приклеєний текст, шрифт Брайля або 
великим шрифтом друковані матеріали.

Особи з обмеженими можливостями повинні повідомити 
округ, якщо вони мають інвалідність, що вимагає особливої   
допомоги або послуг. Повідомлення має бути отримано до 
початку функцій, програми або зустрічі.

Відповідно до 34 CFR 104.8 і 106.9 34 CFR, округ повинен 
повідомляти учнів, батьків або опікунів, співробітників, 
співробітників організацій, кандидатів для вступу про 
політику округу щодо дискримінації та процедурах розгляду 
скарг. Таке повідомлення повинно бути включено в кожному 
оголошенні, бюлетені, каталозі, заявці або інших матеріалах, 
поширюваних для цих груп.

Правила щодо дискримінації та інформаційні матеріали 
повинні бути опубліковані в форматі, який батьки 
або опікуни можуть зрозуміти. Крім того, при 15 або 
більше відсотках учнів у школі, основна мова яких не є 
англійською, ці матеріали повинні бути перекладені на цей 
іншу мову (Образ. Код 48985, 20 USC 6211 і 6312).

Програми повинні бути доступні для учнів з фізичними 
відхиленнями, також з проблемами зі слухом і зором. 
Публічний шкільний округ повинен залишатися 
нейтральним по відношенню до релігії, не заохочувати і не 
забороняти учням у їх виборі. Керівництво округу заохочує 
співробітників бути чутливими до релігійних потреб учнів, 
щоб ті могли вільно брати участь у шкільних та додаткових 
заходах, не порушуючи своїх релігійних переконань.

Шкільний персонал повинен бути ознайомлений з більшістю 
основних релігійних свят різних релігій і намагатися не 
призначати, якщо це можливо, важливі шкільні заходи на 
ці дні. Головний керуючий округу або його представник 
щорічно повинні надавати всім школам календар основних 
релігійних свят. Шкільний календар повинен створюватися 
по можливості з урахуванням цих релігійних свят. Коли 
конфлікту не можна уникнути, школи повинні намагатися 
не призначати заходи або завдання, які потім важко буде 
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Юридичні записи / Правила
перездати, в дні релігійних свят.

Учні, чиї релігійні переконання вимагають якихось 
поступок, повинні проінформувати про це шкільну 
адміністрацію, включаючи вчителів, тренерів, консультантів 
або інший задіяний персонал на початку навчального року в 
письмовій формі і попросити про таких поступках.

Вчителі будуть співпрацювати з такими учнями з метою 
недопущення пропуску важливого навчального матеріалу і 
уникнення покарань за ці вимушені пропуски.

Поступки повинні бути розумні, залежно від індивідуальних 
фактів в кожному випадку. Шкільна адміністрація несе 
відповідальність за інформування свого вчительського, 
тренерського та іншого персоналу про ці правила і за 
спостереження за їх виконанням.

Недостатнє знання англійської мови не може стати бар’єром 
для відвідування та участі в програмах шкільного округу. 
Додаткову інформацію можна отримати у працівників, які 
говорять іспанською, російською та українською мовами, за 
телефоном: 971-5382.

Округ розуміє свій обов’язок зробити програми округу 
доступними для всіх людей з інвалідністю. Для отримання 
інформації про наявність та місцезнаходження програм, 
заходів та приміщень, доступних для інвалідів, телефонуйте: 
(916) 971-7062.

Запити по федеральним законам і постановам про анти 
дискримінації або інші подібні питання, щодо шкільного 
округу, надсилайте на адресу:

U.S. Dept. of Education Office for Civil Rights 
50 Beale Street, Suite 7200 
San Francisco, CA 94105 
Телефон (415) 486-5555; Факс (415) 486-5570

Правила запобігання дискримінації (розділ 
504 Закону про реабілітацію 1973; Розділ II 

американців до Закону про інвалідів 1990 і 2008 
поправок; Правління Політика 6164,6)

Пункт 504 Реабілітації акту від 1973 і том II американського 
акту про інвалідів від 1990 є федеральними законами, які 
забороняють будь-які приниження щодо інвалідів в будь-
яких програмах, що фінансуються за рахунок державних 
фондів, особливо в школах. Закон визначає, що людина 
вважається інвалідом у таких випадках:

• Якщо людина має фізичні чи психічні проблеми, 
які обмежують одну або кілька важливих сторін його 
життя (включаючи такі як: турбота про себе, виконання 
повсякденних справ, ходьба, зір, слух, німота, дихання, 

навчання та праця)

• має зафіксовану історію хвороби;

• якщо вважається, що він має подібне каліцтво

Виконуючи ці правила згідно Пункту 504 Реабілітаційного 
акта1973 і томи II акта про інвалідів від 1990 з поправками 
від 2008 року, працівники округу Єдина розуміють 
відповідальність і роблять все для того щоб уникнути 
дискримінаційних дій, створюючи необхідні правила 
і використовуючи їх у процесі навчання. Будь-яка 
дискримінація по відношенню до людині, яка має будь-яку 
форму інвалідності, заборонена в усіх школах, програмах і 
практиці повсякденного шкільного життя. Шкільний округ 
розуміє свою відповідальність, відповідно до Пунктом 504 
Реабілітаційного акту від 1973 і томи II американського 
акту про інвалідів від 1990 з поправками від 2008 року, 
включаючи відповідальність за: надання безкоштовного 
і гідної освіти, перевірку відповідності учнів Пункту 504 
Реабілітаційного акту 1973 і томи II американського акту 
про інвалідів від 1990 року.

Якщо батьки або опікуни не згодні з рішеннями, 
прийнятими шкільними працівниками, є спеціальні 
процедури подачі апеляцій, а як заключний крок, буде 
призначено слухання справи адміністративним працівником. 
Якщо у вас є які-небудь питання з цього приводу, будь ласка 
зв’яжіться з координатором пункту 504 в нашому окрузі за 
адресою: 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA (916) 971-7220.

Якщо у вас виникли скарги щодо Пункту 504 
Реабілітаційного акту від 1973 і томи II американського 
акта про інвалідів 1990 року з поправками від 2008 року, не 
пов’язані з визначенням, оцінкою і розміщенням учня, ви, 
як батьки, повинні подати окрему заяву, форму якого можна 
отримати у шкільного адміністратора або в офісі клерка 
відділу отримання скарг / помічника головного радника, за 
адресою 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608 971-
7110.

Сексуальні приниження (District Policy 5145.7)

Приниження інвалідів це форма дискримінації яка 
заборонена пунктом 504 Реабілітаційного Акту 
1973 та Title II Акту американських інвалідів 1990. 
(Дивіться “Nondiscrimination Policy on Policy on 
Disability”, вище). Приниження інвалідів може бути 
усним (прізвиська), графічної або письмової форми, 
які несуть в собі фізичні знущання, приниження, 
насмішки, ображення або фізичні форми знущання 
по відношенню до інвалідів, що створює неможливі 
умови і обмежує участь учня в отриманні послуг, 
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освіти, участі у шкільних міроприємствах.  Така 
поведінка протизаконна і не терпима у нашому окрузі 
.  Учні або працівники округу які будуть помічені 
у подібних діях, або викличуть своїми діями або 
словами, приниження інвалідів, будуть притягнуті до 
дисциплінарної відповідальності.  Батьки або учні які 
стали жертвами подібних дій, повинні звернутись до 
директора школи або вчителя..

Сексуальні приниження (District Policy 5145.7)

Правління округу забороняє протизаконні переслідування на 
сексуальному ґрунті стосовно учнів або чинені учнями, або 
іншими людьми в окрузі.

Правління округу зобов’язується підтримувати належну 
для навчання обстановку, вільну від усяких переслідувань. 
Керівництво округу забороняє сексуальні переслідування 
учнів іншими учнями, персоналом або іншими людьми, 
у школі або шкільних заходах. Керівництво округу 
забороняє сексуальні переслідування учнів іншими учнями, 
персоналом або іншими людьми, у школі або шкільних 
заходах. 
Керівництво також забороняє залякування людей свідків, 
що подали скаргу, беруть участь або допомагають у 
розслідуванні. Учень, який приймав участь у сексуальних 
переслідуваннях іншого учня або когось з персоналу округу, 
понесе дисциплінарне покарання, до виключення із школи.
Любий учень який відчуває  тиск або приниження повинен 
повідомити про це директору школи або представнику 
адміністрації для того щоб отримати форму AR1312.3-для 
подачі скарги.  

У цьому документі потрібно викласти суть проблеми і 
ситуацію.  Вчитель повинен пояснити учням про проблему 
відповідно їх віку  і впевнитись у тому що усі види 
сексуальних принижень будуть припинені. 
 Освітня Рада вимагає негайного повідомлення про 
любі випадки сексуальних принижень директору або 
представнику шкільної адміністрації.  У випадку якщо 
сексуальні домагання були із сторони директора або іншого 
працівника школи повідомлення про такі дії потрібно 
направляти координатору програми анти дискримінації або 
керуючому округом, або представнику адміністрації округу.    

Округ не допустить помсти в сторону людини яка подала 
скаргу або в сторону учасників або свідків випадку.  
Кожний випадок буде уважно розглянутий із проведенням 
детального розслідування яке повинно задовільнити обидві 
сторони.  Координатор Title IX визначається як  General 
Counsel, і знаходиться за адресою: 3738 Walnut Avenue, 
Carmichael, CA (916)971-7110.The District’s Title IX 
coordinator has been identified as the District’s General 
Counsel, 3738 Walnut Ave., Carmichael, CA 95608, (916) 
971-7110.

Юридичні записи / Правила

Санепідемічні заходи

 Акт про здорові школи 2000, щорічний лист 
повідомлення

Шановні батьки/опікуни  Акт про здоров’я у школах 
від 2000 року зобов’язує усі шкільні округи Каліфорнії 
повідомляти батькам/опікунам про хімікати які планується 
використовувати протягом нового шкільного року. 
Об’єднаний шкільний округ Сан Жуан, та санітарні фірми 
які ми наймаємо для проведення цих робіт використовують 
інтегрований санітарний план боротьби із гризунами та 
комахами (IPM) на територіях шкіл округу. IPM план який 
розрахований на довгостроковий період санітарних дій. 
Якщо виникне необхідність для проведення санітарних 
робіт будуть використані механічні, натуральні, біологічні 
та/або пестициди із мінімальною кількістю токсичних 
речовин у складі. 
Виходячи із того що засоби мають невелику кількість 
токсичних матеріалів, деякі із них не внесені у перелік. 
Протягом довгого часу, ми практикуємо використання цих 
препаратів на території округу. Якщо ці препарати не діють 
ефективно, будуть використані перелічені нижче засоби. Ці 
препарати також знаходяться в третій, нижчий категорії по 
кількості токсичних речовин у складі (3 категорія, Caution 
label only). 

Назва пестецидів (Active Ingredient)

Cy-Kick (Cyfluthrin); Suspend SC (Deltmethrin); Wasp-
Freeze (d-trans Allethrin); Merit (Imidacloprid); Premise 
75 (Imidacloprid); Termidor (Fipronil); BP-100 (Pyrethrin); 
Roundup (Glyphosate); Zenith 75 WSP (Imidacloprid) CB 80 
Extra (Pyrathin)
У нашому окрузі ми не використовуємо пестициди категорії 
Category 1 або 2, Organophosphates або Сarbamates, або 
ті які перелічені у пропозиції 65.  Попередження перед 
використовуванням у школі буде зроблене для того, щоб учні 
або працівники які мають алергічні або інші реакції на певні 
препарати змогли знати про це завчасно. Якщо вам потрібно 
попередження , вишліть цю форму поштою у відділ ремонту 
і обслуговування. Якщо у вас є будь які запитання відносно 
санітарних робіт дзвоніть 971-5740 протягом регулярного 
шкільного дня і ми допоможемо вам. 
Крім непередбачених ситуацій, усі хто заповнять цю форму, 
отримають повідомлення як мінімум за 72-години перед тим 
як пестициди будуть використані у школі.

 Якщо вам потрібно більше інформації відносно пестицидів 
та їх використовування, зайдіть на Інтернет сторінку 
штатного відділу аграрного господарства http://www.cdpr.
ca.gov. Якщо вам потрібна інформація, дзвоніть Bob Lewis, 
окружному координатору 971-5740.
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Прохання про попереднє повідомлення

 Школа:_______________________________

Я розумію, що за моїм проханням, шкільний округ повинен 
повідомити мені про використання пестицидів у школі за 72 
години до проведення цих робіт.

Я хочу щоб мені повідомили про використання пестицидів у 
2015-2016 шкільному році..

Мені краще повідомити (обведіть):  

Поштою    Email      По телефону

Дата:_______________________

Ім’я батьків/опікунів: _____________________________

 Адреса: ________________________________________

Телефон (день): (_____)____________ 

Телефон(вечір)(____)______________

 Email:    _______________________

 Поверніть за адресою:

Integrated Pest Management Coordinator 
San Juan Unified School District 
Maintenance and Operations Department 
3738 Walnut Avenue 
Carmichael, CA. 95608

E-mail: blewis@sanjuan.edu 
Phone: (916) 971-5740 
Fax: (916) 481-7825

AHERA повідомлення у школу/Доступність планів 
врядування

Шкільний округ San Juan має окружний план безпечної 
утилізації матеріалів які містять азбест (ACBM). Даний план 
по безпеці з азбестом відповідає критеріям і постановам 
Агентства по захисту навколишнього середовища (EPA), і 
зокрема, законові Asbestos Hazard Emergency Response Act 
(AHERA), що ввійшов у силу в жовтні 1987.

План безпеки був розроблений шляхом фізичних перевірок 
усіх шкіл і приміщень округу , і опитування, проведених з 
1988 р. і дотепер. В усіх школах були вивішені плани ACBM 
з попередженням для відвідувачів будинків і виконуючим 
ремонт будівельникам, що під час своєї роботи можуть мати 
контакт із ACBM. Звіт інспекцій і інший дані були включені 
в план безпеки для кожної індивідуальної школи округу. Ви 
можете ознайомиться з кожним планом у наступних місцях:

Юридичні записи / Правила
Шкільний офіс 
АБО
Відділ будівельних планів 
6135 Sutter Avenue 
Carmichael, CA 95608

Проводячи проекти модернізації у 2010-2011, (дозволені 
Measure J, Measure S, і Deferred Maіntenance програмами) 
Maіntenance & Operatіons, Facіlіtіes & Plannіng, і 
різні будівельні фірми будуть поширювати ACBM по 
всьому окрузі. Для забезпечення безпеки персонала, 
учнів і громадськості, офіційний AHERA-консультант 
по захисту навколишнього середовища й окружних 
AHERA-дипломованих інспекторів/будівельні фірми 
контролюють проекти, що торкаються азбесту. З численною 
документацією про всі азбестові проекти по всьому окрузі 
можна ознайомиться в Maіntenance і Operatіons офісі по 
вищевказаній адресі.
Люба людина, яка має запитання або пропозиції у 
відношенні плану безпеки AHERA або документації про 
проекти утилізації можуть подзвонити в інженерний відділ 
округу за номером по тел (916)  971-5740.

Права учнів

Учні мають права як и Кожний громадянин відповідно 
Конституції, виходячи Із штатних та окружних правил. 
Включно:

1. Право буті Почути. Му спонукаємо учнів до 
конструктивної критики, через законні канали, Такі як 
Учнівська рада, учнівські комітеті, шкільні газети, вчителів, 
порадників, адміністраторів, та іншими каналами зв’язку 
до тихий пір доки Це не викличе Порушення дисципліни та 
порядку у школі. (Ред. Код § 48907, район політика 5145,2)

2. Право навчатися у Безпечні та охайній атмосфері.

3. Право на використання навчального дня для Отримання 
знань.

4. Право на справедливе, відповідне, та поважне відношення 
Із Сторони вчителів та учнів.

5. Право на слухання перед адміністративнім покаранням. 
Колі учень БУВ напрямків за Порушення прав, учень має 
право для Викладення ситуація відносно того що трап Із 
своєї точки зору (район політика 5144,1).
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Процес подачі скарг

Анти Дискримінація/Домагання/Залякування/
Сексуальні домагання/Фінансова плата

Антидискримінація/Домагання/Залякування Освітня 
Рада прагне досягнути рівних можливостей для всіх 
осіб і організацій які допомагають в процесі навчання. 
Окружні програми, заходи та послуги повинні бути 
вільними від незаконної дискримінації, переслідування, 
залякування, і / або знущання на основі фактичної або 
передбачуваної статі, раси чи етнічної приналежності, 
кольору шкіри, національного походження, національності, 
віросповідання, віку, сексуальної орієнтації,походження, 
етнічної ідентифікації , статі, статевого самовираження, 
гендерної ідентичності, фізичних чи психічних вад, або 
на основі об’єднання людини з людиною або групою з 
одним або декількома з цих фактичних або передбачуваних 
характеристик, або сексуальні домагання в будь-якому 
районі обслуговування, програми та / або діяльності, які 
фінансуються за рахунок держави. Рада сприяє здійсненню 
програм, що забезпечують незаконне дискримінаційної 
практики виключаються у всіх окружних заходах. Будь-який 
студент, який бере участь в дискримінації, переслідування, 
залякування, та / або залякування можуть бути піддані 
дисциплінарному стягненню аж до виключення зі школи. 
Будь-який співробітник, який дозволяє або займається 
незаконної дискримінацією, переслідуванням, залякуванням, 
та / або залякуванням можуть бути піддані дисциплінарному 
стягненню аж до звільнення.

Сексуальні приниження Округ проводить жорстку 
політику, яка складається із правил і процедур звітності 
відносно сексуальних домаганнях і судових засобів 
захисту і прагне підтримувати освітню середу, вільну від 
переслідування, в тому числі школи чи під час шкільних 
заходів. Освітня Рада забороняє незаконні сексуальні 
домагання або домагання подібного характеру (у тому числі 
студентів і співробітників) на або в межах території округу. 
Сексуальне домагання включає в себе небажані сексуальні 
пропозиції, прохання про сексуальні послуги та інші 
вербальні, візуальні, або фізичний контакти сексуального 
характеру, зроблені кимось із або в умовах роботи або 
навчання. Будь-який студент, який займається сексуальними 
домаганнями відносно іншого студента або хто-небудь з 
округу може бути підданий дисциплінарному стягненню аж 
до звільнення. Будь-який співробітник, який дозволяє або 
бере участь в сексуальних домаганнях може бути піддані 
дисциплінарному стягненню, аж до звільнення.

Оплата Працівники округу повинні слідувати єдиним 
процедурам скарг при вирішенні скарги на недотримання 
державними або федеральними законами або правилами, 
у тому числі твердження, що студент був зобов’язаний 

Юридичні записи / Правила
платити грошовий внесок за участь в освітній діяльності, за 
винятком тих зборів, депозитів, або інших зборів дозволених 
законом.

Для подачі скарги

Округ несе головну відповідальність за виконання 
федеральних та штатних законів, в тому числі твердження, 
що студент був зобов’язаний платити певну суму(як 
визначено в розділі Кодексу про освіту 49010), для участі 
в освітній діяльності (відповідно до Кодексу про освіту 
розділ 49011), за винятком тих зборів, депозитів та інші 
збори, які дозволені закону. Будь-який студент, співробітник 
або батьки, який відчувають, незаконну дискримінацію, 
переслідування, залякування, та / або залякування чи 
сексуальних домагань повинні негайно звернутися до 
вчителя, директора школи або округу, або представника 
Відділу IX. Офіційна скарга може бути подана в школі 
або безпосередньо зв’язавшись з Відділом IX. Копії 
єдиній формі скарга можна отримати в офісі школи або в 
відділі IX. Копії бланку скарги повинні бути в офісі школи 
безкоштовно.

1.Подача скарги: Візьміть бланк скарги в офісі школи або в 
відділі IX зверніться до офіційного представника. Подайте 
скаргу директору школу або представнику відділу IX.

2. Розслідування: Представники округу розглянуть скаргу

    пізніше у письмовій формі ви отримаєте результати і 
рішення протягом 40 днів від дати подачі скарги.

3. Посередництво: На ваш вибір. Ви можете запросити 
третю сторону для допомоги у розгляді справи. Якщо буде 
допомагати посередник, строки розгляду справи збільшаться 
на 30 днів 

4. Апеляція: Якщо рішення округу не задовольняє сторону 
яка подала скаргу, протягом 5 днів потрібно подати апеляцію 
в Окружну Раду округу; або як альтернатива, 15 днів для 
подачі скарги в Каліфорнійській Департамент Освіти.

5.  Людина яка подає скаргу також може попросити охорони 
громадських прав, у цьому випадку існують інші строки.

6. У будь-який час, заявник має право подати скаргу про 
порушення федеральних законів або актів, що забороняють 
не закону дискримінацію, переслідування, залякування, 
і / або знущання на основі фактичного або заявленої 
статі, раси чи етнічної приналежності, кольору шкіри, 
національного походження, національності, віросповідання, 
віку, сексуальної орієнтації, походження, етнічної групи, 
статі, гендерного самовираження, гендерної ідентичності, 
фізичного чи психічного розладу, або на основі зв’язків з 
особою або групою з одним або більше з цих дійсної або 
заявлених характеристик в U

nited States Department of Education, Office for Civil Rights, 50 
Beale Street, Suite 7200, San Francisco, CA 94105. 
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Юридичні записи / Правила
    . 
Скарги будуть розглянуті конфіденційно.

Люба людина, громадська організація може подати письмову 
скаргу відносно порушення закону. Позивачі повинні бути 
захищенні від нападок та їх особистість повинна зберігатися 
конфіденційно, наскільки це можливо. До кожної із 
сторін повинно бути однакове відношення і кожна справа 
розглядається максимально детально.

Якщо у вас є скарги, зверніться до вчителя, директора, 
адміністратора або до:

Title IX/Compliance Officer

Linda C. T. Simlick

General Counsel

P.O. Box 477

Carmichael, CA 95609-0477

Telephone: 916-971-7110 

Для вирішення проблем, які не відносяться до Uniform 
Complaint guidelines, батьки можуть звертатися в Family and 
Engagement Department: (916) 971-7929

Williams Settlement

Заява Wіllіams - врегулювання судового процесу 
групового позову проти керівництва штату Каліфорнія, 
і затверджує, що уряд був не в змозі надати бідним і 
незаможним студентам однакові освітні можливості. 
Рішення Wіllіams відноситься до всіх шкіл у Каліфорнії 
і із недостачею компетентних викладачів, відповідних 
стандартам навчальних матеріалів і охайних і безпечних 
засобів обслуговування, та допомога учням які не пройшли 
випускний екзамен у 12 класі. 

Повідомлення - у кожному класі розмістіть наступне: 

ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ/ОПІКУНІВ, УЧНІВ, ТА 
ВЧИТЕЛІВ - ПРАВО ПОДАЧІ СКАРГИ:

Відповідно статті 35186, Каліфорнійського освітнього 
Кодексу: 

1. У класі повинні бути відповідні підручники. Це означає 
що кожен учень, включаючи тих хто вивчає англійську 
мову, повинен мати підручник або освітній матеріал, 
або і те і інше, для того щоб працювати у класі і брати 
додому для праці із домашніми завданнями.  Відповідні 
підручники або освітні матеріали означає “кожен учень, 
включаючи тих хто вивчає англійську мову, повинен 
мати підручник або освітній матеріал, або і те і інше, 
для того щоб працювати у класі і брати додому для 
праці із домашніми завданнями. Учневі не потрібно 
мати два комплекти підручників.

2. Не повинно бути вакансій на місце вчителя (місце, що 
виявилося не зайнятим на початку навчального року і на 
весь навчальний рік, або це місце тільки на одну чверть, 
що виявилося незайнятим на початку чверті і на усю 
чверть) або неправильне призначення (прийом на місце 
вчителя людини без належної освіти і диплому, що він 
за законом не має право займати ). (Освітній Кодекс 
35186(h)(1) та (2))

3. Шкільні приміщення повинні бути у чистому, 
безпечному і в відповідному стані. Відповідний стан 
означає, що приміщення знаходиться в чистому, 
безпечному і функціонуючому стані, як визначено 
відділом будівництва та ремонту загальноосвітніх шкіл  
the Office of Public School Construction.

4. Учні, включаючи студентів що вивчають англійську 
мову, які не пройшли одну або обидві частини 
випускного екзамену до кінця 12 класу, будуть мати 
можливість отримати інтенсивну підготовку і послуги 
до двох років після закінчення 12 клас.
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5. Форму для подачі скарги можна отримати в офісі школи 
або округу або скачати з San Juan Web sіte: http://www.
sanjuan.edu.  Також, ви можете взяти копію форми з веб 
сторінки Каліфорнійського Відділу Освіти http://www.
cde.ca.gov/re/cp/uc/іndex.asp

6. 

Williams Complaints

(Адміністр. рег-т 1312.4)

Окружний процес подачі скарг може бути використаний 
для подачі скарг відносно не відповідності Рішення 
Вільямса як зазначено  в Адміністративній регуляції пункт 
1312.4.  Подати скаргу відносно не відповідності Акту 
Вільяма можна директору школи або іншому представнику 
адміністрації.   Скарги можуть бути подані анонімно. 
Директор або його заступник повинні зробити всі можливі 
кроки для розслідування будь-якої проблеми в межах своїх 
повноважень. Вони мають розглянути скаргу в проміжок 
часу, що не перевищує 30 робочих днів з моменту отримання 
скарги.

Якщо позивач вказав у скарзі, що він хоче отримати 
відповідь на свої претензії, директор або його заступник 
повинен повідомити про прийняте рішення на протязі 
45 робочих днів з моменту подачі скарги. В цей же час, 
директор або його заступник повинні надати звіт про 
вирішення проблеми окружний адміністрацією.

Якщо подають скаргу не згодні з результатом, він / вона 
можуть надати скаргу перед Керівним Відділом округу у 
вигляді відкритої сесії, під час чергового засідання.

При скаргах щодо стану приміщень, які несуть 
безпосередню загрозу здоров’ю або безпеці учнів, як 
описано вище, що подає скаргу, який не задоволений 
рішенням директора або адміністрації округу, може подати 
апеляцію для Superintendent of  Public Instruction. Скарги та 
письмові відповіді повинні бути доступні для громадськості

Юридичні записи / Правила

Керівництво округу розуміє що батьки / опікуни є першими 
і найбільш впливовими вчителями своїх дітей, отже, 
участь батьків грає величезну роль в досягненнях учнів та 
створенні позитивної навчальної атмосфери. Керівництво 
округу повинно співпрацювати з персоналом і батьками / 
опікунами шкіл Title 1 і які не мають статус Title 1 з метою 
створення можливостей участі для батьків / опікунів 
на рівнях всіх класів і програм, включаючи окружні та 
шкільні заходи, консультації, прийняття рішень і роль 
правозахисників.

Щороку керівник округу повинен стежити за прогресом 
виконання цілей стратегічного плану та встановлювати 
певні цілі щодо програми для участі батьків. Він / вона 
повинні переконатися що батьки / опікуни беруть участь у 
плануванні, створенні, застосуванні та перевірці окружних 
та шкільних постанов щодо участі батьків. Освітній Кодекс 
11503. Керівник округу буде інформувати про всі постанови, 
батьків / опікунів учнів шкіл Title 1. Також батьки та опікуни 
будуть брати участь у прийнятті рішень щодо розподілу 
ресурсів Title 1 для заходів програми та участі батьків.

Батьки / опікуни повинні знати про свої права для участі в 
освітньому процесі їх дітей. Округ буде впроваджувати всі 
постанови щодо участі батьків згідно програми No Child 
Left Behind Act of 2001, Public Law 107-110 і для штатних і 
федеральних програм.

Освітня рада сподівається що всі школи нададуть допомогу 
батькам / опікунам для створення постійної комунікації 
між школою і родинами учнів, а також покажуть батькам / 
опікунам як вони можуть вплинути на академічний успіх 
дітей, і допоможуть розвинути навички і стратегії для занять 
вдома і засвоєння класного матеріалу.

Керівник округу надасть координування, технічну допомогу 
та інші види підтримки щоб школи могли планувати і 
застосовувати ефективні заходи для підвищення академічних 
успіхів учнів та також всієї школи.

Керівник округу забезпечить семінари для вчителів, з метою 
покращення кваліфікації та адміністраторів, які навчать їх 
ефективності спілкуванню з батьками / опікунами. Освітня 
рада впевнена що батьки / опікуни будуть залучені в процес 
якщо вчителі будуть інформувати їх про те що очікується 
від їхніх дітей і нададуть практичні поради для їх участі в 
освітньому процесі.

.

Участь батьків                                                          
Правила Освітньої Ради 6020
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Title I Школи

Щорічно керівник округу або його представник визначає 
специфічні направлення відносно програм округу для 
залучення батьків для шкіл які отримують фінансування 
Title I. Він/вона повинні бути впевнені у тому що батьки/
опікуни приймали участь у плануванні, створенні, втіленні, 
та були учасниками перевірки програм. (Освітній Кодекс 
11503)

(cf. 6171 - Title I Програми)

Керівник округу повинен зробити все для того щоб стратегії 
відносно участі батьків були розроблені у суспільній праці 
працівників, батьків та учнів які приймають участь у 
програмах Title . Ці стратегії повинні описувати очікування 
від участі батьків та містити детальний опис про те як округ 
буде впроваджувати кожний із 20 заходів які описані у 
Кодексі Сполучених Штатів 6318 який встановлює критерії 
для розроблення планів локального рівня. (20 USC 6318)

Керівник округу повинен проводити консультації із батьками 
опікунами учнів відносно планування та втілення програм, 
заходів, та керівних напрямів. Він/вона також повинні 
залучати батьків/опікунів у процес визначення того к будуть 
використовуватися кошти Title I які направлені на залучення 
батьків. (20 USC 6318)

(cf. 3100 Бюджет)

Керівник округу повинен впевнитися що кожна школа яка 
отримує Title I фонди створила правила залучення батьків на 
рівні школи згідно 20 USC 6318.

Non-Title I школи

Керуючий або назначений працівник повинні розробити і 
впровадити стратегії для кожної школи, що не отримують 
федерального фонду Title I для заохочення участі та 
підтримки батьків / опікунів у вихованні своїх дітей, в тому 
числі, але не обмежуючись, стратегії, що описують, як район 
і школи будуть розглядати цілі і завдання, описані Кодексом 
про освіту 11502 (Кодекс про освіту 11504) 

(редакція:.Вересень 24, 2013)

Юридичні записи / Правила
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Дошкільна освіта / 
Preschool

Marvin Marshall  971-7375
5309 Kenneth Ave., C  95608 
 
General Davie,Jr.                      575-2430
1500 Dom Way  S 95864

Початкові школи

Arlington Heights K-5  971-5234 
6401 Trenton Wy., CH 95621
Cambridge Heights K-5 867-2000
5555 Fleetwood Dr., CH 95621
Cameron Ranch K-5 575-2302
4333 Hackberry Ln., C 95608
Carmichael K-5 971-5727
6141 Sutter Ave.,  C 95608
Carriage  K-6 971-5241
7519 Carriage Dr., CH 95621
Cottage K-5 575-2306
2221 Morse Ave., S  95825
Cowan Fundamental K-6 575-2312
3350 Becerra Wy., S  95821
Coyle K-5 867-2012
6330 Coyle Ave.,  C 95608
Del Dayo K-6 575-2323
1301 McClaren Dr., C 95608
Del Paso Manor K-6 575-2330
2700 Maryal Dr., S 95821
Deterding K-6 575-2338
6000 Stanley Ave., C 95608
Dewey Fundamental  K-6 867-2020
7025 Falcon Rd., FO  95628
Dyer-Kelly K-5 566-2150
2236 Edison Ave., S 95821
Edison K-7 575-2342
2950 Hurley Wy., S 95864 
Gold River Discovery Ctr. K-8     867-2109
2200 Roaring Camp Dr., GR 95670
Grand Oaks  K-5 971-5208
7901 Rosswood Dr., CH  95621 
Green Oaks Fundamental K-6  986-2209
7145 Filbert Ave., O 95662
Greer K-5 566-2157
2301 Hurley Wy., S 95825
Howe K-5 566-2165
2404 Howe Ave., S  95825
Kingswood K-8 867-2046
5700 Primrose Dr., CH  95610
LeGette K-6 867-2054
4623 Kenneth Ave., FO 95628
Lichen K-8 971-5237
8319 Lichen Dr., CH  95621 
Mariemont K-5 575-2360
1401 Corta Wy., S  95864
Mariposa  K-5 971-5212
7940 Mariposa Ave., CH  95610

Mission K-6 Open 575-2362
2925 Mission Ave., C  95608
Northridge K-6 867-2066
5150 Cocoa Palm Wy., FO  95628
Oakview K-5  986-2215
7229 Beech Ave., O  95662
Orangevale Open K-8 867-2067
5630 Illinois Ave., F.O.  95628
Ottomon  K-5 986-2228
9460 Ottomon Wy., O 95662
Pasadena K-5 575-2373
4330 Pasadena Av., S  95821
Peck K-5 867-2071
6230 Rutland Dr., C  95608
Pershing  K-6 867-2076
9010 Pershing Ave., O  95662
Schweitzer K-5 867-2094
4350 Glenridge Dr., C  95608
Sierra Oaks K-8  575-2390
171 Mills Rd., S  95864
Skycrest K-5 867-2098
5641 Mariposa Ave., CH  95610
Starr King K-8 971-7320
4848 Cottage Wy. , C  95608
Thomas Kelly K-5 867-2041
6301 Moraga Dr., C  95608 
Trajan K-5 971-5200
6601 Trajan Dr., O  95662
Twin Lakes K-6 986-2243
5515 Main Ave., O 95662
Whitney  K-5 575-2407
4248 Whitney Ave., S  95821
Woodside K-8 971-5216
8248 Villa Oak Dr., CH  95610

Середні школи

Arcade Fundamental 971-7300  
3500 Edison Ave., S  95821
Arden 971-7306
1640 Watt Ave., S  95864
Barrett 971-7842
4243 Barrett Rd., C  95608
Carnegie 971-7853
5820 Illinois Ave., O  95662
Churchill 971-7324
4900 Whitney Ave., C  95608
Pasteur Fundamental 971-7891
8935 Elm Ave., O 95662
Sylvan 971-7873
7137 Auburn Blvd., CH  95610
Will Rogers  971-7889
4924 Dewey Dr., FO  95628

Заключні школи

Bella Vista 971-5052
8301 Madison Ave., FO 95628
Casa Roble Fundamental 971-5452
9151 Oak Ave., O 95662
Del Campo 971-5664
4925 Dewey Dr., FO 95628
El Camino Fundamental 971-7430
4300 El Camino Ave., S  95821
Encina Preparatory (6-12) 971-7538
1400 Bell St., S 95825
Mesa Verde 971-5288
7501 Carriage Dr., CH 95621
Mira Loma 971-7465
4000 Edison Ave., S 95821
Rio Americano 971-7494
4540 American River Dr., S 95864
San Juan  971-5112
7551 Greenback Ln., CH 95610

Спеціальні програми для 
заключних шкіл

El Sereno Independent Study 971-5060
10700 Fair Oaks, F.O. 95628 

La Entrada Continuation HS          426-4088
5320 Hemlock St., S  95841 
 
Visions in Education Charter        971-7037 
4800 Manzanita Ave., C  95608 
 
Choices Charter School        979-8378 
4425 Laurelwood Way  S  95864

Спеціальні Освітні Центри

Laurel Ruff 971-7586
5325 Garfield Ave., S 95841
La Vista 867-2121
4501 Bannister, F.O. 
Ralph Richardson 971-7411
4848 Cottage Wy., C 95608

Освіта для дорослих

Sunrise Tech Center                971-7654
7322 Sunrise Blvd., CH 95610

San Juan Central

3700 Garfield Ave., C  95608 916-SAN-JUAN
                                                     916-726-5826 
 
 
C=Carmichael                       GR=Gold River 
CH=Citrus Heights                O=Orangevale 
FO=Fair Oaks                        S=Sacramento 
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School School Non-
Days Days Inst

 M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F Elem Sec Days

July 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31

August 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 13 13 2

September 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 21 21  

October 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 22 22

November 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 14 15 1-Elem

December 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 14 14

January 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 18 17 1- Sec

February 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 16 16  

March 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 18 18  

April 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 21 21

May 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 21 21

June 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 2 2
Holidays First/Last Day of Service 180 180

September 7, Labor Day Non-Instructional Days* 5
November 11, Veterans' Day Total Days 185
November 26, Thanksgiving Day Student First/Last Day
November 27, Local Holiday
December 25, Christmas Day

December 28, 29, 30, 31 Winter Break *Non-Instructional Days Semester Dates - Secondary (MS & HS)

January 1, New Year's Day August 11 - Staff Development Day August 13 - January 5 (85 days)
January 18, Martin Luther King, Jr. Day August 12 - Teacher Work Day January 6 - June 2 (95 days)
February 15, Presidents' Day November 6 - Elementary Teacher Work Day
February 16, Lincoln's Day Observed January 5 - Secondary Teacher Work Day Trimester Dates (Elem & K-8)
March 25, Local Holiday Plus 2 Staff Development Days August 13 - November 6 (12 Weeks)
May 30, Memorial Day     (Legislative - Non ADA): as determined by site November 9 - March 4 (12 Weeks)

March 7 - June 2 (12 Weeks)
Strike through days represent "School Recess Days"
Board Approved:  1/14/14

SECOND

San Juan Unified School District
2015-2016 School Year Calendar

WEEK WEEK WEEK WEEK
FOURTH FIFTHFIRST THIRD

August 13 - June 2

Work Days

WEEK

August 11 - June 2



Stay connected with the stories
and people of San Juan.

LIKE: facebook.com/SanJuanUnified
FOLLOW: twitter.com/SanJuanUnified
                         instagram.com/SanJuanUnified
SUBSCRIBE: www.sanjuan.edu/newsletters
SHARE WITH US: www.sanjuan.edu/newstip

Stay in the know about what's
going on in San Juan Unified
schools all year round! You can
find us on social media, subscribe
to our "San Juan Scene"
newsletter and share your own
stories with us.

Office of Community Relations (916) 979-8281


