Ukrainian

Створення ранкового / вечірнього
розкладу:


Перевірте щоб діти мали усе
необхідне для школи та вчасно
пообідали. Створіть спеціальну
папку для завершених завдань



Не дозволяйте вашій дитині
залишатися вдома, якщо він/вона не
мають симптомів хвороби. Майте на
увазі, що скарги на біль в животі або
головний біль можуть бути ознакою
занепокоєння, а не приводом
залишатися вдома, за винятком
якщо округ оголосив щоб діти були
вдома.



Попросіть вашу дитини ходити в
школу або на зупинку з іншою
дитиною, яка завжди пунктуальна



Майте резервний план на випадок
холодної погоди або поломки
автомобілю



Уникайте медичних візитів і поїздок
під час занять



Обмежте і збалансуйте позакласні
заходи



Створіть регулярне час для навчання
і відведіть місце для домашніх
завдань



Встановіть час для сну та
виховуйте звички, які
допоможуть вашій дитині добре
відпочити та бути готовою до
наступного навчального дня

SJUSD
Програма
покращення
успішності
Значення регулярного відвідування
Ціль програми - поліпшення
відвідуваності та заохочення кожного
учня відвідувати школу щоденно і без
запізнень
Вам потрібна допомога із…
Транспортом/Житлом/Їжею/Одягом:
www.sanjuan.edu/MKV
Психічним здоров’ям:
www.sanjuan.edu/gethelp
IEP/504 Допомога:
www.understood.org
www.warmlinefrc.org/special-education.html
Підтримка біженців, іммігрантів,
новоприбулих:
www.sanjuan.edu/Page/322
Взаємна Допомога:
www.mutualassistance.org
Взаємодія сім’ї та громади
www.sanjuan.edu/FACE

Звертайтесь до нас:
Attendance Improvement
3700 Garfield Avenue,
Кімната 9
Contact Us
Carmichael, CA 95608
3700 Garfield Avenue,
Room 9
(916) 979-8604

Carmichael, CA 95608
(916) 979-8604

ПОРАДИ
ВІДНОСНО
ВІДВІДУВАННЯ
ШКОЛИ

Програма покращення відвідування

Що потрібно зробити:










Попросіть поради у вчителів,
працівників школи або інших
членів сім'ї про те, як заохочувати
вашу дитину приходити до школи вчасно та кожен день!
Перевіряйте портфель своєї
дитини щотижня. Іноді важливі
листи можуть загубитися у
портфелі. Щоденна організація
підвищує ваші шанси знайти ці
документи, поки вони ще потрібні
Зберігайте календар навчального
року. Це відмінний спосіб не
пропустити всі важливі дати, свята
і заходи в школі вашої дитини. Це
також зручне місце де можна
помічати пропуски, день
батьківських зборів та іншу
важливу інформацію про школу
Переконайтесь, що ваша дитина
розуміла, що вам не подобається
його/ її запізнення або пропуски.
Поговоріть зі своєю дитиною про
проблеми, які можуть змушувати її
запізнюватися до школи.
Допоможіть дитині зрозуміти
закони штату і правила
відвідування школи
 Відзначайте хорошу поведінку
дитини

Тримайте зв'язок з вашими дітьми,
вчителем, директором школи та
шкільним офісом:










Повідомляйте в школу
заздалегідь, якщо ваша дитина
буде відсутня або у вас є проблеми
з відвідуваністю або успішністю
вашої дитини
Повідомляйте про всі відсутні,
зателефонувавши в офіс
Принесіть довідки від лікаря в
шкільний офіс якщо є можливість.
Якщо ваша дитина не хоче ходити
в школу, дізнайтеся, чому і
вирішуйте цю проблему разом зі
вчителем і дитиною. Нехай ваша
дитина знає, що він/вона
ПОВИННІ відвідувати школу.
Якщо ви помітили, що ваша
дитина уникає певного класу або
щось не розуміє, обговоріть це зі
своєю дитиною і його/її вчителем.
Пропонуйте додаткову підтримку
вдома. Це допоможе вашій дитині
не втратити інтерес до навчання,
коли певні ситуації буду
вирішенні.
Зверніться по допомогу до школи,
якщо це необхідно для підтримки
вашої дитини або сім'ї.

Регулярне відвідування нехай стане
звичкою вашої дитини
Покажіть інтерес до школи:






Відвідуйте конференції батьківвчителів
Відвідуйте шкільні вечори та
батьківські збори
Беріть участь в класі, під час
екскурсій або шкільних заходів
Зробіть освіту пріоритетом сім'ї
Заохочуйте ваших дітей до
активної участі в школі. Запишіть
їх для позакласних занять, які їм
подобаються, або програм після
занять. Дослідження показують,
що участь в школі покращує
відвідуваність і успіх учнів.

