
Питання та відповіді:

Чи потрібно відправляти дитину до школи?
Потрібно. Усі діти з 5 до 16 років мають навчатися. З 16 років і старше можна отримати
сертифікат, склавши іспит на “GED”. Але більшість дітей отримують диплом про закінчення
старшої школи, відучившись 12 класів і отримавши необхідну кількість кредитів.

Хто має право навчатися у школі чи у дошкільній установі?
Всі, хто проживає на території шкільного округу, мають право на навчання за місцем
проживання. Підтвердження проживання - лист із зазначеною адресою та ім'ям господаря
будинку.

Як знайти свою школу?
Ввести адресу проживання в пошукову систему і у вас з'явиться список шкіл, куди
належить ця адреса. Як мінімум – початкова, середня та старша школи. А також приватні
школи та державні школи https://www.greatschools.org/

Як призначити прийом (appointment?), щоб зареєструватися до школи?
По телефонах, вказаних на інтернет-сайті шкіл потрібно зателефонувати і призначити час,
аби вас прийняли також вже там допоможуть зареєструватися, і  запросять перекладача,
який допоможе спілкуватися та правильно зареєструвати дитину.

Як вибрати школу?
Вибір школи залежить від віку та адреси проживання дитини. Якщо ви шукаєте особливу
школу, вам допоможуть підібрати те, що підходить після консультації з місцевою школою
або зі спеціалістами в шкільному окрузі.

Що таке "дошкільне виховання" у Міннесоті?
Починаючи з 3-х років, діти можуть відвідувати дошкільні заклади. У кожному окрузі ця
система своя і слід консультуватися зі шкільним округом. Крім цього, є приватні дошкільні
заклади.

Що робити, якщо дошкільник заїкається, “погано говорить” чи ви стурбовані зором
чи слухом, тощо?
Потрібно пройти консультацію у педіатра. Наприклад, у 3 роки, за прийнятими в МN
мірками, дитина повинна вимовляти 200 слів і дотримуватися щонайменше покрокових
інструкцій, що складаються з двох завдань. Якщо лікар помітить, що дитина поки не на
такому рівні, він направить вас до відділу дошкільної освіти у вашому окрузі та вашу
дитину протестують логопеди або інші фахівці та складуть індивідуальний освітній план
для потреб вашої дитини.

Що таке Kindergarten?
Це перший рік навчання дитини у загальноосвітній школі, куди можуть ходити діти, кому на
момент початку року виповнилося 5 років.

https://www.greatschools.org/


У якому віці діти йдуть у початкову, “середню” та “старшу” школу?
Kindergarten, 1,2,3,4,5 і іноді 6 класи вважаються початковою школою.
6,7,8 – середня школа та 9, 10, 11, 12 й класи – старша школа. Але бувають відмінності у
різних шкільних округах.

Який вік є шкільним?

До якого віку можна зараховуватись до школи?



З якого віку можна зарахувати дитину до школи?
З 5 років дитина може ходити до початкової школи. Якщо дитина не досягла 5-річного віку,
але батьки хочуть відправити її в kindergarten, необхідно написати заяву до шкільного
округу, призначити спеціальне тестування, яке визначить, чи готова дитина до школи.

Які документи потрібні для реєстрації до школи?
Свідоцтво про народження чи паспорт, підтвердження проживання за адресою, що
належить до території цієї школи та свідоцтво про щеплення. Якщо є проблеми з
документами, такі випадки розглядаються індивідуально.

Як зробити оплату за додаткові заняття та послуги в школі.
У кожній школі є своя програма/додаток, які приймають оплату та необхідно
зареєструватися, створити свій логін та пароль, щоб проводити оплату за харчування та
інші послуги.

Які додаткові послуги надає школа?
Додаткові послуги в школах можуть бути, наприклад, додаткове харчування, гуртки,
екскурсії, клуби за інтересами, страхування навчальних гаджетів, можуть стягувати гроші
за загублені книги, за спортивну форму або одяг зі шкільною символікою, тощо.

Що купувати для школи?
Кожна школа має власний перелік необхідних предметів. У більшості шкіл немає вимог до
особливого одягу та взуття. Дитина повинна мати шапку, рукавиці, чоботи та теплий одяг
для прогулянок узимку. Якщо у програмі є плавання, то батьки купують купальні костюми.



Як дізнатися чи хороша школа?
Всі школи мають рейтинги, але найкращий спосіб - призначити тур та ознайомитися зі
школою та вчителями особисто та самим батькам вирішити яка школа краще підходить
їхній дитині.

До якого класу зарахують мою дитину?

Що робити, якщо дитину не записують до того класу, в якому він навчався раніше?
Кожен шкільний округ має власну процедуру зарахування і треба обговорювати
індивідуально ситуацію у кожному разі. Бажано записати дитину на рік молодше, особливо
якщо дитина не знає англійської мови. Це дасть дитині можливість краще адаптуватися.
Навіть якщо дитина вже знає розглянуту тему, вона може зосередитися на вивченні нової
лексики на знайому тему. Наприклад, якщо школа хоче, щоб ваша дитина пішла до 5-го
класу, попросіть віддати її до 4-го класу та поясніть, що ви хочете, щоб у неї була
можливість наздогнати англійську. Школа повинна виконувати вимоги батьків. Ця порада
не стосується студентів, які вже добре знають англійську мову. У цьому випадку
дотримуйтесь порад щодо рекомендованого класу.

Що буде, якщо моя дитина не говорить англійською?
Всі батьки при записі у школу вказують ту мову або кілька мов, якими говорить дитина
вдома. Якщо це не лише англійська мова, а й інші, школа зобов'язана протягом 30 днів
протестувати дитину та призначити класи для допомоги розвитку англійської мови та
проінформувати батьків письмово.



Які тести має здати дитина при записі до школи.
Якщо ви вказали, що дитина розмовляє будь-якими іншими мовами, крім англійської, у
Міннесоті дитина повинна скласти тест WIDA щодо визначення її рівня читання, письма,
розуміння мови на слух та говоріння англійською мовою. Тести з математики та інших
предметів не обов'язкові, їх здають діти, які відвідують школу. Батьки мають право
відмовитись від тестування.

Як говорити зі шкільним персоналом, якщо я не говорю англійською?
Усі школи зобов'язані надати перекладача батькам. Це може бути переклад по телефону
або особисто. Необхідно вказати бажану мову.

Чому важливо заповнити документи на безкоштовне харчування?
Якщо ваш дохід невисокий, ви можете отримати безкоштовне харчування, а також
стипендії на участь у позашкільних заходах. Якщо ви заповните спеціальну електронну
форму, то школа зможе отримати додаткові кошти від держави для надання цих та інших
послуг.

Яку допомогу надають громадські/міські бібліотеки?
У бібліотеках можна безкоштовно брати книги, журнали, відеоматеріали. Також багато
бібліотек мають розважальні та навчальні програми для дітей та дорослих, юридичні
консультації та клуби з інтересів.

Чи потрібно завіряти документи у нотаріуса при реєстрації школи?
Ні, не треба.

Що робити, якщо дитина пропускає школу з поважних причин?
Батьки повинні повідомити шкільного секретаря. Це можна зробити телефоном,
електронною поштою або голосовим повідомленням. Якщо ви повідомите, то перепустка
вважається з поважної причини: нездужання, прийом лікаря або поїздка на відпочинок
вважаються поважними причинами.

Чи потрібна довідка від лікаря, якщо дитина хворіє?
Ні, довідка, як правило, не потрібна, але якщо лікар захоче обмежити якісь заняття (біг,
плавання і т.д.), то може видати документ від цього.

Які питання ставити під час зарахування до школи?
Не соромтеся ставити всі ваші запитання, тільки пам'ятайте, що вчителі не мають права
ділитися приватними даними про інших дітей.

Чи надасть дитині шкільний автобус?
Все залежить від того, на якій відстані від школи ви проживаєте, і чи ставитеся ви до
місцевого округу. Уточнюйте у шкільному офісі.



Як довго відбувається адаптація у школі?
Все залежить від індивідуального випадку. Деякі діти не розмовляють англійською до двох
років, при цьому розуміють і усне мовлення і друкований текст.

Питання, що потребують індивідуального підходу.
Як підготуватися до школи?
Як потрапити до коледжу чи університету?
Як потрапити до класів для вивчення англійської мови?
Як підтвердити диплом? До якого коледжу піти?


