Реєстрація на навчання у підготовчій групі та інформаційний
супровід родин розпочинаються з 19 січня 2016 року.

Інформація та засоби
Для тих, хто працює з родинами і маленькими дітьми

Чому це важливо?
1. Завдяки попередній реєстрації шкільні
заклади можуть упевнитися в тому, що родини
отримали важливу інформацію, а також
підготуватися до початку занять восени.  
2. Попередня реєстрація дозволяє родинам
підготуватися до шкільного навчання
завдяки завчасно отриманій інформації щодо
безкоштовного та дешевого харчування,
автобусних перевезень, догляду за дітьми,
розкладу занять.
3. Для батьків та дітей початок навчання у
підготовчій групі — це хвилюючий та сповнений
емоцій час. Багато шкіл пропонують участь
у заходах, програмах адаптації, а також
інші можливості для дітей та батьків, щоб
допомогти їм познайомитись зі шкільними
спеціалістами та майбутніми однокласниками
до початку навчання. Завдяки попередній
реєстрації батьки отримують інформацію про ці
можливості і згодом легко адаптуються.

Що ви можете зробити?
Розкажіть родинам про реєстрацію на навчання у
підготовчій групі. Якщо дитині на 31 серпня або раніше
виповниться 5 років, розкажіть їм про школи, в яких
з 19 січня розпочинається реєстрація та запрошуйте
їх реєструватися якнайшвидше, краще до закінчення
шкільного року.
Допоможіть родинам визначити шкільний округ,
до якого вони належать, та найближчу школу,
використовуючи інформацію на другій сторінці цього
матеріалу або зателефонувавши до довідкової служби
Family Health за номером 1-800-322-2588.
Допоможіть родинам з оформленням реєстраційних
документів. Для реєстрації на навчання у підготовчій
групі родині необхідно надати мінімальний пакет
документів, який складається з підтвердження адреси
проживання (посвідчення водія, договір про оренду
або рахунок за комунальні послуги), свідоцтва про
народження дитини, картки обліку щеплень. Окремі
шкільні округи можуть вимагати додаткові документи.
Запропонуйте родинам дізнатися більше про заходи,
присвячені реєстрації на навчання у початковій групі
або адаптації дитини. Запросіть їх прийняти участь у
цих заходах у найближчій школі.
Чи планують родини, з якими ви працюєте,
змінити місце проживання до початку занять у
школі? Запропонуйте їм зареєструватися зараз та
проінформувати шкільний заклад у випадку зміни місця
проживання.

Додаткова
інформація

Контакти окружного управління з питань реєстрації на навчання у підготовчій групі

www.KRegNow.org
Відвідайте регіональний веб-сайт реєстрації на навчання у підготовчій групі, на якому
розміщені матеріали для родин та районних партнерів на 13 мовах, посилання на
інформацію шкільного округу про реєстрацію, а також іншу важливу інформацію.

Вам потрібно визначити, до якого
шкільного округу ви належите?
Зателефонуйте у довідкову службу
Family Health:

Зателефонуйте за номером
1-800-322-2588

Регіональні шкільні округи проекту Road Map
ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ОБЕРН
Офіс шкільного округу:
915 4th Street NE
Auburn, WA 98002
Телефон: 253-931-4900

ДЕРЖАВНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ
ШКОЛИ ХАЙЛАЙНА
Офіс шкільного округу:
15675 Ambaum Blvd. SW
Burien, WA 98166
Телефон: 206-631-3003

ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ РЕНТОН
Офіс шкільного округу:
300 SW 7th Street
Renton, WA 98057
Телефон: 425-204-2300

ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ТЕКВІЛА
Офіс шкільного округу:
4640 S 144th St.
Tukwila, WA 98168
Телефон: 206-901-8000

ДЕРЖАВНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ
ШКОЛИ ФЕДЕРАЛ УЕЙ
Офіс шкільного округу:
Центр освітніх послуг – Educational
Service Center (ESC)
33330 8th Avenue South
Federal Way, WA, 98003
Телефон: 253-945-2000

ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ КЕНТ
Офіс шкільного округу:
12033 SE 256th St
Kent, WA 98030-6503
Телефон: 253-373-7235

ДЕРЖАВНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ
ШКОЛИ РЕНТОНУ
Офіс шкільного округу:
2445 3rd Ave. S
Seattle, WA 98134
Телефон: 206-525-0760
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