
Попередній перегляд 1-го 
класу 2022-23 навчальний 

рік

Ласкаво просимо на Fairmount



Прошу

Підготовка до 1-го класу 

Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з вами, щоб зробити 
плавний перехід на Fairmount



ЗАЯВА ПРО МІСІЮ

"Досягнення нашого найвищого потенціалу в безпечній, 
турботливій, інклюзивній навчальній спільноті"



Хартія школи Fairmount
Ми хочемо відчувати себе: спокійний, захоплений, щасливий, гордий і безпечний

Для того, щоб відчути:

Спокійний - будемо робити перерви, займатися фізичними вправами, робити 
глибокі вдихи, пити воду. 

Ентузіазм - постараємося знайти позитив у всьому. 

Щасливі - ми скажемо приємні речі і дамо "наповнювачі для відра".

Пишаюся - ми будемо працювати спочатку, потім грати, бути вчасно для наших 
Zooms і отримати всю нашу роботу і спробувати все можливе. 

Безпечний - ми будемо тримати нашу особисту інформацію в безпеці в Інтернеті, 
тримати наші тіла в безпеці, і зробити перерву, перш ніж говорити (якщо ми 
сердиті). 



Справедливі очікування

• Будьте шанобливими

• Будьте відповідальними

• Будьте в безпеці



Персонал - команда 1-го класу

Ms Calico Ms Frederickson Ms Soule Ms Ng Ms Nguyen



Персонал - Офіс і адміністратор
Ласкаво просимо в офіс. У ФА нам пощастило мати таку чудову команду, щоб 

привітати вас і підтримати вас і вашу дитину в FA. 

Директор Помічник принципала Декан студентів Відвідування
Адміністративний асст.,

Реєстратор



Персонал – підтримка сім'ї та 
студентів

Медсестра Зв'язок із залученням сім'ї



Персонал - Підтримка студентів
Соціальна та поведінкова поведінка

Елементарна підтримка 
Спеціаліст

Підтримка поведінки



Персонал - Спеціалісти

Г-н Гросс - Музика

Пані  Лорен Скваглія - PE 

Пані Ребекка Венендаал - PE

Моніка Рід – бібліотека

Пані Мелісса Рід - Технологія



Підтримка студентів
Вчених

Учні англійської мови

Вчитель початкової підтримки (математика та читання)

Вчителі LAP (читання)

Назва вчителів (математика і читання)

Вчителі спеціальної освіти



Video Tour of FA

* Це відео, коли у нас було більше обмежень на COVID у 

школі

https://drive.google.com/file/d/1ucWEZKS8BcF_knh-k6y86WsW6qE249iR/view


Підтримка переходу вашого 
учня до 1-го класу 



Читання та письмо
• Літо - відмінний час, щоб прищепити любов до читання у 

вашої дитини. 

• Відвідайте бібліотеку

• Читайте книги разом 

• Слухайте історії онлайн

• Послухайте, як вони читають, читайте

• Попросіть їх прочитати братові і сестрі, домашньому 
улюбленцю або опудала тварині.

• Практика написання букв і слів



Математики

Математика: літо - відмінний час для практики базової 
математики.

Коли ви знаходитесь в машині, вони рахують на 1s, 2s, 5s і 
10s. 

Попросіть їх визначити цифри, коли ви знаходитесь поза. 

Попросіть їх зробити просте додавання і віднімання в 
повсякденних ситуаціях.  



Соціальні та поведінкові навички

Ставиться до інших з повагою

Бере на себе відповідальність за власну поведінку

Вислуховує інших, коли вони говорять

Ділиться іграшками та увагою

Тримає руки до себе

Добре грає з іншими

Бере участь у групових заходах



Чим зайнятися цього літа

Вирушайте на прогулянки 

Відвідайте пляж і парк

Катайтеся на велосипеді, скейтборді, скутері

Відвідайте музеї 

Відвідуйте сім'ю та друзів – як це можливо з безпекою 
COVID

Відвідування віртуальних місць, музеїв, парків



Наближаємося - серпень

Слідкуйте за електронними листами для повідомлень з 
району та будівлі

Перевірте fairmount і MSD веб-сайти для оновлень

Встановіть час сну та ранкову рутину

Поговоріть зі своєю дитиною про шкільні очікування



Що ми робимо в 1 класі



Читання

Написання

Математики

Наука

Соціальні дослідження

Бібліотека

Спеціаліст: PE, музика або технологія

Типовий тиждень



З понеділка по четвер - з 9:00 до 15:25

П'ятниця - з 9:00 до 14:10

Перший дзвоник дзвонить о 8.55 ранку, і студенти 
прямують до свого класу.

Шкільні години



Студенти прибувають на автобусі, пішки або батьки 
висаджуються.

Автобуси будуть висаджувати студентів ззаду в петлі 
автобуса. У нас є пара-вихователі, які зустрінуть вашу дитину 
і проконтролюють приїзд.  Будь ласка, зверніть увагу, що транспорт 
зв'яжеться з вами, якщо ваш студент має право на автобусне 
сполучення. 

Пішоходи: у нас є переправні охоронці, розміщені на 
ключових перехрестях по дорозі до школи. 

Батьківський спад: починається о 8.40 ранку, розташований 
у передній петлі. 

Прибуття



Автобуси будуть забирати студентів на задній петлі. Пара 
вихователі наглядають за посадкою студентів.

Пішоходи: У нас є пішохідна лінія під наглядом охоронців, 
що перетинають пара. 

Батьківський (автомобільний) пікап розташований в 
передній петлі. 

Звільнення



Моя дитина хвора - зателефонуйте в офіс, щоб повідомити нам 
якомога швидше. Не відправляйте дитину в школу, якщо вона 
хвора.
Вони повинні піти рано - відправити записку зі своїм студентом 
вранці і зателефонувати нам, коли ви приїдете. Адміністрація 
повідомить про це вчителя, як тільки ви приїдете. 
Вони запізнюються - ми хочемо, щоб ваш учень прийшов до 
школи, навіть якщо вони запізнилися. 
Коли ви приїдете, будь ласка, зателефонуйте в офіс і дайте нам 
знати, що ви тут. Тоді ми підтримаємо залучення вашої дитини 
до класу.  

Відвідуваність – що робити, якщо...



Коли ваша дитина хвора, вона повинна залишатися вдома. 
Якщо вони не хворі, їм потрібно відвідувати школу. 
Будь-який учень, який пропускає більше 10% навчального року 
через прогули, вважається хронічним. Хронічні відсутності часто 
призводять до того, що студент бореться як академічно, так і 
соціально в школі. 
Ми будемо відслідковувати відвідуваність щодня; Ви будете 
повідомлені, якщо ваша дитина має невиявлену відсутність або 
якщо вони знаходяться на 10% порогу. 
Відпустка повинна бути попередньо організована, і тільки перші 5 
днів можуть бути виправдані на розсуд довірителя. 

Очікування відвідуваності



Режисер: Бенте Клатт, KlattBC@mukilteo.wednet.edu

Директор: Кіра Андерсон, AndersonKD@mukilteo.wednet.edu

Декан студентів: Кім Вільямс, Williamskb@mukilteo.wednet.edu

Адміністративний помічник: Джекі Олсен, OlsenJM@mukilteo.wednet.edu

Помічник/Реєстратор офісу: Ребекка Кіцціар, KizziarRA@mukilteo.wednet.edu

Помічник /відвідуваність офісу: Хелен Джеймс, Jameshj@mukilteo.wednet.edu

Зв'язок із сім'єю: Рахна Кевелармані, Kewalramanirm@mukilteo.wednet.edu телефон: 425-366-2963

Шкільний офіс: 425-366-2900 
Лінія відвідуваності: 425-366-2905

Транспорт : 435-366-1306


