РОЗУМІННЯ ГАРАНТІЇ ВМІННЯ ЧИТАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРЕТЬОГО КЛАСУ

Що вам необхідно знати
Якщо ви батько чи мати дитини, у якої наявні труднощі з читанням, вам необхідно знати про Гарантію вміння читати
після закінчення третього класу штату Огайо.
Відповідно до цієї гарантії школа, у якій навчається ваша дитина, має виявити, наскільки добре вона вміє читати на
початку навчального року, починаючи з дитячого садку і до 3-го класу. Якщо ваш син чи донька читає не так добре,
як це очікувалося, школа повинна створити план, який допоможе вашій дитині покращити це вміння.
Ви будете брати участь у його створенні. Цей план буде описувати допомогу, яку отримає ваша дитина, щоб
навчитися читати на рівні вимог свого класу. Якщо наприкінці третього класу ваша дитина все ще не навчиться
читати так, як це очікується, школа повинна залишити її у третьому класі, коли почнеться наступний навчальний рік.
Але можливі деякі виключення:
•

якщо ваша дитина вчиться розмовляти англійською мовою;

•

якщо ваша дитина проходить Програму індивідуального навчання (IEP), і в IEP зазначено, що вона не може
повторно навчатися в 3-му класі через недостатнє вміння читати;

•

якщо ваша дитина отримувала допомогу в читанні протягом принаймні двох років і раніше вже проходила
клас повторно;

•

якщо під час певних тестів (окрім тесту для перевірки вміння читати штату) ваша дитина демонструє,
що вона читає на рівні вимог свого класу.

Щоб дізнатися, чи ваша дитина відповідає вимогам будь-якого з цих виключень, поговоріть із її вчителем.
У вашої дитини буде багато можливостей продемонструвати, що його/її вміння читати покращуються. Важливо,
щоб ви підтримували зв'язок з учителем вашої дитини і знали, як ідуть справи.
Щоб ви знали, чого очікувати, натисніть тут або перейдіть на веб-сайт education.ohio.gov таt
"hird grade reading guarantee" у полі пошуку. Там ви знайдете детальні пояснення для батьків щодо Гарантії вміння
читати після закінчення третього класу, до яких ви можете звернутися в разі виникнення будь-яких питань.
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