ДЕТАЛЬНА СХЕМА ДІЙ ДЛЯ БАТЬКІВ, ЩО ДОПОМОЖЕ ЗРОЗУМІТИ ГАРАНТІЮ ВМІННЯ ЧИТАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРЕТЬОГО КЛАСУ

У вашої дитини труднощі з читанням?
Ви бажаєте найкращого життя для своєї дитини.
Читання — це найбільш важлива навичка, якої потребує ваша.
Ваша дитина повинна навчитися читати.
Ваша дитина може навчитися читати.
Ви повинні докласти до цього усіх можливих зусиль.
Штат Огайо робить усе можливе для гарантування того, що всі малюки отримають базові навички читання, які їм
будуть необхідні для успішного навчання в школі зараз та в старших класах.
На початку кожного року навчання школи будуть перевіряти всіх дітей, починаючи з дитячого садка й до 3-го класу,
щоб упевнитися, що вони можуть читати на рівні вимог свого класу. Якщо у своему вмінні читати ваша дитина
відстає від вимог відповідного класу, вона отримає в школі додаткову допомогу в цьому.
Нижче наведені питання, які ви маєте ставити вчителям своєї дитини, починаючи з дитячого садка й до 3-го класу.

1

Наскільки добре читає моя дитина? Ви повинні це знати. Це допоможе вам узгодити з учителями
вашої дитини, що саме ій варто покращити.

2

Який план допомоги моїй дитині щодо читання? Що буде робити вчитель? Як я зможу
допомогти своїй дитині вдома? У вашої школи повинен бути план надання допомоги вашій дитині у
вмінні читати на рівні вимог відповідного класу.

3

Як я дізнаюся, що план ефективний? Якщо він не спрацює, що необхідно змінити?
План школи для вашої дитини повинен включати контрольні точки, що допоможуть
визначити успішність вашої дитини.

Існують деякі інші факти, що стосуються учнів, які досягли третього класу, але не можуть читати
відповідно до його вимог. Перегляньте інші сторінки, щоб дізнатися, чого очікувати, якщо ваша
дитина навчається в дитячому садку або 1-му, 2-му, 3-му чи 4-му класі і має труднощі з читанням.
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Ні
Ваша дитина не відповідає вимогам щодо читання.

На початку навчального року:

ВАША ДИТИНА ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ КЛАСУ?

ДИТЯЧИЙ САДОК

Так
Ваша дитина читає так, як це очікується відповідно
до вимог класу.

До 1 листопада вчитель проведе оцінювання вашої дитини, щоб визначити рівень її вміння читати.

ПРОЧИТАЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКУ ВАМ НАДІШЛЕ ШКОЛА ВАШОЇ ДИТИНИ
Якщо ваша дитина не відповідає вимогам класу, отримана вами інформація допоможе зрозуміти, в яких галузях йому/їй необхідно досягнути покращення. Вам
також повідомлять, які послуги і яку додаткову підтримку може надати школа вашій родині. Мета — досягнути того, щоб після закінчення третього класу ваша
дитина відповідала встановленим вимогам щодо читання.

ШКОЛА ВАШОЇ ДИТИНИ НАДАСТЬ ЇЙ ПЛАН ПОКРАЩЕННЯ ВМІННЯ ЧИТАТИ ЧЕРЕЗ ЩОНАЙБІЛЬШЕ
60 ДНІВ
Він буде містити інформацію про те, яку допомогу нададуть учителі та інші особи вашій дитині, а також як ви можете допомогти їй удома. У ньому також буде
зазначено, як школа буде слідкувати за успішністю вашої дитини.

Ви маєте поставити такі питання:
• Як саме ви допоможете моїй дитині покращити вміння?
• Хто буде надавати додаткову допомогу моїй дитині для покращення вміння читати протягом шкільного дня?
• Яка допомога доступна поза межами школи для покращення вміння моєї дитини читати?
• Що я можу робити вдома, щоб допомогти своїй дитині покращити вміння читати?

ВЧИТЕЛІ ВАШОЇ ДИТИНИ ТА ІНШІ ОСОБИ ЗРОБЛЯТЬ УСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ ДОПОМОГТИ ВАШІЙ
ДИТИНІ ПОКРАЩИТИ ЦЕ ВМІННЯ
Іноді в дитини можуть зберігатися труднощі з читанням навіть після застосування заходів, що передбачає Гарантія вміння читати після закінчення третього
класу. Якщо це ваш випадок, шкільний округ допоможе вам визначити, чи не є фізичні або розумові можливості вашої дитини обмеженими. Можливо, ваша
дитина має право на спеціальну освіту. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сайт education.ohio.gov та введіть "Whose IDEA is This" («Чия це ідея»)
у полі пошуку або попросіть вчителя вашої дитини надати вам копію цієї публікації.

Щоб отримати відповіді на загальні питання щодо Гарантії вміння читати після закінчення третього класу, звертайтеся до Департаменту освіти штату Огайо на адресу електронної пошти odethirdgradeguarantee@education.ohio.gov.
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Ні
Якщо ваша дитина не відповідає вимогам,
прочитайте інформацію, яку вам надішле школа.
У ній буде пояснено, у яких галузях дитині необхідно
досягнути покращення.

На початку навчального року:

ВАША ДИТИНА ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ КЛАСУ?
До 30 вересня вчитель проведе оцінювання вашої дитини, щоб визначити рівень її вміння читати.

ПЕРШИЙ КЛАС

Так
Якщо ваша дитина відповідає вимогам, продовжуйте
заохочувати її до читання. Якщо ваша дитина
проходила план допомоги у вмінні читати в дитячому
садку, ви з учителем можете прийняти рішення щодо
його припинення.

ЧИ ПРОХОДИЛА ВАША ДИТИНА ПЛАН ДОПОМОГИ У ВМІННІ ЧИТАТИ У ДИТЯЧОМУ САДКУ?

Ні

Так

В інформації, отриманій від школи вашої дитини, буде зазначено, які
послуги і яку додаткову підтримку може надати школа вашій родині.
Мета — досгянути того, щоб після закінчення третього класу ваша
дитина відповідала встановленим вимогам щодо читання.

Обговоріть із вчителем своєї дитини, як зміниться план у першому
класі. У яких аспектах спостерігається покращення? Що все ще
необхідно покращити? Яким чином буде надаватися подальша
допомога? Яку допомогу я можу надати вдома?

ШКОЛА ВАШОЇ ДИТИНИ НАДАСТЬ ЇЙ ПЛАН ПОКРАЩЕННЯ ВМІННЯ ЧИТАТИ ЩОНАЙБІЛЬШЕ ЧЕРЕЗ
60 ДНІВ
Він буде містити інформацію про те, яку допомогу нададуть вчителі та інші особи вашій дитині, а також як ви можете допомогти їй удома. У ньому також буде
зазначено, як школа буде слідкувати за успішністю вашої дитини.

Ви маєте поставити такі питання:
• Як саме ви допоможете моїй дитині покращити вміння?
• Хто буде надавати додаткову допомогу моїй дитині для покращення вміння читати протягом шкільного дня?
• Яка допомога доступна поза межами школи для покращення вміння моєї дитини читати?
• Що я можу робити вдома, щоб допомогти своїй дитині покращити вміння читати?

ВЧИТЕЛІ ВАШОЇ ДИТИНИ ТА ІНШІ ОСОБИ ЗРОБЛЯТЬ УСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ ДОПОМОГТИ ЇЙ
ПОКРАЩИТИ ЦЕ ВМІННЯ
Іноді в дитини можутьзберігатися труднощі з читанням навіть після застосування заходів, що передбачає Гарантія вміння читати після закінчення третього класу.
Якщо це ваш випадок, шкільний округ допоможе вам визначити, чи не є фізичні або розумові можливості вашої дитини обмеженими. Можливо, ваша дитина
має право на спеціальну освіту. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сайт education.ohio.gov та введіть "Whose IDEA is This" («Чия це ідея») у полі
пошуку або попросіть вчителя вашої дитини надати вам копію цієї публікації.

Щоб отримати відповіді на загальні питання щодо Гарантії вміння читати після закінчення третього класу, звертайтеся до Департаменту освіти штату Огайо на адресу електронної пошти odethirdgradeguarantee@education.ohio.gov.
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Ні
Якщо ваша дитина не відповідає вимогам,
прочитайте інформацію, яку вам надішле школа. В ній
буде пояснено, в яких галузях їй необхідно досягнути
покращення.

На початку навчального року:

ВАША ДИТИНА ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ КЛАСУ?
До 30 вересня вчитель проведе оцінювання вашої дитини, щоб визначити рівень її вміння читати.

ДРУГИЙ КЛАС

Так
Якщо ваша дитина відповідає вимогам, продовжуйте
заохочувати її до читання. Якщо ваша дитина
проходила план допомоги у вмінні читати в першому
класі, ви з учителем можете прийняти рішення щодо
його припинення.

ЧИ ПРОХОДИЛА ВАША ДИТИНА ПЛАН ДОПОМОГИ У ВМІННІ ЧИТАТИ В ПЕРШОМУ КЛАСІ?

Ні

Так

В інформації, отриманій від школи вашої дитини, буде зазначено, які
послуги і яку додаткову підтримку може надати школа вашій родині.
Мета — досягнути того, щоб псля закінчення третього класу ваша
дитина відповідала встановленим вимогам щодо читання.

Обговоріть із вчителем своєї дитини, як зміниться план у другому
класі. У яких аспектах спостерігається покращення? Що все ще
необхідно покращити? Яким чином буде надаватися подальша
допомога? Яку допомогу я можу надати вдома?

ШКОЛА ВАШОЇ ДИТИНИ НАДАСТЬ ЇЙ ПЛАН ПОКРАЩЕННЯ ВМІННЯ ЧИТАТИ ЩОНАЙБІЛЬШЕ ЧЕРЕЗ
60 ДНІВ
Він буде містити інформацію про те, яку допомогу нададуть вчителі та інші особи вашій дитині, а також як ви можете допомогти їй удома. В ньому також буде
зазначено, як школа буде слідкувати за успішністю вашої дитини.

Ви маєте поставити такі питання:
• Як саме ви допоможете моїй дитині покращити вміння?
• Хто буде надавати додаткову допомогу моїй дитині для покращення вміння читати протягом шкільного дня?
• Яка доступна допомога поза межами школи для покращення вміння моєї дитини читати?
• Що я можу робити вдома, щоб допомогти своїй дитині покращити вміння читати?

ВЧИТЕЛІ ВАШОЇ ДИТИНИ ТА ІНШІ ОСОБИ ЗРОБЛЯТЬ УСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ ДОПОМОГТИ ВАШІЙ
ДИТИНІ ПОКРАЩИТИ ЦЕ ВМІННЯ
Іноді в дитини можутьзберігатися труднощі з читанням навіть після застосування заходів, що передбачає Гарантія вміння читати після закінчення третього класу.
Якщо це ваш випадок, шкільний округ може допомогти вам визначити, чи не є фізичні або розумові можливості вашої дитини обмеженими. Можливо, ваша
дитина має право на спеціальну освіту. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сайт education.ohio.gov та введіть "Whose IDEA is This"(«Чия це ідея»)
у полі пошуку або попросіть вчителя вашої дитини надати вам копію цієї публікації.

Щоб отримати відповіді на загальні питання щодо Гарантії вміння читати після закінчення третього класу, звертайтеся до Департаменту освіти штату Огайо на адресу електронної пошти odethirdgradeguarantee@education.ohio.gov.
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Якщо ні

Якщо так

На початку навчального року:

Школа створить план, щоб допомогти
вашій дитині покращити вміння читати,
і покаже його вам. Цей план буде
включати додатковий час та допомогу
від учителя, що викладає читання.
Запитайте у школі своєї дитини, що ви
можете зробити, аби допомогти їй.

ТРЕТІЙ КЛАС

ВАША ДИТИНА ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ КЛАСУ?

Ваша дитина повинна продовжувати
читати протягом навчального року.

До 30 вересня вчитель проведе оцінювання вашої дитини, щоб визначити рівень її вміння читати.

Усі учні в класі пройдуть тест для визначення рівня вміння читати весною та восени. Ваша дитина може перейти до четвертого класу, якщо
вона отримає достатньо високу кількість балів — так званий прохідний бал — під час будь-якого з тестувань, що будуть проводитися
протягом шкільного року й літа.

Учні проходять осінній тест для визначення рівня вміння читати на рівні штату:

ВАША ДИТИНА ОТРИМАЛА ПРОХІДНИЙ БАЛ ?

АЛЬТЕРНАТИВНІ
ТЕСТИ?
Ваша дитина може пройти
до двох «альтернативних»
тестів для перевірки
вміння читати під час
шкільного року та один
улітку. Один із них має
проводитися весною. Крім
цього, восени та навесні
будуть проводитися тести
для перевірки вміння
читати на рівні штату. Якщо
дитина отримає достатньо
високий бал під час одного
з цих тестів, можливо, вона
готова для переведення до
четвертого класу.
Зауважте: ваш шкільний
округ має оплатити ці
тести, тому запитайте
вчителя, чи можна їх
сккласти і чи ваша дитина
готова взяти в них участь.

Ні

Так

Ваша дитина не перейде до четвертного класу наступної осені, доки її вміння читати не
покращиться. Зверніться до вчителя своєї дитини, щоб визначити, чи можете ви отримати
додаткову допомогу для неї Також запитайте у вчителя, що ви можете зробити, аби допомогти.

Ваша дитина може перейти до четвертого класу наступної осені. Якщо ваша дитина не отримає
«достатній» або вищий бал, вона може й надалі отримувати допомогу, доки не досягне його.
Запитайте, що ви можете зробити після того, як ваша дитина перейде до четвертого класу,
для підтримання її успішності.

Учні проходять весняний тест для визначення рівня вміння читати:

ВАША ДИТИНА ОТРИМАЛА ПРОХІДНИЙ БАЛ?

Ні

Так

Ваша дитина не отримала таку кількість балів за читання, яка необхідна для переведення до
четвертого класу восени. Але під час літа або наступного шкільного року в неї може бути можливість
перейти до четвертого класу.

Ваша дитина може перейти до четвертого класу наступної осені, якщо її школа на це
погодиться. Але вона буде продовжувати отримувати допомогу в покращенні вміння
читати в цьому класі, щоб уникнути відставання.

Продовжуйте зв'язок із представниками школи вашої дитини, щоб дізнатися, яким буде план допомоги
дитині для покращення вміння читати до рівня відповідного класу.

Запитайте, що ви можете зробити після того, як ваша дитина перейде до четвертого
класу, для підтримання її успішності.

Зараз осінь, і моя дитина повторно проходить навчання в третьому класі.

ЧОГО МЕНІ ОЧІКУВАТИ?
Якщо ваша дитина готова, можливо, вона здатна впоратися з іншими предметами четвертого класу окрім читання. Але навіть у такому випадку вона залишатиметься в третьому класі, доки не навчиться
читати на відповідному рівні. Ви можете звернутися за додатковим наставництвом щодо читання для вашої дитини. Ваш округ вибере та надасть вашій дитині необхідні позашкільні послуги, що будуть
надаватися безкоштовно.
Якщо ваша дитина під час повторного проходження навчання в третьому класі продемонструє, що може читати на відповідному рівні, її може бути переведено до завершення року. Але це може бути
здійснено, лише якщо шкільний округ погодиться на це.

Щоб отримати відповіді на загальні питання щодо Гарантії вміння читати після закінчення третього класу, звертайтеся до Департаменту освіти штату Огайо на адресу електронної пошти odethirdgradeguarantee@education.ohio.gov.

ДЕТАЛЬНА СХЕМА ДІЙ ДЛЯ БАТЬКІВ, ЩО ДОПОМОЖЕ ЗРОЗУМІТИ ГАРАНТІЮ ВМІННЯ ЧИТАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРЕТЬОГО КЛАСУ

ЧЕТВЕРТИЙ КЛАС

На початку навчального року:

ЧИ ПРОХОДИЛА ВАША ДИТИНА ПЛАН ПОКРАЩЕННЯ
ВМІННЯ ЧИТАТИ НАПРИКІНЦІ ТРЕТЬОГО КЛАСУ?

Ні

Так

Так

Ваша дитина виконала вимоги щодо вміння читати
третього класу, що дозволяють їй перейти до
четвертого класу.

Ваша дитина виконала вимоги щодо вміння читати третього
класу, що дозволяють їй перейти до четвертого класу.
Але вона не отримала «достатній» чи вищий бал під час
тестів для перевірки вміння читати в третьому класі, що
проводяться штатом Огайо.

Ваша дитина була звільнена від повторного проходження
навчання в третьому класі, оскільки раніше вже повторно
проходила навчання в період від дитячого садку до 3-го
класу і отримувала допомогу в покращенні вміння читати
принаймні протягом двох років. Але вона не виконала
вимоги щодо прохідного балу, необхідного відповідно до
правил Гарантії вміння читати після закінчення третього
класу. Ваша дитина буде й надалі отримувати інтенсивні
уроки читання у 4-му класі.

Ваша дитина продовжуватиме отримувати курс
із читання четвертого класу.

Запитайте у вчителя своєї дитини:
• Існує можливість визначити, чи вміння читати моєї
дитини відповідає вимогам четвертого класу?
• Чи існують інші послуги для покращення вміння
читати, що допоможуть моїй дитині навчитися читати
та розуміти предмети четвертого класу протягом
навчального року?
• Що я можу зробити вдома?

Іноді в дитини можуть зберігатися труднощі з читанням
навіть після застосування заходів, що передбачає Гарантія
вміння читати після закінчення третього класу. Якщо це
ваш випадок, шкільний округ допоможе вам визначити,
чи не є фізичні або розумові можливості вашої дитини
обмеженими. Можливо, ваша дитина має право на
спеціальну освіту. Щоб отримати додаткову інформацію,
відвідайте веб-сайт education.ohio.gov та введіть
"Whose IDEA is This" («Чия це ідея») у полі пошуку або
попросіть вчителя вашої дитини надати вам копію цієї
публікації.

Запитайте у вчителя своєї дитини:
• Які послуги, що допоможуть моїй дитині виконати
вимоги відповідного класу щодо вміння читати, будуть
надаватися в четвертому класі? Чи буде відрізнятися
навчальний день моєї дитини від дня її однокласників?
Які стратегії будуть використовуватися для допомоги
моїй дитині? Що я можу зробити вдома?

ПРИМІТКА: ця детальна схема НЕ підходить для тих учнів, що були залишені на повторне проходження класу і прагнуть перейти до наступного класу в
середині навчального року. Будь ласка, зверніться до адміністратора школи, де навчається ваша дитина, щоб дізнатися більше про таку процедуру.

Щоб отримати відповіді на загальні питанння щодо Гарантії вміння читати після закінчення третього класу, звертайтеся до Департаменту освіти штату Огайо на адресу електронної пошти odethirdgradeguarantee@education.ohio.gov.

