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Буклет для Батьків 2019-2020 
 

Зміст: 
1. Вітальний Лист 
2. Календар  
3. Доступ до Мов  

a. Двомовні Асистенти 
b. Усний та Письмовий Переклад 

4. Огляд Шкільної Округи  
5. Безпечні та Гостинні Школи 
6. Основні Правила та Обов’язки  

a. Обов’язкова Освіта 
i. Дозволені Пропуски Уроків 

b. Процес Роботи з Прогульниками в SDP 
c. Залякування та Переслідування 

7. Права Учнів ЕL (Політика 138)  
8. Вимоги до Реєстрації, Зарахування до Школи і Випуску  

a. Правила Реєстрації 
b. Зарахування до Школи 

i. Транспортні Послуги 
c. McKinney-Vento 
d. Процес Вибору Школи 
e. Закінчення Середньої Школи 

i. Вимоги 
ii. Іноземні Документи про Ссвіту 
iii. Дозвіл НЕ Вивчати Іноземну Мову 

f. Процес Ідентифікації Учня, Який Вивчає Англійську Мову 
9. Мовні Програми та Рівні Англійської Мови  

a. ESL 
i. Посібник для Батьків ESL 
ii. Рівні ESL 
iii. Лист про Відмову Батьків 

b. Двомовні/Подвійні Мовні Програми 
c. Академія Інтенсивного Навчання для Початківців (NLA) 

10. Ресурси для Залучення Родин та Спільнот   
a. Офіс для Роботи з Родинами та Спільнотами (FACE) 
b. Портал для Батьків - Інструкції 
c. Організації Спільнот 

11. Додаток 
a. Вимоги до Закінчення Школи і Відповіді на Поширені Запитання 
b. Записка про Пропуск Уроків   
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1.  Вітальний Лист 
 
 
 

Офіс Багатомовних Навчальних Плянів та 
Програм 

   Suite 251 
    440 North Broad Street 

  Philadelphia, PA 19130 
 
Шановні батьки та опікуни, 
 
Від імені Офісу Багатомовних Навчальних Плянів та Програм (OMCP), вітаю вас у 2019-
2020 році у Шкільній Окрузі Філядельфії! Ми з нетерпінням чекаємо захоплюючого та 
продуктивного навчального року.  
 
У Шкільній Окрузі Філядельфії нараховано приблизно 15,000 осіб, які вивчають англійську 
мову. Всі вони є представниками 130-х країн і розмовляють більше як 100 мовами. 
Різноманітність – це великий актив для наших шкільних спільнот, і ми радіємо розмаїттю 
культур та мов у наших школах. Крім того, ми прагнемо, щоб усі учні, які мають чи не 
мають документів, нові американці чи американці у кількох поколіннях, мали доступ до 
якісної освіти. 
 
Цей буклет містить інформацію та ресурси, які допоможуть вам зрозуміти нашу шкільну 
систему і програми у школах, які допомагають учням вивчати англійську мову. Я закликаю 
вас часто спілкуватися з учителями та директорами шкіл, де навчаються ваші діти, 
звертатися до них, коли у вас є запитання. Батьки учнів та члени їхніх родин є нашими 
партнерами.  
 
Бажаємо успішного навчального року! 
 
З повагою, 
 
Аллісон В. Стілл, 
директор 
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2. Календар 

 
 

Академічний календар на 2019-2020 навчальний рік  
 
У цьому календарі вказані важливі дати Шкільної Округи, в тому числі дні, коли школи 
зачинені. Оскільки календар оновлюється протягом року, будь ласка, завжди перевіряйте 
наявність останньої версії на сайті https://www.philasd.org/calendar/academic-calendar-sy-
2019-2020/   
 
Дата Захід 

26 серпня 2019 р. Перший день для персоналу 

26 – 29 серпня 2019 р. Співбесіди вчителів з батьками учнів 
підготовчого класу (К) 

2 вересня 2019 р. День Праці (Labor Day) 
Школи та адміністративні офіси зачинені  

3 вересня 2019 р. Перший день занять в класах K-12 

3 вересня 2019 р. Перший день занять дошкільних програм 
Head Start та Bright Futures 

27 вересня 2019 р. Повний день професійної підготовки 
персоналу 
Школи зачинені для учнів  

30 вересня 2019 р. Рош-Гашана 
Школи та адміністративні офіси зачинені  

https://www.philasd.org/calendar/academic-calendar-sy-2019-2020/
https://www.philasd.org/calendar/academic-calendar-sy-2019-2020/
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9 жовтня 2019 р. Йом-Кіпур 
Школи та адміністративні офіси зачинені 

16 жовтня 2019 р. SAT/PSAT шкільний день 

22 – 24 жовтня 2019 р. Проміжні звіти 

Дата Захід 

25 жовтня 2019 р. Професійна підготовка – півдня 
Навчальний день скорочено на три години 

5 листопада 2019 р. День Виборів 
Школи зачинені 

11 листопада 2019 р. День Ветеранів 
Школи та адміністративні офіси зачинені 

15 листопада 2019 р. Професійна підготовка – півдня 
Навчальний день скорочено на три години 

20 – 22 листопада 2019 р. Збори щодо оцінок за 1 чверть 

28 – 29 листопада 2019 р. День Подяки (Thanksgiving Holiday) 
Школи та адміністративні офіси зачинені 

17 – 19 листопада 2019 р. Проміжні звіти 

23 грудня 2019 р. Повний день професійної підготовки 
персоналу 
Школи зачинені для учнів 



Translation and Interpretation Center Parent Welcome Booklet_OMCP 
11/2019 Ukrainian 

 

24 грудня 2019 – 1 січня 2020 р. Зимові канікули 
Школи зачинені 

20 січня 2020 р. День д-ра Мартіна Лютера Кінґа 
Школи та адміністративні офіси зачинені 
 

24 січня 2020 р. Професійна підготовка – півдня 
Навчальний день скорочено на три години 

5 – 7 лютого 2020 р.  Збори щодо оцінок за 2 чверть 
 

17 лютого 2020 р. День Президентів 
Школи та адміністративні офіси зачинені 
 

28 лютого 2020 р. Професійна підготовка – півдня 
Навчальний день скорочено на три години 

10 – 12 березня 2020 р.  Проміжні звіти 

Дата Захід 

6 – 10 квітня 2020 р. Весняні канікули 
Школи зачинені 
 

15 – 17 квітня 2020 р. Збори щодо оцінок за 3 чверть 
 

24 квітня 2020 р. Професійна підготовка – півдня 
Навчальний день скорочено на три години 

28 квітня 2020 р. День Виборів 
Школи зачинені 
 

13 – 15 травня 2020 р.  Проміжні звіти 
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22 травня 2020 р.  Професійна підготовка – півдня 
Навчальний день скорочено на три години 

25 травня 2020 р.  День Пам’яті (Memorial Day) 
Школи та адміністративні офіси зачинені 

10 – 12 червня 2020 р.  Випускні церемонії 

12 червня 2020 р.  Останній день навчання 

  
Терміни календаря: 

● День Праці: офіційне свято, присвячене робітникам, перший понеділок вересня 
для США та Канади, в багатьох інших країнах відзначається 1 травня. 

● Рош Гашана: єврейський Новий рік. 
● Йом-Кіпур: одне з найважливіших єврейських свят, день посту, передує 

єврейському Новому року Рош-Гашана. 
● SAT/PSAT: The Scholastic Aptitude Test (SAT) – вступний іспит, який 

використовують більшість коледжів та університетів для оцінки готовності учня до 
вступу на навчання. Тест на здібності до навчання (PSAT) це практична версія SAT, 
яка готує учнів до фактичного іспиту. 

● Проміжні звіти: батьки отримують проміжні звіти в середині чверті. Ці звіти дають 
батькам загальне уявлення про навчальний прогрес їхньої дитини і дозволяють 
дізнатися, як справи в дитини до того, як буде виставлено оцінки. 

● День Виборів: день, у який відбуваються вибори у місцеві, державні та 
загальнонаціональні органи влади. Дати Дня Виборів відмінні у різних штатах. 

● День Ветеранів: державне свято Сполучених Штатів, яке відзначається у річницю 
закінчення Першої Світової Війни на честь ветеранів Сполучених Штатів та жертв 
усіх воєн. 

● Професійна підготовка - півдня: школи зачиняються в середині дня, тому вчителі 
можуть відвідувати трейнінґи. 

● Збори щодо оцінок за чверть: зустріч батьків та вчителів для обговорення 
успішності дитини в школі. 

● День Подяки: свято, яке відзначають у Сполучених Штатах, у Канаді, на деяких 
Карибських островах та в Ліберії, яке почалося як день подяки за благословенний 
врожай. 

● Зимові канікули: зимові канікули. 
● День д-ра Мартіна Лютера Кінґа: день, який відзначають у Сполучених Штатах на 

честь дня народження д-ра Мартіна Лютера Кінґа – лідера руху за громадянські 
права.  

● День Президентів: свято, яке відзначається у Сполучених Штатах на честь 
президентів. 

● Весняні канікули: Весняні канікули. 
● День Пам’яті: свято, яке відзначається у Сполучених Штатах на честь тих, хто 

загинув під час військової служби. 
● Випускні церемонії: дні, коли школи проводять свої випускні церемонії. Випуски 

можуть проводитися у ці кілька днів у червні. 
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 3. Доступ до Мов 
 
Шкільна Округа Філядельфії прагне того, щоб учні-емігранти, біженці та їхні родини мали 
однаковий доступ до освітніх послуг і можливостей, а також щоб вони повністю 
реалізували свій академічний та соціальний потенціал.  
 
Ми шануємо культуру та мови наших родин і гарантуємо, що мова – не перешкода, а 
частина багатої спадщини, яку приносять до США наші учні та їхні родини.  
 
На наступних сторінках наведено повний перелік послуг, які надаються на підтримку 
багатомовних учнів та їхніх родин. 
 
Двомовні Асистенти (BCAs) 
 

 
 
Двомовні Асистенти (The Bilingual Counseling Assistants - BCAs) всі разом розмовляють 
більше як на 50 мовах та діалектах. ВСА сприяють міжкультурному спілкуванню між 
учнями, родинами з обмеженим знанням англійської мови та співробітниками Округи, 
надаючи культурно значимі та лінгвістично грамотні послуги письмового та усного 
перекладу. Вони проводять щомісячні родинні семінари мовами, якими розмовляють наші 
родини. 
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Усний Переклад (усний та мова жестів):              

 
 
Шкільна Округа Філядельфії надає безплатні послуги усного перекладу (як усно, так і на 
американській мові жестів) усім державним школам та офісам Округи. Послуги надаються 
особисто двомовними асистентами (ВСА) чи по телефону на більше як 200 мовах. (Всі 
школи мають персональні аккаунти з Language Line Solutions для телефонного 
перекладу). 
 
Послуги перекладача в режимі реального часу доступні для наших родин за умов, 
зазначених нижче, однак вони не обмежуються лише ними: 

● Реєстрація до шкіл у школах 
● Реєстрація до шкіл у Багатомовному Центрі Оцінки (БЦО) 
● Зустрічі батьків з учителями (також за результатами в табелі успішності) 
● Зустрічі, які стосуються спеціальної освіти 
● Психологічне оцінювання 
● Зібрання та семінари з родинами  
● Захід у масштабі Округи  
● Засідання Шкільної Ради 
● Дисциплінарні слухання  
● Слухання про виключення 
● Засідання Шкільної Консультативної Ради 
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Переклад (письмовий) 
 
Шкільна Округа Філядельфії надає всім державним школам та районним відділам 
безплатні перекладацькі послуги. Вони становлять як переклад документів, які 
відправляються всім родинам з центрального офісу Шкільної Округи Філядельфії, так і 
календарів та інших шкільних документів. Також перекладаються академічні документи 
старшокласників та іноземна медична документація. Переклади здійснюють двомовні 
асистенти (ВСАs) та координатори мовного доступу Офісу з взаємодії з родинами та 
спільнотами (FACE). Шкільні документи та документи центрального офісу перекладаються 
на найбільш поширені вісім мов округи: албанську, арабську, камбоджійську (кхмерську), 
китайську, французьку, російську, іспанську і в’єтнамську, а також на інші мови за запитом.  
 
Мовні Веб-Сторінки 
 
Існує вісім мовних веб-сторінок, створених для вирішення деяких найважливіших проблем 
родин імігрантів та біженців.  
 

 
 
Сьогодні веб-сторінки доступні на вісьмох найбільш поширених в окрузі мовах: 
албанською, арабською, камбоджійською (кхмерською), китайською, французькою, 
російською, іспанською і в’єтнамською. В 2019-2020 навчальному році буде додано 
сторінку португальською мовою. 
 
Мовні сторінки розділені на п’ять основних тем: 
 

● Освіта у Сполучених Штатах 
● Участь в освіті дитини 
● Ресурси для родини та ресурси спільнот 
● Здоров’я та безпека 
● Важливі документи  

 
 
Ці теми діляться на підрозділи – конкретні блоки інформації про ресурси й можливості для 
учнів та їхніх родин. 
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Картки зі Запитом на Мовне Обслуговування 
 
Ці двомовні картки кишенькового розміру містять інструкції для співробітника Округи про 
те, який перекладач потрібен родині. Вони також інформують родину про її право на 
мовний доступ. Багатомовні родини можуть піти у будь-яку школу чи офіс Шкільної Округи 
Філядельфії і пред’явити картку зі запитом на мовне обслуговування (доступне на 32 
мовах). На ілюстрації показано картку-запит: 
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«Гарячі Лінії» Різними Мовами 
 
Є 18 іншомовних «гарячих ліній», доступних для багатомовних родин. Родини можуть 
телефонувати 24 години на добу, сім днів на тиждень, щоб залишити повідомлення з 
будь-яким питанням чи проблемою, і протягом 24 годин (крім вихідних днів та літніх 
канікул) двомовний асистент передзвонить. (Для іспанської мови – пряма лінія).  
 

«Гарячі Лінії» 

 
Albanian: 215-400-8480 Malayalam: 215-400-8495 

Arabic: 215-400-8481 Nepali: 215-400-8496 

Bengali: 215-400-8476 Pashto: 215-400-8494 

Burmese: 215-400-8479 Portuguese: 215-400-8474 

Chinese: 215-400-8482 Russian: 215-400-8485 

French: 215-400-8483 Ukrainian: 215-400-8473 

Indonesian: 215-400-8492 Uzbek: 215-400-8478 

Khmer: 215-400-8484 Vietnamese: 215-400-8487 

Kurdish: 215-400-8472 Wolof: 215-400-8488 
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Додаткові Послуги Підтримки для Багатомовних Родин 
 
Заходи «Вітальний Вагон» - Welcome Wagon 
 
Заходи «Вітальний Вагон» - це родинні трейнінґи та семінари, які зачіпають теми, 
особливо цікаві сім’ям імігрантів чи біженців. Вони містять, серед усього іншого: 

● Доступ до мови 
● Процес вибору школи 
● Шкільну безпеку 
● Попередження знущання 
● Готовність до школи 
● Доступ до послуг охорони здоров’я  
● Доступ до інформації щодо вступу до коледжу  

  
«Вітальний Вагон» проводить, як правило, двомовний асистент у школах, громадських та  
релігійних організаціях і переважно цей захід відбувається раз на місяць (частіше за все у 
школах, де працює двомовний асистент). 
 
  
 
«Кола Грамотності» - Circles of Literacy  

 
«Кола Грамотності» спонукують родини використовувати свої лінгвістичні та культурні 
знання як плацдарм для вивчення мови та розвитку грамотності, любові до читання і 
пожиттєвого зацікавлення у навчанні. «Колами грамотності» займаються двомовні 
асистенти у школах.  
 
**Для отримання додаткової інформації про заходи «Вітальний Вагон» та «Кола 
Грамотності» зверніться до двомовного асистента у вашій школі.  
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4. Огляд Шкільної Округи 
 
Освіта у штаті Пенсильванія                           

 
Державна освіта у Сполучених Штатах Америки є безплатною для 
всіх учнів від Підготовчого до дванадцятого (12) класу, незалежно 
від іміграційного статусу чи національного походження. У штаті 
Пенсильванія є закони, які стосуються віку дітей, які повинні 
ходити до школи. Будь ласка, ознайомтеся з цими законами, 
поданими нижче. 
 
Дитячий Садочок (Pre-K) 
Діти допускаються до участі у дошкільних програмах округи, якщо дитина досягла 
трирічного віку до 1 вересня. 
 
Підготовчий Клас - Kindergarten (K) 
Дітей повинні прийняти до Підготовчого класу за умови, що дитині виповнилося 5 (п’ять) 
років 1 вересня або раніше. Дитина, яка досягла обов’язкового віку (6 років) до 1 вересня, 
але не відвідувала повний рік Підготовчий клас, може, за письмовим запитом 
батька/опікуна, відвідувати Підготовчий клас замість першого класу, якщо там є місце. 
 
Від 1 (першого) до 12 (дванадцятого) класу 
Вік обов’язкового відвідування школи у Пенсильванії – від 8 до 17 років. У Пенсильванії 
особа, яка досягла 21 року протягом шкільного семестру, і яка не закінчила середню 
школу, може продовжувати відвідувати державні школи у своїй окрузі безплатно до кінця 
шкільного семестру.  
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Школи у Шкільній Окрузі Філядельфії 
 
У Шкільній Окрузі Філядельфії функціонують три основних типи шкіл: 
початкові, середні та старші. До початкової та середньої школи учнів 
зараховують залежно від дати їхнього народження. Учнів віком 14 років і 
старших зараховують у старші школи. Розподіл у класи у старшій школі 
визначається кількістю отриманих кредитів. (Кредит надається за 
позитивну оцінку, яку учень отримав за вивчення предмета протягом 
навчального року). 
 
Нижче наведено таблицю з оглядом кожного типу школи (початкової, 
середньої, старшої): 
 
Як організовані типові школи у Сполучених Штатах: 
 
Школа Класи Вік 

Початкова Школа Підготовчий клас 
Класи від 1 до 5 чи 1 до 6 

Діти віком від 5 до 11 років 

Середня Школа Класи 6 до 8, 7 до 8, або 7 до 9 Підлітки віком від 11 до 14 років 

Старша Школа Класи 9 до 12 або 10 до 12 Молоді люди віком від 14 до 18 
років (у деяких випадках до 21 р.) 

 
Примітка: Також існують школи, які об’єднують початкову і середню школи, які 
називаються школами «від підготовчого до восьмого класу» (“Kindergarten to Eighth 
Grade”).  
 
Примітка: В Окрузі є декілька старших шкіл, у яких є класи середньої школи – там діти 
навчаються в 6-12 класах.  
 
Працівники Шкіл 
 

● The Principal – Директор. Це лідер школи, який несе відповідальність за загальну 
роботу школи. Він чи вона – головний «бос».  

● The Assistant Principal/Vice Principal – Помічник директора/Заступник 
директора. Допомагає директору і є другим керівником школи.  

● Teachers – Вчителі. Важливі люди, яких потрібно знати. Вони вчать вашу дитину 
щодня. Очікується, що вчителі та батьки спілкуються відкрито. Без вагань 
відвідуйте школу вашої дитини чи звертайтеся до вчителя, щоб отримати відповідь 
на будь-які ваші питання. Якщо вас турбує успішність дитини або вам цікаво, чи 
має ваша дитина особливі потреби, обов’язково поговоріть з учителем, щоб 
поділитися цими проблемами.  

● The School Secretary – Секретар Школи. З цією особою ви познайомитесь і 
зустрінетесь, увійшовши у головний офіс. Він чи вона займається 
адміністративними деталями, призначає зустрічі і відповідає за спілкування у 
школі. Секретар школи знає про те, що відбувається у школі кожного дня.  

● Bilingual Counseling Assistants (BCA) – Двомовні Асистенти. Ці люди працюють 
у різних школах Округи. Хоч ВСА і не є шкільними радниками, вони слугують 
лінгвістичним та культурним мостом між учнями, родинами та школою.  
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● The School Nurse – Шкільна Медсестра. Обов’язок медсестри – зберігати 
здоров’я та безпеку учнів, щоб вони були готові до навчального процесу. 

● The School Police Officer – Шкільний Поліціянт. Його/Її обов’язком є 
підтримувати порядок і безпеку на шкільній території і забезпечувати сприятливе 
навчальне середовище.   

● Також у школах є персонал, який працює в їдальні та прибирає.  
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5. Безпечні та Гостинні Школи 
 
 
Шкільна Округа Філядельфії бере на себе обов’язок захищати права всіх учнів, незалежно 
від раси, етнічної приналежності, релігії, іміграційного статусу, сексуальної орієнтації чи 
ґендерної ідентичності.   
 
Спільнота Імігрантів 
 
Шкільна Округа Філядельфії бере на 
себе обов’язок захищати права всіх 
учнів, зокрема тих, що мають чи не 
мають документів, нових американців 
та американців у багатьох поколіннях. 
Усі діти мають право на державну 
освіту, незалежно від їхнього 
іміграційного статусу чи статусу їхніх 
батьків. Нашим пріоритетом є 
забезпечення того, щоб усі учні та 
родини почували себе у безпечному та 
привітному середовищі. Шкільна Округа надала необхідні інструменти та юридичні знання 
адміністраторам, учителям та персоналу для захисту безпеки та прав учнів та родин 
імігрантів та біженців. Одним з таких інструментів є комплексний інструментарій Округи, 
розроблений спеціально для шкільного персоналу. Щоб отримати копію цього 
інструментарію, відвідайте сторінку https://www.philasd.org/face або попросіть про копію за 
електронною поштою ask@philasd.org 

Шкільна Округа Філядельфії надає додаткову підтримку спільноті імігрантів також через 
двомовних асистентів (BCA), які працюють у різних районах міста. Офіс зі співробітництва 
з родинами та спільнотами (FACE) також надає доступ до усного перекладу в режимі 
реального часу на батьківських зборах, на конференціях, на шкільних заходах та заходах 
округи, налагоджує партнерські стосунки з організаціями імігрантів і біженців, та підтримує 
родини через Welcome Wagons. 

Для отримання додаткової інформації просимо телефонувати до Відділу взаємодії з 
родинами та спільнотами (FACE) за телефоном (215) 400-4180. 

Мусульманська Спільнота 

https://www.philasd.org/face
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Шкільна Округа Філядельфії повністю 
охоплює різноманітність та інклюзивність. 
Ми рішуче підтримуємо свободу 
віросповідання, щоб учні та родини всіх 
конфесій почували себе в безпеці та 
привітному середовищі. Політику 
багаторасової, багатокультурної та 
ґендерної освіти було розроблено «з метою 
сприяти знанням і повазі до представників 
усіх рас, етнічних груп, соціальних класів, 
статей, релігій, інвалідності, сексуальної 
орієнтації (ймовірної чи відомої) та 
ґендерної ідентичності (ймовірної чи 
відомої)». Відділ зі співробітництва з родинами та спільнотами взаємодіє з сім’ями, щоб 
витворити і підтримувати безпечне та гостинне середовище для всіх спільнот. 

Ознайомтеся з запитаннями, які часто ставлять: 
https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/FAQ_Post_Election.pdf  Ви довідаєтесь більше 
про організації та ресурси для мусульманської спільноти у боротьбі з ненавистю, 
дискримінацією, а також пропагандою релігійного різноманіття. 

Спільнота Трансґендерів 
 
Сучасна політика Шкільної Округи укріплює свободу 
вибору для транссексуалів, зокрема право всіх учнів 
використовувати свою туалетну кімнату на вибір, 
називати їх відповідними займенниками та приєднуватися 
до спортивних команд за своїм вибором.  

Суперінтендант Вільям Гайт зазначає: «Для нас справді 
важливо забезпечити безпеку наших молодих людей, 
повагу до них та, незалежно від їхньої особистості, їхньої 
ґендерної ідентифікації, ми повинні переконатися, що 
вони мають усе, що їм треба для того, щоб отримати 
освіту».  

Антидискримінаційна політика Шкільної Округи пропонує 
рекомендації щодо поводження з трансґендерами та іншими учнями. Щоб довідатися 
більше, просимо ознайомитися з нашою політикою тут: 
https://www.philasd.org/schoolboard/wp-
content/uploads/sites/884/2017/06/103_Nondiscrimination-in-School_Policy_Aug-1.pdf  

  

https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/FAQ_Post_Election.pdf
https://www.philasd.org/schoolboard/wp-content/uploads/sites/884/2017/06/103_Nondiscrimination-in-School_Policy_Aug-1.pdf
https://www.philasd.org/schoolboard/wp-content/uploads/sites/884/2017/06/103_Nondiscrimination-in-School_Policy_Aug-1.pdf


Translation and Interpretation Center Parent Welcome Booklet_OMCP 
11/2019 Ukrainian 

 

6. Загальні Права та Обов’язки 
 
Обов’язкова Освіта 
 
Закон зобов’язує учнів Шкільної Округи Філядельфії ходити до школи кожного дня. Це 
називається «обов’язкова освіта» чи «обов’язкове навчання». Зокрема, учні віком від 6 до 
16 років повинні бути в школі щодня. Тому важливо, щоб ваша дитина кожного дня 
відвідувала школу. Якщо ваша дитина не може ходити до школи, ви повинні 
дотримуватися інструкцій, зазначених нижче.   
 
Пропуски Уроків 
 
Є два види пропусків: з поважної причини (excused) та прогул (unexcused). 
 

- Пропусками з поважної причини вважається відсутність через хворобу чи травми, 
у зв’язку зі смертю/похоронами та через релігійні свята. Записку від одного з 
батьків чи опікуна потрібно принести відразу після повернення учня до школи. Див. 
Розділ «Додаткові ресурси», де ви знайдете записки про відсутність учня, які ви 
можете використати для вашої дитини. Тривала відсутність (3 дні та більше) може 
вимагати довідки від лікаря.   

 
- Прогули виходять за межі зазначених вище причин. Учні, які не мають поважних 

причин для відсутності, вважаються такими, що прогуляли (truant). У Шкільному 
Окрузі Філядельфії існує суворий дисциплінарний процес для учнів, які прогулюють 
уроки.  

 
Залякування та Переслідування  
 
Шкільна Округа Філядельфії дуже серйозно ставиться до знущань та залякування. Нижче 
наведено можливі запитання батьків:  
 
Що таке залякування? Не кожен конфлікт є залякуванням. Залякування – це жорстока, 
постійна чи така, яка часто повторюється поведінка, яка суттєво заважає навчанню учня 
та шкільному середовищу загалом. Той, хто залякує, - це особа, яка зловживає своєю 
владою проти іншої особи.  
 
Що таке переслідування? Переслідування це небажана усна, письмова, графічна чи 
фізична поведінка, пов’язана зі статтю, віком, расою, кольором шкіри, сексуальною 
орієнтацією, виявленням ґендерної ідентичності, національним походженням, релігією, 
інвалідністю, знанням англійської мови, соціально-економічним статусом чи політичними 
поглядами.  
 
Що повинні робити Батьки/Опікуни? Скажіть своїм дітям, що знущання і домагання 
заборонені. Це неправильно, вони не повинні цього робити, а якщо це станеться з ними, 
вони повинні сказати про це вам та своєму вчителю. Приклади – найкращий спосіб 
показати дітям, що ми маємо на увазі. Наприклад, насмішка чи погроза завдати шкоду 
комусь через його расу чи рідну мову, або через його сексуальну орієнтацію не є нормою 
– це переслідування! Погроза комусь через Інтернет – це кіберзалякування!  
 
Якщо ви підозрюєте, що ваша дитина піддається знущанням чи переслідуванню, ви 
повинні повідомити про ситуацію вчителю вашої дитини і/чи адміністратору школи. 
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Запитайте свою дитину: хто бере участь у цьому, що він робив, коли і як це сталося. 
Заповніть форму розслідування випадків знущання і переслідування (доступна у школі та 
на сайті Шкільної Округи): 
https://www.philasd.org/bullying/programs-and-services/reporting-bullying-and-harassment/  
Передайте цю форму вчителю чи директору. Якщо вам потрібні послуги перекладача для 
написання заяви, зверніться до школи. Якщо заходів не вжито, зверніться на відповідну 
Гарячу лінію Округи: (215) 400-SAFE. 
 
Запропонуйте дитині позитивні стратегії, такі як звернення до вчителя за допомогою, 
прохання про зустріч зі шкільним радником та уникання хулігана.  
 
Що не спрацює? Порада дитині «давати здачу». Порада ігнорувати знущання. 
Самостійне звернення до того, хто знущається над вашою дитиною.  
 
Чого вам очікувати? Школа повинна провести розслідування, щоб з’ясувати, чи є 
конфлікт залякуванням, переслідуванням чи якоюсь іншою поведінкою, яку потрібно 
ліквідувати. Вас повинні поінформувати про результати розслідування і про заходи, яких 
вживає школа. Однак федеральні закони про недоторканість приватного життя 
забороняють обмін інформацією, яка стосується покарання іншого учня.  
 
Запитання? Поговоріть з учителем та директором школи вашої дитини. Відвідуйте 
батьківські збори протягом року, щоб обговорювати ці питання. Подзвоніть на Гарячу лінію 
Округи: (215) 400-SAFE. 
 
  

https://www.philasd.org/bullying/programs-and-services/reporting-bullying-and-harassment/
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7. Права Учнів, що Вивчають Англійську Мову (Policy 138) 
 
Шкільна Округа Філядельфії встановила офіційну політику, яка гарантує учням, які 
вивчають англійську мову, якісну освіту. Ця політика називається «Політика 138: Програма 
вивчення англійської мови/двомовної освіти». Політика окреслює вимоги та обов’язки 
вчителів, директорів шкіл та інших співробітників Шкільної Округи щодо навчання учнів 
англійської мови. У ній викладено конкретні вимоги у таких ділянках: 
 

● Ідентифікація, розміщення та повідомлення 
● Навчальні програми 
● Рівний доступ 
● Оцінка та відповідальність 
● Взаємодія з батьками, родинами та спільнотами  

 
Ось посилання на повний документ Policy 138:  
https://www.philasd.org/schoolboard/wp-content/uploads/sites/884/2018/01/Policy-138.pdf. 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.philasd.org/schoolboard/wp-content/uploads/sites/884/2018/01/Policy-138.pdf
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8. Вимоги до Реєстрації, Зарахування до Школи та Випуску 
  
Правила Реєстрації 
 
Для зарахування до школи Округи всі учні повинні мати такі документи: підтвердження віку 
дитини, інформація про імунізацію та два підтвердження адреси на ім’я батька чи 
законного опікуна. Задля гарантування безпечного середовища для учнів школи Округа 
може вимагати копію посвідчення особи з фотографією батька/опікуна під час реєстрації.  
 
Документи, які НЕ ПОВИННІ вимагати під час реєстрації: 

● Social Security Number – Номер соціального страхування 
● Паспорт, віза чи підтвердження іміграційного статусу дитини чи батьків 
● Документ з Агенції з переселення 

 
Запис до Школи і Транспорт 
 

  
Учнів зараховують до школи на основі їхньої домашньої адреси. Залежно від того, як 
задалеко від школи живе дитина, їй може бути надано транспорт. Політику Округи щодо 
права на перевезення викладено тут: 
 

● Жовтий шкільний автобус, як правило, надається учням 1-6 класів, які живуть в 1,5 
милях і більше від призначеної школи.  

● Учні 7-12 класів, які живуть 1,5 милі чи більше від школи, мають право на безплатні 
проїзні учнівські квитки для проїзду у громадському транспорті SEPTA (автобус, 
метро, тролейбус тощо). 

○ Учні, які є біженцями, мають право на транспорт, якщо вони живуть в 1 милі 
чи далі від школи. 

 
Закон про Освітню Допомогу Безпритульним McKinney−Vento 

Існують спеціальні засоби захисту для учнів, які стикаються з безпритульністю. Цей захист 
забезпечує Закон про освітню допомогу безпритульним МакКіні-Венто. Цей закон 
терміново надає необхідну допомогу для покращення життя та безпеки безпритульних з 
особливою увагою до літніх людей, інвалідів та родини з дітьми. Що стосується 
зарахування до школи, то безпритульні діти мають право на безкоштовну державну освіту. 
Повідомляємо важливу інформацію, яку потрібно знати: 
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● Згідно з Департаментом Освіти штату Пенсильванія (PDE), учні, основне місце 
проживання яких не є «фіксованим, регулярним та адекватним», мають право на 
спеціальне ставлення при зарахуванні до школи для отримання відповідної 
освітньої підтримки та послуг».  

● PDE вважає безпритульними таких осіб: 
○  Діти чи молодь та їхні родини, які через відсутність власного житла живуть у 

притулку, перехідному житлі, мотелі, транспортному засобі, кемпінґу, на 
вулиці чи разом з безпритульними родичами чи друзями, вважаються 
безпритульними.  

● Учні, які живуть в притулку чи в перехідному житлі, молодь без дорослих, а також 
молодь з-поміж біженців та мігрантів, у тому числі мають право на негайне 
зарахування та безплатний або пільговий обід.  

● Школи повинні допомогти безпритульній молоді отримати необхідні документи для 
зарахування, придбати шкільну форму та приладдя, а також організувати 
транспортні послуги.    

● Учні, яким надається допомога згідно з McKinney-Vento чи безпритульні учні, (які 
проживають у притулку чи в перехідному житлі, молодь без дорослих, а також 
молодь з числа біженців, мігрантів тощо), які проживають на відстані не менше 
однієї милі (1,0) від школи, мають право на отримання грошової допомоги на 
транспорт. 

 
Процес Вибору Школи  
 
Процес вибору школи призначений для учнів та родин, які хочуть подати заяву до школи 
за межами своїх районів на наступний навчальний рік. Заявки приймаються онлайн 
переважно у період з кінця вересня до початку листопада поточного навчального року. 
Якщо ви зацікавлені у подачі заяви до школи за межами вашого району, зверніться до 
свого шкільного радника чи директора школи.  

 
Вимоги до Закінчення Середньої Школи 

  
Учень 12-го класу повинен закінчити школу, якщо він/вона: 
 

● Отримає загалом 23,5 кредита, які містять: 
○ 4 кредити з англійської мови (Еnglish) 
○ 3 кредити з природознавства (Science) 
○ 3 кредити з соціальних дисциплін (Social Studies) 
○ 1 кредит з афро-американської історії (African American History)  
○ 3 кредити з математики (Mathematics) 
○ 2  кредити з іноземної мови (World Language) 
○ 2 кредити з мистецтва та гуманітарних наук (Arts and Humanities) 
○ 1 кредит з фізкультури (Physical Education - P.E.) 
○ 0.5 кредита зі здоров’я (Health) 
○ 4 кредита з дисциплін на вибір (electives) 

■ Одним з предметів на вибір повинен бути підготовчий курс з 
математики чи природознавства, курс IB, курс AP чи кінцевий курс 
CTE. 
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● Успішно виконаний Міждисциплінарний Проєкт чи Сервісний Навчальний 
Проєкт. 

Усього необхідно для отримання атестата: 23,5 кредита. 
  
Кредити, які треба отримати у кожному класі: 
(Кредит дається за позитивну оцінку, отриману при вивченні предмету 
протягом одного навчального року). 

● 5 кредитів повинно бути на початок 10 класу  
● 11 кредитів повинно бути на початок 11 класу  
● 17.5 кредитів повинно бути на початок 12 класу  

Примітка: більше інформації міститься у додатку. 

Іноземні Документи про Освіту і Дозвіл не Вивчати Іноземну Мову 

Документи про Освіту 
 

● Студенти, які приїхали з-за кордону Сполучених Штатів, надають свої документи 
про освіту, які будуть оброблені та оцінені у Багатомовному Центрі Оцінки (MAC). 

● За один навчальний рік дається не більше вісьмох кредитів, включно з: 
○ Один кредит з математики 
○ Oдин кредит з природознавства  
○ Oдин кредит з англійської мови 
○ Oдин кредит з соціальних дисциплін 
○ До чотирьох додаткових кредитів з інших предметів з табеля/особистої 

справи 
 

● Мовний кредит буде надаватися учням, які відповідають усім наступним критеріям:   
○ Початкове зарахування з іншої країни у 10-й клас або вище 
○ Закінчено повний рік у середній школі, в якій мова навчання не англійська 
○ Подано офіційні документи з середньої школи з вказанням курсів, оцінок і 

дат відвідування 
○ Залежно від кількості пройдених курсів учні отримають від двох до чотирьох 

кредитів за іноземні мови  
 

За жодних умов учень не може отримати більше вісьмох кредитів за один навчальний рік. 
 
Примітка: документи іноземних учнів за обміном оброблятися не будуть. Будь-які 
кредити, які учень отримає під час навчання за обміном у Шкільній Окрузі Філядельфії, 
буде відіслано з іншими документами до школи, яка скерувала учня на навчання. Учні за 
обміном не мають права на отримання диплому Шкільної Округи Філядельфії.  
 
Дозвіл не Вивчати Іноземні Мови  
 
Дозвіл не вивчати іноземну мову звільняє учнів від вивчення однієї зі світових мов, але не 
знижує загальну суму кредитів, потрібних для випуску. 
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Учні, які відповідають переліченим критеріям, мають право на звільнення від вивчення 
іноземних мов:  

● Зарахування з іншої країни в 7-й клас чи вище 
● Шість років попередньої освіти на іншій мові, крім англійської 
● Учня кваліфіковано для отримання послуг з вивчення англійської мови (EL)  до 

початку навчання в 9-му класі 
 

Процес Ідентифікації Особи, яка Вивчає Англійську Мову 
 
У шкільній Окрузі Філядельфії є особливий процес визначення учнів, яким необхідно 
вивчати англійську мову (EL). Учням, яких вперше зараховано до школи у Філядельфії, 
буде запропоновано дати відповідь на питання про рідну мову (HLS), в реєстраційній 
формі учня (EH-40), який видає секретар у районній школі. Базуючись на відповідях на 
питання про рідну мову, учням може бути запропоновано тест для визначення чи потрібна 
їм підтримка для вивчення англійської мови. За результатами тесту буде визначено рівень 
володіння англійською мовою, і учень буде вивчати англійську до того часу, поки не 
досягне вищого рівня знання мови. Докладніше програму з вивчення англійської мови 
описано у наступному розділі. 
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9. Мовні Програми та Рівні Знання Англійської Мови 
 
Всі учні, які вивчають англійську мову, отримують відповідні програми підтримки. Є три 
програми для тих, хто вивчає англійську мову: англійська як друга мова, двомовні/подвійні 
програми та Академія Інтенсивного Навчання для Початківців (NLA). 

 
Права Тих, Хто Вивчає Англійську в 
Школі: 
 
1. Право Відвідувати Школу. Всі діти мають 
право на безплатну освіту в державній школі 
до 21 року незалежно від їхнього рівня 
володіння англійською мовою.   
2. Право Бути Вільним Від Знущань та 
Дискримінації. Учні не можуть піддаватися 
дискримінації за ознакою раси, кольору 
шкіри, національного походження чи релігії. 
Школи повинні належним чином реагувати на 
знущання над учнями EL як на порушення 
одного чи кількох законів про громадянські 
права.   

3. Право на Рівний Доступ. Учні EL (ті, що вивчають англійську мову), повинні мати 
доступ до всіх послуг, які надаються іншим учням. 
4. Право Вивчати Англійську Мову. Учні EL повинні пройти тестування для визначення 

рівня володіння англійською мовою та бути 
зараховані на відповідну до їхнього рівня 
програму “Англійська як друга мова» (ESL), у 
якій викладає кваліфікований викладач ESL 
/Bilingual teacher.  
5. Права Родин, які Вивчають Англійську 
Мову. Школи повинні спілкуватися з 
батьками з обмеженим знанням англійської 
мови тією мовою, яка прийнятна для батьків. 
Школи повинні забезпечити участь батьків, 

надаючи їм послуги усного та письмового перекладу (наприклад, на батьківських зборах, 
зібраннях IEP та на дисциплінарних слуханнях). Школи не можуть вимагати від родин 
надавати власного перекладача чи використовувати свою дитину у цій ролі.  

- З юридичного центру освіти: https://www.elc-pa.org/resource/rights-ofenglish-
language-learners-families-with-limited-english-proficiency/ 

- Учні Шкільної Округи Філядельфії розмовляють на більше ніж 100 мовах 
- Учні Шкільної Округи Філядельфії представляють більше 130 країн 

 
Програма ESL 
Програма «Англійська як друга мова» (ESL) допомагає тим, хто вивчає англійську мову 
(EL) покращити навички слухання, мовлення, читання та письма англійською мовою. 
Вона скерована на те, щоб надати EL соціальні та академічні мовні навички, а також 
культурні аспекти англійської мови, необхідні для роботи та готовності до навчання у 
коледжі.   
 

https://www.elc-pa.org/resource/rights-ofenglish-language-learners-families-with-limited-english-proficiency/
https://www.elc-pa.org/resource/rights-ofenglish-language-learners-families-with-limited-english-proficiency/
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Двомовні/Подвійні Програми 
 
Двомовні/подвійні програми об’єднують носіїв англійської мови та носіїв іспанської мови 
разом для спільного навчання. Програми на двох мовах, які становлять один тип 
двомовної програми, забезпечують учнів навчанням їхньою рідною мовою, а також другою 
мовою. Викладання здійснюється обидвома мовами.  
  
Зараз в окрузі є шість шкіл, які пропонують цю унікальну програму:  
 
Bayard Taylor Elementary School  
3698 N. Randolph Street, Philadelphia, PA 19140. Tel: 215-400-3880  
 
Cayuga School  
4334 N. 5th Street, Philadelphia, PA 19140. Tel: 215-400-3850  
 
Alexander K. McClure School 
1600 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, PA 19140. Tel: 215-400-3870  
 
Lewis Elkin Elementary School  
3199 D Street, Philadelphia, PA 19134. Tel: 215-400-7140  
 
Hon. Luis Munoz Marin Elementary School  
3300 N. 3rd Street, Philadelphia, PA 19140. Tel: 215-400-3920  
 
Southwark Elementary School  
1835 S. 9th Street, Philadelphia, PA 19148. Tel: 215-400-8280
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Академія Інтенсивного Навчання для Початківців (NLA) 
 
Академія Інтенсивного Навчання для Початківців (NLA) – це спеціалізована чотирирічна 
програма, призначена для учнів 14-20 років, які нещодавно приїхали до США і не 
розмовляють англійською. NLA розташована в навчальному центрі Франкліна (Franklin 
Learning Center). У цій програмі можуть взяти участь учні, які відповідають наступним 
вимогам: 
 

1. Перебування в США менше одного року 
А також 

1. В районній школі немає програми для учнів 1-го рівня 
Або  
          Учні з перерваною формальною освітою  
 
Рівні Володіння Англійською Мовою  
 
Учні, які вивчають англійську мову у Шкільній Окрузі Філядельфії, розміщуються на 
певному рівні на основі щорічної оцінки, яка містить читання, письмо, аудіювання та 
розмовну мову. Ця оцінка називається тестом ACCESS і його проводить організація WIDA. 
Є шість рівнів, однак щойно учні досягають рівня 4,5 – вони мають право вийти з програми 
ESL. Учні повинні прогресувати у навчанні щороку.   
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10. Ресурси для Залучення Родин та Спільнот 
 
Офіс FACE 

 
Офіс зі Залучення Родин і Спільнот (FACE) призначений для створення і підтримки 
партнерських стосунків між школами, родинами та спільнотою. Будучи центральним 
ресурсом для взаємодії з родинами, FACE прагне інформувати та залучати батьків та 
родини як головних партнерів, які допомагають учням досягти академічних успіхів, а також 
підготувати їх до коледжу та до роботи. 
 
Основну увагу буде приділено посиленню стратегій залучення родини для покращення 
успішності учнів. У конкретні обов’язки входить надання батькам та родинам необхідних 
ресурсів, щоб допомогти їм ефективно виконувати обов’язки перших учителів своїх дітей; 
підтримувати їхню діяльність як радників та осіб, які ухвалюють рішення у процесі освіти 
своїх дітей, а також реалізація стратегій та системних ініціатив, які покращують співпрацю 
між родинами, школами та суспільством; створення можливості для навчання батьків, 
забезпечення рівності та доступу для всіх батьків та родин через багатомовні програми; 
забезпечення неперервного диференційованого та цільового професійного і особистісного 
розвитку через семінари та академії родини; забезпечення батьків та родин надійними та 
прозорими високоякісними освітніми послугами; створення ефективних та стійких 
партнерських стосунків між родиною, школою та спільнотою. 
 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, сконтактуйтеся з FACE за адресою: 
ask@philasd.org або за телефоном (215) 400-4000. 
 
Аккаунт на Порталі для Батьків та Родин  

Шкільна Округа Філядельфії з гордістю пропонує інструмент, який батьки та члени родини 
можуть використовувати, щоб залишатися на зв’язку зі своєю дитиною та своєю школою. 
Портал для батьків та родин Шкільної Округи Філядельфії надає вам доступ до цінної 
інформації про освіту та школу вашої дитини. Ви зможете продивлятися академічну 
історію вашої дитини, результати тестів, відвідування та багато іншого. Ви також можете 
замовити отримання текстових повідомлень, електронних листів і/чи телефонних дзвінків 
про зовнішні проблеми, які можуть впливати на вашу дитину (пов’язані з погодою закриття 
шкіл, оповіщення про відвідування, а також про наступні події, цікаві для родини). 
Дотримуйтесь інструкцій на наступних сторінках, щоб зареєструвати обліковий запис 
(аккаунт) та отримати доступ до інформації про навчання і школу вашої дитини. 
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Організації, які Обслуговують Імігрантів та Біженців  
у Філядельфії та Околиці Міста  

  
Організація з Переселення Біженців 
 
HIAS Pennsylvania 
Адреса: 2100 Arch Street #3, Philadelphia, PA 19103 
Телефон: 215-832-0900 
Веб-сайт: http://www.hiaspa.org 
  
Nationalities Services Center (NSC) 
Адреса: 216 Arch Street, Philadelphia, PA 19107 
Телефон: 215-893-8400 
Веб-сайт: https://www.nscphila.org/ 
  
Bethany Christian Services 
Адреса: 610 Old York Road, Suite 220, Jenkintown, PA 19046 
Телефон: 215-376-6200 
  
Права Імігрантів, Захист та Послуги 
 
Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition (PICC) - (Захист) 
Адреса: 2100 Arch Street, 7th Floor, Philadelphia PA 19103 
Телефон: 215-832-0636 
Веб-сайт: http://www.paimmigrant.org/ 
  
Juntos - (Захист) 
Адреса: 600 Washington Avenue, Unit 18UA, Philadelphia, PA 19147 
Телефон: 215-218-9079 
Веб-сайт: http://www.vamosjuntos.org 
  
New Sanctuary Movement (NSM) - (Захист) 
Адреса: 2601 Potter Street, Philadelphia, PA 19125 
Телефон: 215-279-7060 
Веб-сайт: https://www.sanctuaryphiladelphia.org 
  
Cambodian Association of Greater Philadelphia (соціальні, медичні та освітні програми) 
Адреси: 
 
(North Philadelphia)                                      
5412 N 5th Street, Philadelphia, PA 19120    
Телефон: 215-324-4070  
 
(South Philadelphia) 
2416-18 S. 7th Street, Philadelphia, PA 19148 
Телефон: 215-389-0748 

http://www.hiaspa.org/
http://www.hiaspa.org/
https://www.nscphila.org/
https://www.nscphila.org/
http://www.paimmigrant.org/
http://www.paimmigrant.org/
http://www.vamosjuntos.org/
http://www.vamosjuntos.org/
https://www.sanctuaryphiladelphia.org/
https://www.sanctuaryphiladelphia.org/
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Веб-сайт: http://www.cagp.org 
  
Asian Americans United - (Захист, програми для молоді) 
Адреса: 1023 Callowhill Street, Philadelphia, PA 19123 
Телефон: 215-925-1538 
Веб-сайт: http://www.aaunited.org 
  
VietLead - (Захист, програми для молоді) 
Адреса: 320 W Oregon Avenue, Philadelphia, PA 19148 
Телефон: (267) 457-2851 
Веб-сайт: http://www.vietlead.org 
  
SEAMAAC – (Здоров’я, соціальні послуги, програми для літніх людей та молоді) 
Адреса: 1711 S Broad Street., Philadelphia, PA 19148 
Телефон: 215-467-0690 
Веб-сайт: https://www.seamaac.org 
  
New World Association - (Уроки англійської мови, професійна підготовка, програми для 
молоді) 
Адреса: 9857 Bustleton Avenue, Philadelphia, PA 19115 
Телефон: 215-856-7314 
Веб-сайт: http://www.russworld.us 
  
The Indochinese American Council - (Уроки англійської мови, комп’ютерні класи, 
молодіжні програми) 
Адреса: 4936 Old York Road, Philadelphia, PA 19141 
Телефон: 215-457-0272 
Веб-сайт: http://www.iacphila.org 
  
JEVS Center for New Americans - (Допомога у працевлаштуванні, професійне навчання 
англійської мови, комп’ютерні класи і молодіжні програми) 
Адреса: 2770 Red Lion Road, Philadelphia, PA 19114 
Телефон: 215-728-4210 
Веб-сайт: https://www.jevshumanservices.org/program/center-for-new-americans 
  
Welcoming Center for New Pennsylvanians - (працевлаштування, освіта та навчання, 
ведення бізнесу, зв’язок зі спільнотами) 
Адреса: 211 N 13th Street, 4th Floor, Philadelphia, PA 19107 
Телефон: 215-557-2626 
Веб-сайт: https://www.welcomingcenter.org 
  
The Bhutanese American Organization of Philadelphia – (уроки ESL, орієнтація на 
здоров’я, заняття йогою та гітою, бгаджан та кіртан, відвідування храмів та інші соціальні 
заходи) 
Адреса: 2507 S 7th St, Philadelphia, PA 19148 
Телефон: 215-800-1055 
Веб-сайт: http://www.bao-phila.org 
  
Sudanese American Community Center – (уроки арабської мови, культурні програми) 
Адреса: 1135 South 58th Street, Philadelphia, PA 19143 
Телефон: 215-921-8489 

http://www.cagp.org/
http://www.cagp.org/
http://www.aaunited.org/
http://www.aaunited.org/
http://www.vietlead.org/
http://www.vietlead.org/
https://www.seamaac.org/
https://www.seamaac.org/
http://www.russworld.us/
http://www.russworld.us/
http://www.iacphila.org/
http://www.iacphila.org/
https://www.jevshumanservices.org/program/center-for-new-americans
https://www.jevshumanservices.org/program/center-for-new-americans
https://www.welcomingcenter.org/
https://www.welcomingcenter.org/
http://www.bao-phila.org/
http://www.bao-phila.org/


Translation and Interpretation Center Parent Welcome Booklet_OMCP 
11/2019 Ukrainian 

 

 
  
Council on American-Islamic Relations – (освіта, громадянські права, захист) 
Адреса: 1501 Cherry St, Philadelphia, PA 19102 
Телефон: 267-515-6710 
Веб-сайт: http://pa.cair.com 
  
Migrant Education Program - (післяшкільні програми, літня програма, участь батьків, 
програми лідерства) 
Адреса: 2029 S 8th St, Philadelphia, PA 19148 
Телефон: 215-551-4120 
Веб-сайт: https://www.education.pa.gov/K-12/Migrant%20Education/Pages/default.aspx 
  
Women’s Opportunities Resource Center (WORC) – (Кредитні та ощадні програми, 
навчання) 
Адреса: 2010 Chestnut Street, Philadelphia, PA 19103 
Телефон: 215-564-5500 
Веб-сайт: http://www.worc-pa.com 
  
AFAHO (Організація Здоров’я Африканської Родини) 
Адреса: 4415 Chestnut Street, Suite 200, Philadelphia, PA 19104 
Телефон: 215-546-1232 
Веб-сайт: http://www.afaho.net 
  
ACANA (Африканський Культурний Альянс Північної Америки) 
Адреса: 5530 Chester Avenue, Philadelphia PA 19143 
Телефон: 215-729-8225 
Веб-сайт: http://www.acanaus.org 
  
AFRICOM (Коаліція Африканських та Карибських Спільнот) 
Адреса: 6328 Paschall Avenue, Philadelphia, PA 19142 
Телефон: 267-206-6633 
Веб-сайт: http://www.africom-philly.org 
  
Arab American Development Corporation – (безплатні уроки англійської мови, іміграція та 
громадянство, проблеми зі здоров’ям) 
Адреса: 1501 Germantown Avenue, Philadelphia, PA 19122 
Телефон: 267-765-0607 
Веб-сайт: http://www.arabamericancdc.org 
  
Moder Patshala – (післяшкільна та літня програма, участь батьків, курси ESL) 
Адреса: 4416 Market Street, Philadelphia, PA 19104 
Телефон: 215-382-3540 
Веб-сайт: http://www.moderpatshala.org 
  
Ceiba – (Безплатна підготовка податків, програма ITIN program, житлове консультування, 
фінансова грамотність, захист) 
Адреса: 174 West Diamond Street, Philadelphia, PA 19122 
Телефон: 215-634-7245 
Веб-сайт: http://www.ceibaphiladelphia.org 
  

http://pa.cair.com/
http://pa.cair.com/
https://www.education.pa.gov/K-12/Migrant%20Education/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Migrant%20Education/Pages/default.aspx
http://www.worc-pa.com/
http://www.worc-pa.com/
http://www.afaho.net/
http://www.afaho.net/
http://www.acanaus.org/
http://www.acanaus.org/
http://www.africom-philly.org/
http://www.africom-philly.org/
http://www.arabamericancdc.org/
http://www.arabamericancdc.org/
http://www.moderpatshala.org/
http://www.moderpatshala.org/
http://www.ceibaphiladelphia.org/
http://www.ceibaphiladelphia.org/
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Philadelphia Chinatown Development Corporation – (житлове консультування, послуги з 
підтримки родини, житло та розвиток, молодіжні та культурні програми) 
Адреса: 301 N 9th Street, Philadelphia, PA 19107 
Телефон: 215-922-2156 
Веб-сайт: http://www.chinatown-pcdc.org 
 
Congreso de Latinos Unidos – (Соціальні послуги освіта, навчання) 
Адреса: 216 W Somerset Street, Philadelphia, PA 19133 
Телефон: 215-763-8870 
Веб-сайт: http://www.congreso.net 
  
Concilio – (Соціальні послуги) 
Адреса: 141 East Hunting Park Avenue, Philadelphia, PA 19124 
Телефон: 215-627-3100 
Веб-сайт: http://www.elconcilio.net 
  
APM - Asociación de Puertorriqueños en Marcha, Inc. - (Соціальні послуги, житло) 
Адреси:     
1116 East Luzerne Street 
1900 N. Ninth Street 
Телефон: 267- 507-1646 
Веб-сайт: http://apmphila.org 
  
Catholic Social Services: Casa del Carmen - (Соціальні послуги) 
Адреса: 4400 North Reese Street 
Телефон: 215-329-5660 
Веб-сайт: http://cssphiladelphia.org/familyservicecenters/casa 
  
The Lighthouse – (Соціальні послуги) 
Адреса: 152 West Lehigh Avenue 
Телефон: 215-425-7800 
Веб-сайт: http://www.lighthouse1893.org 
  
Здоров’я (фізичне та поведінкове) 
 
Children’s Hospital of Philadelphia (Фізичне та Поведінкове Здоров’я) 
Адреса: 3401 Civic Center Boulevard, Philadelphia, PA 19104 
Телефон: 1-800-879-2467 
Веб-сайт: https://www.chop.edu/ 
  
Puentes de Salud – (Фізичне та поведінкове здоров’я) 
Адреса: 1700 South St, Philadelphia, PA 19146 
Телефон: 215-454-8000 
Веб-сайт: http://www.puentesdesalud.org/ 
  
 
 
 
 
 

http://www.chinatown-pcdc.org/
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La Puerta Abierta - (Індивідуальні та сімейні консультації, молодіжні програми, психічне 
здоров’я, юридичне партнерство для неповнолітніх без супроводження у школах, 
спеціалізовані послуги для жертв торгівлі людьми) 
 
Адреси: 
(North Philadelphia)                                           (South Philadelphia) 
Norris Square Neighborhood Project                 Aquinas Center 
North Howard Street                                          1700 Fernon Street 
Philadelphia, PA 19122                                     Philadelphia, PA 19145 
  
(Upper Darby) 
St. Alice Church 
150 Hampden Road 
Upper Darby, PA 19082 
  
Телефон: 610-745-1952 
Веб-сайт: https://lpa-theopendoor.org/ 
  
Children’s Crisis Treatment Center (Поведінкове здоров’я) 
Адреса: 1080 N. Delaware Avenue, Suite 600, Philadelphia, PA 19125 
Телефон: 215-496-0707 
Веб-сайт: http://www.cctckids.org 
  
African Family Health Organization (AFAHO) – (Програма з поведінкового здоров’я, 
охорони здоров’я матері та дитини, поінформованості про рак молочної залози та 
соціальні служби) 
Адреса: 4415 Chestnut Street #202, Philadelphia, PA 19104 
Телефон: 215-546-1232 
Веб-сайт: http://www.afaho.net 
  
Delaware Valley Community Health Maria de los Santos Health Center - (Фізичне та 
поведінкове здоров’я) 
Адреса: 401 West Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19133 
Телефон: 215-291-2500 
Веб-сайт: https://dvch.org 
  
  
Bethana (Behavioral) 
Адреси: 
(South Philadelphia)                                                 (South Philadelphia) 
2147 Manton Street, First Floor                              2421-33 Dickinson Street 
Philadelphia, PA 19146                                           Philadelphia, PA 19146 
Телефон: 215-608-8880                                              Телефон: 267-639-5388 
  

https://lpa-theopendoor.org/
https://lpa-theopendoor.org/
http://www.cctckids.org/
http://www.cctckids.org/
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(Center City) 
1212 Wood Street 
Philadelphia, PA 19107 
Телефон: 800-285-2435 або 215-568-2435 
Веб-сайт: http://www.bethanna.org/ 
  
Porch Light Program (Поведінкове здоров’я через мистецтво, уроки ESL) 
Адреса: 1727-29 Mt Vernon Street, Philadelphia, PA 19130 
Телефон: 215-685-0750 
  
 
Художні Програми 
 
Taller Puertorriqueño – (Післяшкільні програми, культурні програми, художні виставки, 
літній табір) 
Адреса: 2600 N 5th St, Philadelphia, PA 1913 
Телефон: 215-426-3311 
Веб-сайт: https://tallerpr.org/ 
  
Asian Arts Initiative – (Молодіжні художні семінари, образотворче мистецтво, районні 
проєкти, експозиції) 
Адреса: 1219 Vine St, Philadelphia, PA 19107 
Телефон: 215-557-0455 
Веб-сайт: http://www.asianartsinitiative.org 
  
Al-Bustan Seeds of Culture – (Музичні вистави та навчання, спеціальні програми з 
біженцями та імігрантами, літні табори, шкільні програми, презентації) 
Адреса: 526 S 46th St, Philadelphia, PA 19143 
Телефон: 267-809-3668 
Веб-сайт: https://www.albustanseeds.org/  

http://www.bethanna.org/
http://www.bethanna.org/
https://tallerpr.org/
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11. Додаток 
 

Учні, які Вивчають Англійську Мову у Старшій Школі, на Шляху до Випуску 
 

Вимоги до Закінчення Середньої Школи* 

Учень 12-го класу отримає атестат про середню освіту, якщо він/вона: 

❏  Отримає у загальному 23,5 кредита, які включають:
❏ 4 з англійської мови 
❏ 3 з математики 
❏ 3 з природознавства 
❏ 3 з соціальних дисциплін 
❏ 1 з афро-американської історії 

❏ 2 з іноземних мов** 
❏ 2 з мистецтва 
❏ 1 з фізкультури 
❏ 0.5 зі здоров’я 
❏ 4 за вибором***

❏ Успішно виконаний міждисциплінарний проєкт чи проєкт трудового навчання 
 
Правила Переведення до Наступного Класу* 
Переведення з класу до класу залежить від отриманих кредитів:   

❏ Переведення з 9 до 10 класу – 5 кредитів 
❏ Переведення з 10 до 11 класу – 11 кредитів 
❏ Переведення з 11 до 12 класу - 17.5 кредитів 

*Ці вимоги скопійовано з Керівництва з виставлення оцінок SDP 9-12 класів (SDP's 9th - 12th 
Grade Marking Guidelines).  
**Учні EL можуть мати можливість отримати кредит з іноземної мови (World Language) або не 
вивчати її. Будь ласка, див. FAQs (запитання, які часто ставлять).  
***Одним з предметів на вибір повинен бути підготовчий курс з математики чи 
природознавства, курс IB, курс AP чи кінцевий курс CTE 
 
Приблизний Розклад для Учнів, які Вивчають Англійську (EL)� 
 

 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 

Предмет 
1 

Рівень 
1 - 2.9 

ELD 1 або ELD 2  
а також  

English Elective 
(1 кредит з 

англійської мови,     
1 гуманітарний 

кредит) 

ELD 1 або ELD 2  
а також  

English Elective  
(1 кредит з 

англійської мови,     
1 гуманітарний 

кредит) 

ELD 1 або ELD 2  
а також  

English Elective 
(1 кредит з 

англійської мови,     
1 гуманітарний 

кредит) 

ELD 1 або ELD 2  
а також  

English Elective 
(1 кредит з 

англійської мови,     
1 гуманітарний 

кредит) 

Рівень 
3.0 - 4.5 

English 1 Sheltered  
(захищений) 

(1 credit) 

English 2 Sheltered  
(захищений) 

(1 credit) 

English 3 Sheltered  
(захищений) 

(1 credit) 

English 4 Sheltered  
(захищений) 

(1 credit) 

https://www.philasd.org/curriculum/wp-content/uploads/sites/825/2018/08/Marking-Guidelines-Update-081718.pdf
https://www.philasd.org/curriculum/wp-content/uploads/sites/825/2018/08/Marking-Guidelines-Update-081718.pdf
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Рівень 
4.6 або 
вище 

English 1  
(1 кредит) 

English 2  
(1 кредит) 

English 3  
(1 кредит) 

English 4  
(1 кредит) 

Предмет 2 Social Studies  
(соціальні 

дисципліни) 
(1 кредит) 

African American 
History  

(афро-американська 
історія) 

(1 кредит) 

Social Studies  
(соціальні 

дисципліни) 
(1 кредит) 

Social Studies 
(соціальні 

дисципліни) 
(1 кредит) 

Предмет 3 

Math  
(Математика) 

(1 кредит) 

Math  
(Математика) 

(1 кредит) 

Math  
(Математика) 

(1 кредит) 

Math, Science,  
AP, IB, or CTE 

Elective  
(Математика, 

природознавство, 
АР, ІВ чи СТЕ за 

вибором) 
(1 кредит)  

Предмет 4 Science  
(Природознавство) 

(1 кредит)  

Science  
(Природознавство) 

(1 кредит)  

Science  
(Природознавство) 

(1 кредит)  

Health  
(Здоров’я) 

(0.5 кредита) 

Предмет 5 
World Language*  
(іноземна мова) 

(1 кредит)  
*якщо не скасовано 

World Language*  
(іноземна мова) 

(1 кредит)  
*якщо не скасовано 

Physical Education  
(фізкультура) 

(1 кредит) 

За вибором або  
Senior Capstone 

Class*  
(1 кредит)  
*якщо є 

Предмет 6 Arts & Humanities  
(мистецтво та 

гуманітарні науки) 
(1 кредит)  

Arts & Humanities  
(мистецтво та 

гуманітарні науки) 
(1 кредит) 

Elective 
(За вибором)  

(1 кредит) 

Elective  
(За вибором) 

(1 кредит) 

Усього кредитів 6 або 7 6 або 7 6 або 7 5.5 або 6.5 

�Ваш розклад може змінюватися залежно від курсів, які пропонує ваша школа і від будь-яких 
переведених кредитів. Ваш шкільний радник може надати подальшу допомогу у забезпеченні 
того, щоб ви були готові до закінчення школи.  
 
Запитання, Які Часто Ставлять (FAQs)  
 

1. У який клас з англійської мови мене запишуть?  
Ваш клас з англійської мови буде залежати від вашого поточного рівня EL, який 
визначається за вашим результатом на тесті WIDA або на тесті ACCESS, які ви 
складали нещодавно. Учні, чий поточний рівень EL складає 1.0 - 2.9, беруть ELD 1 чи 
ELD 2 разом з англійською на вибір. Ті, чий рівень 3.0 - 4.5, вивчають так звану 
«захищену» англійську, а ті, чий рівень 4.6 або вище – «незахищену» англійську.   
 

2. Яка різниця між ЕLD, «захищеною» та «незахищеною» англійською?  



Translation and Interpretation Center Parent Welcome Booklet_OMCP 
11/2019 Ukrainian 

 

Курс ELD або English Language Development – курс розвитку англійської мови, який 
призначено для учнів, які погано знайомі з вивченням англійської мови (рівень 1-2.9). 
На цьому курсі учні розвивають навички читання, аудіювання, усної та письмової мови 
відповідно до навчальної програми англійської мови на рівні класу. Класи ELD 
складаються виключно з тих, хто вивчає англійську мову і в них викладають вчителі з 
сертифікацією з англійської мови як з другої мови (ESL).  
 

«Захищена англійська мова» призначається учням з непоганим знанням англійської 
мови (рівень 3.0 - 4.5). На цьому курсі учні отримують навчальну програму з англійської 
мови на рівні класу з вбудованим мовним навчанням. Захищені курси англійської мови 
складаються виключно з тих, хто вивчає англійську мову, на них викладає вчитель з 
сертифікатами ESL та англійської мови.  
 

«Незахищена англійська мова» призначається для учнів з просунутим рівнем 
володіння англійської мови (рівень 4.6 і більше). Учні навчаються разом з носіями 
англійської мови.   
 

3. А як щодо предметних галузей, крім англійської? До якого рівня викладання мене 
призначать?  
У галузі соціальних наук, математики та природничих наук вас буде зараховано на 
курси відповідно до вашого поточного рівня EL. Учням рівнів 1 - 1.9 надають 
«захищені» курси з суспільних наук, математики та природознавства. Учні рівнів 2.0 - 
3.9 братимуть захищені чи дружні ESL курси, а учні рівнів 4.0 і вище відвідують курси 
без захисту. Керівник програми EL  у вашій школі допоможе вам визначити, чи 
підходять вам ці курси.  
 

4. Які додаткові класи існують для учнів, які мають пробіл у формальній освіті чи 
потребують додаткової підтримки при вивченні англійської мови чи інших 
предметів?   
Для учнів доступні такі додаткові класи:  
 

Курс Рекомендований для... 

Лінгвістичний розвиток  Учні рівня 1 - 1.9, які нещодавно приїхали до 
країни 

Міжкультурний розвиток мови ELs з більше як 5-річним стажем у програмі ESL  
чи EL, яким потрібна додаткова підтримка  

Мова чи математика Учні з обмеженою чи перерваною формальною 
освітою 

 

Керівник програми EL  у вашій школі допоможе вам визначити, чи підходять вам ці 
курси.  
 

5. А якщо я прибув до Шкільної Округи після 9-го класу? Які курси я зможу 
вибрати?  
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Учнів, які вступають після 9-го класу, буде зараховано до класів на основі предметів, 
які вони вивчали у своїй країні, а також на основі поточного рівня EL. Якщо ви прибули 
після 9-го класу і у вас є оцінки за попередні курси середньої школи, ви повинні надати 
свої табелі успішності у свою школу для оцінки/атрибуції кредиту.    
 

6. Як визначається клас навчання? 
Клас визначається кількістю років, проведених у старшій школі вашої країни. Знання 
англійської мови не є чинником, який визначає рівень навчання. Наприклад, учня з 
трирічним терміном навчання в середній школі буде переведено в 12-й клас, 
незалежно від рівня володіння англійською мовою.   
 

7. Скільки кредитів я можу перевести з іншої країни?  
За кожен закінчений навчальний рік буде нараховано не більше восьми кредитів. 
Іншими словами, учні можуть перевести максимум вісім кредитів за 9-й клас, вісім 
кредитів за 10-й клас, вісім кредитів за 11 клас і вісім кредитів за 12-й клас. Крім того, 
учні можуть перевести лише по одному кредиту з математики, природознавства, 
англійської мови та суспільних наук за кожен клас.  
 

8. Чи є спосіб відмовитися від вивчення чи отримати кредити за два обов’язкових 
курси іноземної мови (World Language)?   
Так. Щоб скасувати вивчення іноземної мови, учні повинні відповідати таким трьом 
критеріям: 

- Бути зарахованим до Шкільної Округи Філядельфії з іншої країни у 7-й клас чи 
вищe 

- Мати шість років попередньої освіти на іншій, крім англійської, мові 
- Мати право на вивчення англійської мови (ESL) на початок навчання у 9-му 

класі   

Будь ласка відправте форму запиту World Language Waiver Request Form щоб 
скасувати вивчення іноземної мови. 

 

Щоб отримати кредит за курс іноземної мови, студенти повинні: 
- Закінчити повний рік у середній школі, в якій мова навчання не є англійською, до 

поступлення в середню школу Шкільної Округи Філядельфії  
- Поступити до Шкільної Округи Філядельфії з іншої країни в 10 клас чи вище 
- Надати офіційні документи про успішність з середньої школи з вказанням дат 

відвідування і назв прослуханих курсів.  

Кредити за іноземну мову буде присуджено після оцінки іноземних документів.   
 

9. Що таке міждисциплінарний проєкт чи сервісний навчальний проєкт? 
Міждисциплінарний проєкт чи сервісний навчальний проєкт це комплексний проєкт 
виконаний у 12-му класі. Конкретні компоненти Проєкту змінюються залежно від школи, 
але кожен студент повинен виконати проєкт (згідно зі шкільними правилами), щоб 
отримати атестат про середню освіту.   
 

10. Що таке Senior Capstone?  

https://webapps1.philasd.org/tdm/search/query/xzwylw#documentTable
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Senior Capstone це курс 12-го класу, який викладають у деяких школах. Учні курсу: 1) пишуть 
супровідний лист, резюме та есе для коледжу; 2) заповнюють заяви про поступлення до 
коледжу і/чи на роботу і 3) виконують проєкт випускника, необхідний для отримання диплому.   
 

Записка про Пропуск Уроків 
 
Зразки записок про пропуск уроків ви знайдете на наступній сторінці. 




