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Поради для новоприбулих батьків щодо школи від HWDSB: 

 

1. Працівники зі шкільного влаштування YMCA (працівники SWIS) можуть допомогти 

сім’ям з орієнтацією з приводу школи й шкільних процедур. Попросіть свою школу 

з’єднати вас із працівником з улаштування, щоб ви змогли отримати допомогу. 

 

2. Дуже важливо підтримувати першу мову вашої дитини через мовлення, читання та 

письмо; це допоможе їй швидше вивчити англійську мову та не дозволить 

втратити першу мову. Спробуйте Міжнародні мовні заняття HWDSB або двомовні 

книги в публічній бібліотеці Гамільтона.  

 

3. Завантажте додаток «School Messenger» і використовуйте його, щоб повідомляти 

про відсутність або запізнення дитини. 

 

4. Створіть обліковий запис у батьківському порталі «Parent Portal» на сайті HWDSB 

для отримання доступу до інформації про свою дитину, перегляду відвідуваності й 

оцінок, а також для заповнення онлайн-форм. 

 
 

 

5. В усіх ПОЧАТКОВИХ школах (від «junior kindergarten» до 8 класу) заборонено 

приносити в школу арахіс. Будь ласка, переконайтеся, що обід вашої дитини не 

містить продуктів з арахісом або іншими горіхами. 

 

6. Вчителі будуть зв’язуватися з батьками в різний час протягом усього року. Якщо ви 

бажаєте поговорити з учителем вашої дитини, будь ласка, зателефонуйте до 

школи або надішліть записку. Якщо ви хотіли б скористатися послугами 

перекладача, то школа організує розв’язання цього питання. 

 

7. Вчитель вашої дитини може щодня відправляти додому щоденник (agenda) вашої 

дитини; якщо дитина знаходяться в початковій школі, будь ласка, підписуйте цей 

щоденник кожного дня. 
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8. Повертайте до школи будь-які книги, передані додому школою вашій дитині для 

читання. 

 

9. Давайте дитині з собою достатньо їжі (K–8), щоб вона змогла 2 рази поїсти на 

перервах. Деякі школи пропонують спеціальні обіди (наприклад піца, молоко, 

сендвічі). Вони не є обов’язковими. 

 

10. Вашій дитині знадобиться пара чистого взуття, яке вона буде носити всередині 

школи. 

 

11. При відвідуванні школи треба одразу відмітитися в офісі. З міркувань безпеки 

школи, її працівники мають знати, хто знаходиться в будівлі. 

 

12. У багатьох школах протягом року відбуваються шкільні поїздки (наприклад, на 

фермерський ринок, у музеї, галереї мистецтв, бібліотеки), і форми дозволів на 

такі поїздки будуть відправлятися вам додому (потрібно буде поставити підпис у 

виділеному рядку). Ці поїздки є надзвичайним навчальним досвідом, але вони 

необов'язкові. Якщо ви не хочете, щоб дитина брала в них участь, будь ласка, 

повідомте про це вчителя. 

 

13. Поговоріть зі шкільним персоналом про дорогу до школи чи зі школи. Учні 

середньої школи, які живуть більш ніж за 3,2 км від школи, мають право на 

автобусний проїзний, або ж їх буде забирати та привозити шкільний автобус. Учнів 

початкових класів, які навчаються у 1–8 класах і живуть далі ніж за 1,6 км від 

школи, а також учнів класу Kindergarten, які живуть далі ніж 1,2 км від школи, буде 

забирати й привозити шкільний автобус. 

 

14. Якщо ваша дитина потребує додаткових умов через віросповідання чи релігійні 

переконання, повідомте про це директора школи. 

 

15. Сповістіть персонал школи, якщо у вашої дитини є алергія або їй потрібен 

особливий медичний нагляд. 

 

16. Якщо у вашої дитини є якісь особливі потреби в навчанні, обговоріть ці потреби, а 

також сильні сторони й інтереси дитини з класним керівником, щоб він узяв до 

уваги всі моменти при плануванні спеціальних умов та/або змін у програмі для 

вашої дитини. 


