
Шкільний округ Sumner-Bonney Lake School

District

Контрольний список для реєстрації учня

Заповніть і поверніть указані далі документи разом із цим титульним аркушем.

Підтвердження місця проживання
Див. ухвалені типи підтвердження у формі. Неповні пакети документів НЕ приймаються
Реєстраційна форма учня
Опитування про мови, якими розмовляють удома
Форма Сертифіката вакцинації

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Департаментом Washington State Department of Health установлено нові вимоги до документів про

вакцинацію

Усі документи про вакцинацію, необхідні для відвідування школи, мають бути
засвідчені медичним фахівцем або установою. Один із наведених нижче

обов’язкових документів МАЄ бути включений у пакет, перш ніж учень
може бути зарахований до школи. Неповні пакети документів НЕ

приймаються.

1 – Форма Сертифіката вакцинації (Certificate of Immunization Status, CIS), яку можна
роздрукувати з бази даних інформаційної системи імунізації (Immunization Information
System, IIS), зареєструвавшись на сайті: https://wa.myir.net

2 – Роздрукована форма CIS, заповнена від руки та завірена підписом постачальника
медичних послуг

3 – Роздрукована форма CIS, заповнена від руки ОДНИМ ІЗ БАТЬКІВ і засвідчена шкільною
медсестрою або уповноваженою особою, з додатком записів про щеплення

Форма історії хвороби
Анкета щодо житлових умов учня
Свідоцтво про народження — потрібне для реєстрації в дитячий садок



НИЖЧЕ НАВЕДЕНА ЛИШЕ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧОГО САДКА:

Чи брала ваша дитина дошкільного віку участь у програмі раннього навчання / дошкільного розвитку

в якому-небудь шкільному окрузі штату Washington? □ Так □ Ні   Якщо так, укажіть шкільний

округ .

Інформація про відмову від дитячого садка на 2023/2024 навчальний рік:

Запити на відмову для нових вихованців дитячого садка, у яких є брат або сестра, що відвідує школу без
інтернату, можна заповнити за допомогою онлайн-заявки (на сайті SBLSD). Заповнені реєстраційні
документи мають бути передані до школи без інтернату. У разі відмови всі документи будуть передані до
школи-інтернату.

Нові запити на відмову в межах округу можна заповнити за допомогою онлайн-заявки на відмову (на
сайті шкільного округу SBLSD). Запит на відмову буде отриманий запитуваною школою для розгляду.

Заповнені реєстраційні документи мають бути передані до школи-інтернату. У разі затвердження запиту
всі реєстраційні документи будуть передані до запитуваної школи.



ПІДТВЕРДЖЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
Для підтвердження місця проживання в межах шкільного округу Sumner-Bonney Lake School District

СЛІД надати ОДИН поточний документ (датований протягом останніх 30 днів) зі списку нижче, у
якому вказано ім’я та адресу одного з батьків чи опікуна. Зверніть увагу: номери поштових
скриньок не приймаються як адреси проживання.

• Документи умовного депонування, іпотечна книжка чи витяг або витяг про збори товариства
власників житла

• Договір оренди/наймання та чинна квитанція про оренду
• Лист із багатоквартирного будинку або парку пересувних будинків-автофургонів на

фірмовому бланку, підписаний домовласником, у якому зазначено, що один із батьків
або опікун проживає за вказаною адресою

• Рахунок за телефон (стаціонарний, не мобільний) за вказаною адресою
• Заява про страхування житла Рахунок за вивіз сміття
• Рахунок за газ чи електроенергію Рахунок за воду
• Рахунок за кабельне телебачення Довідка із соціальних служб

Один із батьків / опікун (друкованими літерами):

Ім’я та прізвище учня (друкованими літерами):

Я заявляю, що вищевказаний учень проживає за адресою, зазначеною в одному з наведених
вище документів, який додано до цього реєстраційного пакета. Я повідомлю школу протягом
двох тижнів про зміну місця проживання та зобов’язуюся в такому разі надати нове
підтвердження місця проживання й оновлену підписану заяву. Якщо я переїду за межі
шкільного округу, я розумію, що необхідно подати міжокружне звільнення від відвідування
(документ про переведення до закладу за вибором), щоб запросити продовження відвідування
для цього учня.

Фальсифікація будь-якої інформації або документа, необхідного для підтвердження місця
проживання, чи використання адреси іншої особи, якщо ви фактично не проживаєте там,

можуть призвести до анулювання реєстрації учня в шкільному окрузі Sumner-Bonney Lake

School District (див. Політику 3140.)

Підпис одного з батьків / опікуна: Дата:

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКОМ ШКОЛИ
У доданих документах зазначені ім’я, прізвище та адреса осіб, які подають документи для зарахування
зазначеного вище учня. Якщо це не один із батьків, тоді для оформлення опіки потрібна угода про
підтвердження тимчасової згоди батьків шкільним округом Sumner-Bonney Lake School District.

Підпис директора чи уповноваженої особи: Дата:

Назва школи:

Додаткові коментарі:





Реєстраційна форма учня
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧНЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД ДОМОГОСПОДАРСТВА № 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД ДОМОГОСПОДАРСТВА № 2

Сторінка 1 із 5



ІНШІ ДІТИ, ЯКІ ВІДВІДУЮТЬ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В ШКІЛЬНОМУ ОКРУЗІ SUMNER-BONNEY LAKE SCHOOL DISTRICT

ЕКСТРЕНІ КОНТАКТИ — УКАЗУЙТЕ ОДНЕ ІМ’Я В КОЖНОМУ РЯДКУ

ІСТОРІЯ УЧНЯ

ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ

Сторінка 2 з 5



Ім’я та прізвище учня: Клас: Школа: Дата:

Форма для збирання даних про етнічну приналежність і расу для
шкільного округу Sumner-Bonney Lake School District

Шкільні округи в штаті Washington зобов’язані повідомляти дані щодо етнічної приналежності та расових категорій учнів в Office of Superintendent of Public
Instruction. Категорії етнічної приналежності та раси, що використовуються в нашому окрузі, такі самі, як у всіх шкільних округах штату Washington. Вони
встановлюються федеральним урядом, Законодавчими зборами штату Washington та Інспектором громадської освіти штату. Якщо батьки, опікуни або учні
не нададуть інформації про етнічну та расову приналежність, округи зобов’язані призначити категорії на основі спостереження. Виберіть етнічну
приналежність і расу. Не забудьте також поставити підпис і дату на сторінці 2 цієї форми.

Етнічна приналежність. Ваша дитина має іспанське чи латиноамериканське походження? (Якщо так, позначте всі відповідні
варіанти)

Так Ні (H01)
Іспанці (H00) Кубинці (H09) Метиси (H17) Сальвадорці (H24)

Аргентинці (H02) Домініканці (H10) Корінні американці (H18) Іспанці (H25)

Болівійці (H03) Еквадорці (H11) Нікарагуанці (H19) Суринамці (H26)

Бразильці (H04) Гватемальці (H12) Панамці (H20) Уругвайці (H27)

Чикано (американці мексиканського
походження) (H06)

Гайанці (H13) Парагвайці (H21) Венесуельці (H28)

Чилійці (H06) Гондурасці (H14) Перуанці (H22)

Колумбійці (H07) Ямайці (H15) Пуерториканці (H23) Укажіть групу
іспанського/латиноамериканського
походження (H29) вище

Костариканці (H08) Мексиканці (H16)

Раси на рівні країни та штату. До якої раси (рас) ви відносите свою дитину? (Позначте всі відповідні варіанти)

Раса — американські індіанці / корінні жителі Аляски
Американські індіанці / корінні
жителі Аляски (N00)

Укажіть групу корінних жителів Аляски (N36)
вище

Укажіть групу американських індіанців (N37)
вище

Племена штату Washington

Плем’я Chinook (N01) Плем’я Puyallup із резервації Puyallup (N19)

Конфедеративні племена та групи народу Yakama (N02) Плем’я Quileute із резервації Quileute (N20)

Конфедеративні племена з резервації Chehalis (N03) Індіанська нація Quinault (N21)

Конфедеративні племена з резервації Colville (N04) Індіанська нація Samish (N22)

Індіанське плем’я Cowlitz (N05) Індіанське плем’я Sauk-Suiattle із Washington (N23)

Плем’я Duwamish (N06) Індіанське плем’я Shoalwater Bay / індіанська резервація Shoalwater Bay (N24)

Індіанське плем’я Hoh (N07) Індіанське плем’я Skokomish (N25)

Плем’я Jamestown S’Klallam (N08) Плем’я Snohomish (N26)

Індіанська спільнота Kalispel / резервація Kalispel (N09) Індіанське плем’я Snoqualmie (N27)

Індіанська нація Kikiallus (N10) Плем’я Snoqualmoo (N28)

Племінна спільнота Lower Elwha (N11) Плем’я Spokane із резервації Spokane (N29)

Плем’я Lummi з резервації Lummi (N12) Плем’я Squaxin Island із резервації Squaxin Island (N30)

Індіанське плем’я Makah / індіанська резервація Makah (N13) Плем’я Steilacoom (N31)

Група Marietta з племені Band of Nooksack (N14) Плем’я індіанців Stillaguamish із Washington (N32)

Індіанське плем’я Muckleshoot (N15) Індіанське плем’я Suquamish із резервації Port Madison (N33)

Індіанське плем’я Nisqually (N16) Індіанська племінна спільнота Swinomish (N34)

Індіанське плем’я Nooksack із Washington (N17) Племена Tulalip із Washington (N35)

Плем’я Port Gamble S’Klallam (N18)

Раса — азійці
Азійці (A00) Філіппінці (A08) Монголи (A16) Тайці (A24)

Індійці (A01) Хмонги (A09) Непальці (A17) Тибетці (A25)

Бангладешці (A02) Індонезійці (A10) Окінавці (A18) В’єтнамці (A26)

Бутанці (A03) Японці (A11) Пакистанці (A19)

Бірманці (A04) Корейці (A12) Пенджабці (A20) Укажіть групу азійців (A27)

Камбоджійці/кхмерці (A05) Лаосці (A13) Сінгапурці (A21)

Чами (A06) Малайзійці (A14) Шріланкійці (A22)

Китайці (A07) Яо (A15) Тайванці (A23)

Раса —темношкірі/афроамериканці
Темношкірі/африканці
Темношкірі/афроамериканці (B00) Афроамериканці (B01) Афроканадці (B02)

Укажіть групу темношкірих (C02) вище
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Карибці
Ангілійці (B03) Кайманці (Кайманові острови (B09) Гренадці (B13) Ямайці (B16)

Антигуанці (B04) Кубинські домініканці (B10) Гваделупці (B14) Вихідці з Мартиніки (B17)

Багамці (B05) Вихідці з Домініканської
Республіки (B11)

Гаїтяни (B15) Монтсерратійці (B18)

Барбадосці (B06) Голландські антильці (B12) Пуерториканці (B19) Вихідці із Сен-Бартелемі
(B07)

Вихідці з Британських
Віргінських островів (B08)
Вихідці з Центральноафриканської Республіки
Ангольці (B21) Конголезці (з Республіки

Конго) (B25)
Вихідці із Сан-Томе (B29) Камерунці (B22)

Конголезці (з Демократичної
Республіки Конго) (B26)

Уродженці Прінсіпі (B30) Вихідці з
Центральноафриканської
Республіки (B23)

Екваторіальні гвінейці (B27)

Чадці (B24) Габонці (B28)
Укажіть групу вихідців із
Центральноафриканської Республіки (B31)
вище

Вихідці зі Східної Африки
Бурундійці (B32) Малагасійці (Мадагаскар)

(B38)
Руандійці (B44) Танзанійці (B50)

Коморці (B33) Малавійці (B39) Сейшельці (B45) Замбійці (B51)

Джибутійці (B34) Маврикійці (B40) Сомалійці (B46) Зімбабвійці (B52)

Еритрейці (B35) Махоранці (Майотта) (B41) Південносуданці (B47)

Ефіопці (B36) Мозамбікці (B42) Суданці (B48) Укажіть групу вихідців зі Східної Африки (B53)
вище

Кенійці (B37) Реюньйонці (B43) Угандійці (B49)

Латиноамериканці
Аргентинці (B54) Еквадорці (B61) Мексиканці (B68) Уругвайці (B75)

Белізці (B55) Сальвадорці (B62) Нікарагуанці (B69) Венесуельці (B76)

Болівійці (B56) Вихідці з Фолклендських
островів (B63)

Панамці (B70)

Бразильці (B57) Французькі гвіанці (B64) Парагвайці (B71) Укажіть групу латиноамериканців (B77) вище

Чилійці (B58) Гватемальці (B65) Перуанці (B72)

Колумбійці (B59) Гайанці (B66) Уродженці Південної
Джорджії та Південних
Сандвічевих Островів (B73)

Костариканці (B60) Гондурасці (B67) Суринамці (B74)

Південноафриканці
Ботсванці (B84) Намібійці (B80) Свазі (B82) Лесотці (Лесото) (B79)

Південноафриканці (B81)
Укажіть групу південноафриканців
(B83) вище

Західноафриканці
Бенінці (B84) Гамбійці (B89) Мавританці (B93) Сенегальці (B97)

Бісау-гвінейці (B85 Ганці (B90) Нігерці (Нігер) (B94) Сьєрралеонці (B98)

Вихідці з Буркіна-Фасо (B86) Ліберійці (B91) Нігерійці (Нігерія) (B95) Тоголезці (B99)

Кабовердіанці (B87) Малійці (B92) Уродженці Островів Святої
Олени (B96)

Івуарійці (Кот-д’Івуар) (B88) Укажіть групу західноафриканців (C01) вище

Раса — корінні гавайці / уродженці інших островів Тихого
океану

Корінні гавайці / уродженці інших островів Тихого океану (P00)

Уродженці островів Тихого океану
Каролінці (P01) Маорійці (P07) Понпейці (P13) Тонганці (P18)

Чаморро (P02) Уродженці Маршаллових
островів (P08)

Самоанці (P14) Тувалуанці (P19)

Чуукці (P03) Корінні гавайці (P09) Уродженці Соломонових
Островів (P15)

Япці (P20)

Фіджійці (P04) Ні-вануату (P10) Таїтянці (P16)

Кірибаті/гілбертці (P05) Палаусці (P11) Токелаунці (P17) Укажіть групу уродженців островів Тихого
океану (Р21) вище

Косрае (P06) Папуаси (P12)

Раса — білі
Білі (W00)

Укажіть групу білих (W36) вище

Східноєвропейці
Боснійці (W01) Поляки (W03) Росіяни (W05)

Герцеговинці (W02) Румуни (W04) Українці (W06) Укажіть групу східноєвропейців (W07) вище
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Уродженці Близького Сходу / Північної Африки
Алжирці (W08) Друзи (W16) Ліванці (W24) Тунісці (W32)

Амазиги або бербери (W09) Єгиптяни (W17) Лівійці (W25) Єменці (W33)

Араби (W10) Уродженці ОАЕ (W18) Марокканці (W26)

Ассірійці (W11) Іранці (W19) Оманці (W27) Укажіть групу уродженців Близького Сходу
(W34) вище

Бахрейнці (W12) Іракці (W20) Палестинці (W28)

Бедуїни (W13) Ізраїльтяни (W21) Катарці (W29) Укажіть групу уродженців Північної Африки
(W35) вище

Халдеї (W14) Йорданці (W22) Уродженці Саудівської
Аравії (W30)

Копти (W15) Кувейтські курди (W23) Сирійці (W31)

Підпис одного з батьків / опікуна: Дата:



НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Федеральний закон забороняє шкільним округам розголошувати інформацію, знайдену у файлах учнів,
без дозволу батьків/опікунів, окрім так званої довідкової інформації. Довідкову інформацію можна
надавати відповідно до Закону про права сім’ї на освіту та конфіденційність від 1974 року (Family
Educational Rights and Privacy Act, FERPA). Округ не надає довідкову інформацію з комерційною метою.

Батьки учнів до 18 років і учні старше 18 років мають право вимагати від шкільного округу та його шкіл
зберігати конфіденційність довідкової інформації. Якщо ви вирішите попросити округ приховати
інформацію від публічного доступу або використання округом, пам’ятайте, що округ не надаватиме та не
публікуватиме будь-яку інформацію про вашу дитину з жодної причини.

Якщо ви бажаєте, щоб довідкова інформація вашої дитини залишалася конфіденційною, необхідно
заповнити форму для приховання довідкової інформації. Цю форму можна знайти на сайті
www.sumnersd.org/FERPA. Її потрібно надіслати до школи, де навчається ваша дитина. Цю форму слід подавати
на початку кожного навчального року. Якщо не отримано форми для приховання довідкової інформації, тоді
дозволено розкривати зазначену інформацію без письмової згоди.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Інформація в цій формі є достовірною та точною на цю дату. Я розумію, що фальсифікація інформації для
зарахування або призначення може стати причиною анулювання зарахування або призначення учня до школи
шкільного округу Sumner-Bonney Lake School District.

Підпис одного з батьків або опікуна

Дата

Я дозволяю надавати демографічні відомості та інформацію про успішність цього учня вищим навчальним
закладам:

Так Ні Підпис одного з батьків/опікуна:

Роботодавець, що забезпечує рівні можливості
Шкільний округ Sumner-Bonney Lake School District дотримується всіх застосовних на рівні країни та штату правил і положень, а також
не допускає дискримінації за ознакою раси, віросповідання, кольору шкіри, національного походження, наявності дітей у родині,
статі, сімейного стану, сексуальної орієнтації, віку, статусу почесно звільненого ветерана чи військового статусу, або за наявності
будь-яких сенсорних, розумових чи фізичних недоліків, або використання навченого собаки-поводиря чи службової тварини
людиною з обмеженими можливостями. Це стосується всіх можливостей працевлаштування в окрузі. Запити щодо дотримання
вимог і/або процедур розгляду скарг слід надсилати співробітнику шкільного округу щодо забезпечення рівних можливостей і/або
координатору питань, пов’язаних із розділом 504 Закону про реабілітацію та Законом про громадян США з інвалідністю (Americans
with Disabilities Act, ADA).
Розділ 49.60.010 Зводу законів штату Washington із поправками (Revised Code of Washington, RCW)
Телефон окружного відділення: 253-891-6000
Спеціаліст із рівних можливостей / питань, пов’язаних із законом про рівні можливості в освіті (Title IX) — Adrienne Chacon Координатор
питань, пов’язаних із розділом 504 Закону про реабілітацію та законом ADA — Karen Finigan

Сторінка 5 із 5

http://www.sumnersd.org/FERPA


Грудень 2021 р.



Українська

Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI)

Опитування про мови, якими розмовляють удома

Опитування про мови, якими розмовляють удома, проводиться серед усіх учнів, що
зараховуються до шкіл штату Washington.

Ім’я учня: Клас: Дата:

Ім’я та прізвище одного з батьків / опікуна

Підпис одного з батьків / опікуна

Право на послуги письмового та
усного перекладу
Укажіть потрібну мову, щоб ми могли
безкоштовно надати перекладача або
перекладені документи, коли вони вам
знадобляться.

Усі батьки мають право на отримання інформації про освіту своєї
дитини зрозумілою їм мовою.

1. Якими мовами ваша сім’я хоче спілкуватися зі школою?

Право на підтримку з розвитку
мови
Інформація про мову учня допомагає
нам визначити учнів, які мають право
на підтримку розвитку мовних
навичок, необхідних для успішного
навчання в школі. Можливо,
знадобиться тестування, щоб
визначити, чи потрібна мовна
підтримка.

2. Яку мову ваша дитина вивчила першою?

3. Якою мовою ваша дитина найчастіше говорить удома?

4. Яка основна мова використовується вдома, незалежно від мови,
якою говорить ваша дитина?

5. Чи отримувала ваша дитина допомогу у вивченні англійської мови
в попередній школі? Так Ні Не знаю

Попередня освіта

Ваші відповіді про країну народження
вашої дитини та попередню освіту:
● Надайте нам інформацію про

знання та навички, з якими ваша
дитина прийде до школи.

● Це може допомогти шкільному
округу отримати додаткове
федеральне фінансування для
підтримки дитини.

Ця форма не використовується для
визначення імміграційного статусу
учнів.

6. У якій країні народилася ваша дитина?

7. Ваша дитина отримувала офіційну освіту за межами США?
(З дитячого садка до 12-го класу) Так Ні

Якщо так: кількість місяців:
мова викладання:

8. Коли ваша дитина вперше пішла до школи в США?
(З дитячого садка до 12-го класу)

Місяць день рік

Дякуємо за надання інформації, необхідної для опитування щодо мов, якими розмовляють удома. Якщо у вас є
додаткові питання щодо цієї форми або послуг, доступних вашій дитині в школі, зверніться до шкільного округу.

Примітка для округу. Ця форма доступна багатьма мовами на вебсторінці http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. Відповідь, що
містить мову, відмінну від англійської, на запитання № 2 АБО № 3 ініціює вступний тест на знання англійської мови. Відповіді на запитання № 1
або № 4 мовою, відмінною від англійської, можуть спонукати до подальшої розмови із сім’єю, щоб переконатися, що питання № 2 та № 3 були
чітко зрозумілі. «Офіційна освіта», згадана в запитанні № 7, не включає освітні програми для дітей у таборах для біженців або інші
неакредитовані програми.

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx


Форми й перекладений матеріал із Відділу двомовної освіти Office of Superintendent of Public Instruction ліцензовані за Міжнародною ліцензією Creative

Commons Attribution 4.0.

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/TranslatedMaterial.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/




Перелік торгових назв вакцин в алфавітному порядку Актуальний перелік див. на сайті: https://www.cdc.gov/vaccines/terms/usvaccines.html

Торгова назва Вакцина Торгова назва Вакцина Торгова назва Вакцина Торгова назва Вакцина Торгова назва Вакцина

ActHIB Hib Fluarix Грип Havrix Hep A Menveo Менінгококова
інфекція Rotarix Ротавірус (RV1)

Adacel Tdap Flucelvax Грип Hiberix Hib Pediarix DTaP + Hep B + IPV RotaTeq Ротавірус (PV5)

Afluria Грип FluLaval Грип HibTITER Hib PedvaxHIB Hib Tenivac Td

Bexsero MenB FluMist Грип Ipol IPV Pentacel DTaP + Hib + IPV Trumenba MenB

Boostrix Tdap Fluvirin Грип Infanrix DTaP Pneumovax PPSV Twinrix Hep A + Hep B

Cervarix 2vHPV Fluzone Грип Kinrix DTaP + IPV Prevnar PCV Vaqta Hep A

Daptacel DTaP Gardasil 4vHPV Menactra MCV або MCV4 ProQuad MMR + Varicella Varivax Вітряна віспа

Engerix-B Hep B Gardasil 9 9vHPV Menomune MPSV4 Recombivax HB Hep B

Якщо ви маєте інвалідність і вам потрібен цей документ в іншому форматі, зателефонуйте за номером 1-800-525-0127 (лінія TDD/TTY: 711). DOH 348-013 червень 2021 р.

http://www.cdc.gov/vaccines/terms/usvaccines.html




Історія хвороб учня

Прізвище учня (Ім’я) Дата народження:
Закон штату вимагає, щоб учні з небезпечними для життя станами здоров’я, як-от анафілаксія, важка астма, діабет
або судоми, мали план медичного обслуговування до першого дня в школі. Зв’яжіться зі шкільною медсестрою
якнайшвидше, щоб заповнити відповідні форми.

Чи має ваша дитина НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ЖИТТЯ стан здоров’я?☐ Так☐ Ні

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ (позначте всі відповідні варіанти)
Небезпечні для життя стани здоров’я: (ПОТРІБЕН план
медичного обслуговування)
EG ☐ Анафілаксія (призначений

Epi-pen) Алергени:
EK ☐ Діабет, тип 1
NP ☐ Судоми (потрібні екстрені ліки)
RG ☐ Астма — важка форма

☐ Інші небезпечні для життя стани:

Уроджені/генетичні
AH ☐ Синдром Дауна
AJ ☐ Фетальний алкогольний синдром

☐ Інше, укажіть:

Кров/гематологія
BA ☐ Анемія
BB ☐ Гемофілія
BC ☐ Серповидноклітинна анемія / ознака серповидноклітинної

анемії
OJ ☐ Тяжкі носові кровотечі в анамнезі

☐ Інший стан, пов’язаний із кров’ю:

Серцеві хвороби / серце
CC ☐ Вроджена вада серця
CD ☐ Шуми в серці

☐ Інші серцево-судинні захворювання:

Алергічні, імунні, ендокринні, метаболічні та харчові стани
ED ☐ Алергія — харчова
EE ☐ Алергія — комахи

☐ Алергія — інше, укажіть:
EL ☐ Діабет, тип 2

☐ Інші ендокринні, імунні, харчові або метаболічні
захворювання:

Шлунково-кишкові, стоматологічні захворювання та хвороби
ротової порожнини
GA ☐ Целіакія
GG ☐ Список харчової непереносимості:
GL ☐ Непереносимість лактози
GF ☐ Енкопрез
GO ☐ Хронічний запор
GH ☐ Шлунковий рефлюкс
GJ ☐ Запальні захворювання кишок

GK ☐ Синдром подразливого кишечника
☐ Інші захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки,

зубів, ротової порожнини

Опорно-руховий апарат
MC ☐ Підлітковий ревматоїдний/ідіопатичний артрит

☐ Укажіть:

Рак/пухлина
☐ Укажіть:

Нервова система
NB ☐ Синдром дефіциту уваги та гіперактивності (attention deficit

hyperactivity disorder, ADHD) / синдром дефіциту уваги (attention
deficit disorder, ADD) діагностується за:

NC ☐ Розлад аутистичного спектра
NE ☐ Дитячий церебральний параліч
NF ☐ Порушення розвитку
NH ☐ Мігрень
NI ☐ Повторюваний головний біль
NP ☐ Судомний синдром☐ Наявний☐ У минулому Тип:
NU ☐ Черепно-мозкова травма

☐ Інша неврологічна хвороба:

Пересадка
OD ☐ Укажіть органи та дати:

Психічне чи поведінкове здоров’я
PA ☐ Занепокоєння
PC ☐ Депресія
PH ☐ Порушення сну

☐ Інше психічне чи поведінкове захворювання

Респіраторні хвороби / дихання
RG ☐ Астма — наявна
RH ☐ Астма — будь-коли діагностована
RA ☐ Астма — спричинена фізичним навантаженням
RE ☐ Реактивне захворювання дихальних шляхів

☐ Інші респіраторні захворювання:

Шкіра
SB ☐ Екзема або контактний дерматит чи псоріаз

☐ Інше захворювання шкіри:
Сечові/генітальні захворювання

☐ Укажіть:

Вуха/слух
YA ☐ Хронічні інфекції вуха☐ Наявні☐ У минулому
YB ☐ Слуховий апарат для людей із порушеннями слуху /

кохлеарний імплант
☐ Інші захворювання вух:

Очі/зір
YF ☐ Носить окуляри / контактні лінзи
YE ☐ Дефіцит колірного зору
YD ☐ Слабкий зір

☐ Інші захворювання очей:

Інші проблеми зі здоров’ям:
☐ Укажіть:

OC☐ НЕ МАЄ ВІДОМИХ ПРОБЛЕМ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ Поставте ініціали:
ЗАПОВНІТЬ ОБИДВІ СТОРОНИ ФОРМИ



Історія хвороб учня

Сторінка 2 Ім’я та прізвище учня
ЛІКИ

Повідомте про всі ліки, які ваша дитина приймає вдома та/або в школі.
Чи потрібні ліки в домашніх умовах? ☐ Ні ☐ Так Укажіть:

Чи потрібні ліки в школі?
Заповніть НЕОБХІДНІ документи
для отримання ліків у школі.

☐ Ні ☐ Так Укажіть:

Закон штату вимагає письмового дозволу від опікуна та постачальника медичних послуг, перш ніж будь-які ліки (рецептурні
та без рецепта) можна буде приймати в школі. Форми можна отримати в адміністрації школи або завантажити із сайту
нашого округу. Їх потрібно
заповнювати кожний календарний рік.

Я розумію, що надана мною інформація буде передана відповідному шкільному персоналу, який повинен знати її для забезпечення здоров’я
та безпеки моєї дитини. Якщо неможливо зв’язатися з батьками/опікунами або уповноваженими екстреними контактними особами під час
невідкладної медичної допомоги та якщо медична допомога є невідкладною, на думку адміністрації школи, я надаю шкільній адміністрації
право та дозвіл направити учня до найближчої лікарні або лікаря. Я розумію, що беру на себе повну відповідальність за оплату будь-яких
послуг. Я розумію, що закон штату Washington вимагає, щоб імунізація мого учня була повною або умовною перед вступом до школи.
Я даю дозвіл школі моєї дитини додавати інформацію про імунізацію в Інформаційну систему імунізації, щоб допомогти школі вести шкільну
документацію моєї дитини.

Підпис одного з батьків / законного опікуна: Дата:

Office Use Only Below
IMMUNIZATION VERIFICATION (Office use only)

WAIIS # CIS Series:☐ Preschool☐ Grade K-6☐ Grade 7☐ Grade 8-12
☐ Immunization Status is COMPLETE on the WAIIS Certificate of Immunization Status (CIS).
OR
☐ Immunization Status is CONDITIONAL on the WAIIS CIS and the conditional status expiration date is after the
first day of attendance.

☐ Parent/Guardian has signed the conditional status acknowledgement on the CIS.
OR
☐ Student is not in WAIIS. Medically verified immunization records must be provided.
☐ Medically verified immunization records provided ☐ Permission to enter statement signed
OR
☐ Certificate of Exemption (COE) provided for all vaccines not in compliance on WAIIS CIS or in WAIIS.
☐ COE is fully completed ☐ Permission to enter statement signed
OR
☐ Immunization Status is NOT COMPLETE on the WAIIS CIS Student may not start school until documentation

of missing immunizations is received that will change the CIS status to COMPLETE or CONDITIONAL.

☐ Student added to School Module Roster: Grade:

Staff who verified immunizations: Date:

ЗАПОВНІТЬ ОБИДВІ СТОРОНИ ФОРМИ



ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ SUMNER-BONNEY LAKE SCHOOL DISTRICT
ЧУДОВЕ МІСЦЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ

Анкета щодо житлових умов учня на
2022/2023 навчальний рік

Відповіді на такі запитання можуть допомогти визначити послуги, на отримання яких цей учень може мати
право відповідно до розділу 42 Кодексу Сполучених Штатів (U.S.C) 11435 Закону McKinney — Vento. Закон
McKinney — Vento надає послуги та підтримку безпритульним дітям і молоді (додаткову інформацію див. на
зворотному боці).

Якщо ви є власником/орендодавцем власного будинку, вам не потрібно
заповнювати цю форму.
Якщо ви не володієте / не здаєте в оренду власний будинок, позначте всі пункти, що підходять. (Якщо у вас
виникли питання, зв’яжіться з фахівцем із питань дотримання закону McKinney-Vento, Marilee Hill-Anderson, за
телефоном 253-891-6032 або з координатором, Amy Rissberger, за телефоном 253-294-3969)

□ У мотелі □ В автомобілі, парку, кемпінгу або іншому подібному

місці

□ У притулку □ Тимчасове житло

□ Переїжджаємо з місця на місце / живемо в різних людей □ Інше

□ У чужому будинку або квартирі з іншою сім’єю

□ У будинку з невідповідними умовами (без води, тепла, електрики тощо)

Ім’я учня:
Перше ім’я Друге ім’я Прізвище

Назва школи Клас: Дата народження: Вік:
Місяць / день / рік

Стать: _____________ □ Учень без нагляду (не проживає з батьком/матір’ю або законним опікуном)

□ Учень проживає з батьком або законним опікуном

□ Учень має братів і сестер у шкільному окрузі Sumner-Bonney Lake School District

АДРЕСА ПОТОЧНОГО ПРОЖИВАННЯ:

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ АБО НОМЕР ТЕЛЕФОНУ КОНТАКТНОЇ ОСОБИ: ПОВНЕ ІМ’Я КОНТАКТНОЇ ОСОБИ:

Повне ім’я батька/матері / законного опікуна (опікунів)друкованими літерами: - 
(Або підлітка без нагляду)

* Підпис батька, матері / законного опікуна: Дата:
(Або підлітка без нагляду)

«Я заявляю під страхом покарання за неправдиве свідчення відповідно до законів штату Washington, що надана



тут інформація є достовірною та правильною.

Поверніть заповнену форму за адресою:

Marilee Hill-Anderson 253-891-6032 Поверніть цю форму шкільній адміністрації

Контактна особа з
округу

Номер телефону Місце розташування



Тільки для шкільного персоналу: Для цілей збирання даних і кодування учнівської інформаційної системи

□ (N) Не безпритульний □ (A) Притулки □ (8) Проживає в одному приміщенні з іншими людьми

□ (C) Не має прихистку □ (D) Готелі/мотелі

Розділ 42 U.S.C.11435 Закону McKinney — Vento

СТАТТЯ 725. ВИЗНАЧЕННЯ.

Для цілей цього розділу:

(1) Терміни «зарахувати» та «зарахування» означають відвідування занять і повноцінну участь у
шкільних заходах.

(2) Термін «безпритульні діти й підлітки» -

(A) вживається стосовноосіб, які не мають постійного, регулярного та належного
місця ночівлі (за змістом статті 103(a)(1)); а також

(B) означає -

(i) дітей і підлітків, які ділять житло з іншими особами через втрату житла,

економічні труднощі або з аналогічних причин; проживають у мотелях, готелях,

трейлерних парках або кемпінгах через відсутність альтернативного відповідного
житла; проживають в аварійних або тимчасових притулках; залишені в лікарнях;

(ii) дітей і підлітків, основне місце ночівлі яких є громадським або приватним
місцем, не призначеним або не використовуваним зазвичай як регулярне місце для
ночівлі людей (за змістом статті 103(a)(2)(C));

(iii) дітей і підлітків, що проживають в автомобілях, парках, громадських місцях,

покинутих будівлях, у нестандартному житлі, на автобусних чи залізничних станціях
або в подібних місцях;

(iv) а також дітей-мігрантів (згідно з визначенням цього терміна в статті 1309

Закону про початкову та середню освіту (Elementary and Secondary Education Act) 1965

р.), які кваліфікуються як безпритульні для цілей цього підрозділу, оскільки
проживають в умовах, описаних у пунктах (i) — (iii).

(6) Термін «підлітки без нагляду» означає молодих людей, які не перебувають під фізичною опікою
батьків або опікунів

Додаткові ресурси

Інформацію та ресурси для батьків можна знайти за цими посиланнями:

httg://center.serve.org/nche/ibtlparent res.phg

httg://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications

httg://www.schoolhouseconnection.org/

http://www.schoolhouseconnection.org/
http://www.schoolhouseconnection.org/

