GAŖEZERA VASARAS VIDUSSKOLA

LATVIEŠU CENTRS GAŖEZERS 57732 Lone Tree Road, Three Rivers, MI
49093-9549
Gaŗezera birojā tālr.:
269-244-5441
GVV skolas birojs vasarā 269-244-8281

e-pasts: garezers@garezers.org

GVV VECĀKU UN SKOLAS SADARBĪBA – KAS MUMS BŪTU JĀZIN
Mīļie vecāki,

Kad Jūs izšķīraties pieteikt Jūsu dēlu vai meitu GVV ir neapšaubāmi, ka Jūs vēlaties, lai Jūsu dēlam
vai meitai ir drošs un pozitīvs piedzīvojums šovasar. Man, kā visiem skolas darbiniekiem ir tieši tas
pats mērķis. Mēs to mērķi varam sasniegt tikai ja mums ir visa iespējamā informācija, lai varam
sagatavoties nodrošīnāt Jūsu bērna fizisko un emocionālo labklājību. Ir bijušas reizes, kad
nezinādami par īpašiem notikumiem, zālēm vai rūpēm ir radusies nevēlama vai pat nedroša
situācija gan tam jaunietim pašam vai citam.

Vecāki dažreiz nesaprot kādēļ vēlamies dažādu personīgu informāciju. Sešas nedēļas Gaŗezera
vasaras vidusskolā ir reizē ļoti gaŗš un ļoti īss laiks. Tas ir gaŗš laiks jauniešiem, kas pirmo reizi ir
prom no mājām, kuŗus nomāc kāda nelaime, vai kam ir talants, ko kautrējas izpaust. Vasara ir īss
laiks mums, skolas darbiniekiem, ar Jūsu bērnu pilnībā iepazīties. Tāpēc, ja mums būtu kaut kas
jāzin, kas palīdzētu Jūsu bērnam labāk izbaudīt vasaru Gaŗezerā, lūdzam to aprakstīt, un
centīsimies to izmantot kā atbalstu vai paskaidrojumu mūsu novērojumiem. Ne jau visi jautājumi
attieksies uz visām ģimenēm un tādā gadījumā lūdzu atbildiet tikai uz tiem kuri atbilst uz
Jūsu situāciju.
Lapas saturs būs zināms tikai skolas direktorei, ja nenorādiet kam citam informāciju drīkst izplatīt.
Izpildīto aptauju var nodot reğistrācijā vai nosūtīt agrāk ēpastā. Lūdzu pievienojiet jebkuŗus
materiālus vai informāciju, ko gribat, lai mēs apskatam un ko nav iespējams ierakstīt aptaujā.
Protams, katrā laikā variet arī piezvanīt, lai vēl sīkāk pārrunātu Jūsu bērna vai ğimenes rūpes.
Paldies par sadarbību!
ar cieņu,
Sandra Kronīte-Sīpola, GVV direktore
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Uzvārds _____________________________________

Vārds____________________________

Klase ________

□ Audzēknis / ğimene šovasar ir pirmo reizi Gaŗezerā

Ja ir pirmo reizi, lūdzu atbildiet sekojošos jautājumus un rakstiet paskaidrojumu pēc vajadzības
Manam bērnam ir viegli sadraudzēties ar citiem.

Manam bērnam ir viegli iedzīvoties jaunā vidē

jā

jā

nē

nē

Manam bērnam ir t.s. labākais draugs

jā

nē

Mans bērns viegli uztraucās ja lietas neiet pa pratam

jā

nē

Manam bērnam ir viegli sekot likumus un autoritāti

jā

nē

Vai Jūsu bērnam ir īpašas vajadzības sakarā ar dietu? Vai nedrīkst ēst zināmus ēdienus?
Vai Jūsu bērnam ir kādi fīziski apgrūtinājumi? Kā mēs Jūsu bērnam varam vislabāk palīdzēt?
Vai Jūsu bērns ārsta uzraudzībā lieto zāles, kas varētu ietekmēt viņa(s) uzvešanos vai
spējas? Kas skolotājiem un audzinātājiem būtu jāievēro vai jāprasa? Kas notiek, ja
zāles neiedzer?
Vai Jūsu bērnam ir kādas grūtības mācīties? Vai viņš/a ziemas skolā izmanto kādus
īpašus mācību veidus un/vai ir izveidots īpašs mācību plāns tieši viņam? piem. „IEP”?

Vai pēdējā gada laikā Jūsu ğimene ir piedzīvojusi kādu īpašu notikumu, maiņu, utt.,
par kuriem mums derētu zināt?
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Vai Jūsu bērnam bijušas uzvedības un/vai citas problēmas vietējā amerikāņu skolā? Ja jā, lūdzu
aprakstiet.
Vai Jūsu bērnam ir īpaša diagnoze, kā piemēram depresija, ADHD, dyslexia, sensory
processing/integration grūtības, īpaša nervozite(anxiety disorder), autisim, Aspergers jeb kas cits?
Ja ir pierakstīta īpaša diagnoze, lūdzu atbildiet sekojošos jautājumus:

Vai Jūsu dēls/meita sekmē profesionālu un/vai ārsta palīdzību? Ja jā, vai tam cilvēkam ir
kādas īpašas rūpes par Jūsu dēla/meitas piedalīšanos GVV?
Kādas uzvedības varētu paradīties – ko mums būtu jāuzmana?

Ko Jūs gribētu, lai mēs par Jūsu bērnu zinām? Kas Jūsu bērnu iepriecina? Kādas sevišķas
raksturīpašības? Kādi seviški sasniegumi? (Varat droši rakstīt arī angliski, ja tā ir vieglāk!)

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Ar ko direktore drīkst informāciju dalīties?
□ jebkuram skolas saimē, pēc vajadzības
□ jebkuram skolas darbiniekam

□ tikai tiem, kam ir vistiešākā saskarsme ar skolēnu
□ pēc direktores ieskatiem
□ tikai direktorei

□ citam ___________________________________________________
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Šo lapu izpildīja: □ vecāki □ audzēknis □ ğimene kopā

Vai audzēknis zin, kas lapā rakstīts? □ jā □ nē

Ar kuŗu personu direktorei būtu jāsazinās sakarā ar jautājumiem par uzdoto informāciju?
vārds ______________________________________________ tālr. # ___________________________________________
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