
Choices Charter School, 4425 Laurelwood Way, Sacramento, CA  95864

Надзвичайний шанс

Зареєструйтеся для участі в інформаційних зборах     916-979-8378 www.choicescharter.org

-Змішана програма навчання в класі та віртуальне 
навчання онлайн
-Традиційна незалежна програма навчання
-Програма для старших класів, яка розрахована на 
5 років

Навчання з 6 до 12 класи 

100% БЕЗКОШТОВНА освіта

Пропонуються наступні програми:

 

Невеликі класи - від 5 до 20 учнів у класі

Технологічні курси з програмування та 
робототехніки 

Невелика, спокійна та безпечна територія школи

Розширена програма з музики і мистецтва:

гітара, ударні інструменти, піаніно, хор, 
створення відеофільмів, малювання і живопис

БЕЗКОШТОВНА допомога репетиторів по всім 
предметам - 5 днів у тиждень

Цілодобовий доступ до інформації про учнів - 
оцінок, навчальної програми та інформації про клас

Клуби занять поза шкільною програмою, а 
також заходи у школі

Факультативні класи пропонують у школі та 
віртуально

Хто може навчатися в нашій школі
Учні, які потребують альтернативу традиційним шкільним 
програмам
Сім’ї, які віддають перевагу навчанню в невеликих групах, що 
сприяє персональному спілкуванню
Учні, які потребують більш гнучкого розкладу занять
Сім’ї, які мають стійкі релігійні переконання
Учні старших класів, які бажають прискорити процес навчання
Активні спортсмени і артисти, які готуються до змагань або 
професійної діяльності
Діти, які з різних причин знаходяться вдома
Учні, які отримують освіту за планами IEP та 504 
Учні, які мають труднощі під час навчання або мають інші освітні 
потреби

Інформація про нас
Choices Charter School – це державна чартерна школа з 
індивідуалізованим навчанням. Із 1999 року ми надаємо вам 
безкоштовну альтернативну можливість отримувати освіту. 
Оскільки ця можливість навчатися в БЕЗКОШТОВНІЙ державній 
школі, в процесі навчання ми намагаємося співпрацювати із 
сім’ями учнів. Ми надаємо приміщення для класів у школі, а також 
позитивне і безпечне  оточуюче середовище, яке сприяє 
розвитку в наших учнів почуття поваги і впевненості в собі. 
Родини та учні можуть обирати варіанти індивідуальної 
програми, які відповідають його (її) потребам. 

Що робить нашу школу 
незвичайною?

Навчання для дітей з 6 по 12 класах

БЕСПЛАТНЫЕ 
БЕЗКОШТОВНА державна 
чартерна школа з 
індивідуалізованим 
навчанням

Зарахування проводиться протягом усього навчального року


