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District English Learner Advisory Committee 

Комітет DELAC   
ZOOM Зустріч  

 
 
 
 

 
      Тема: 

 
• Новини по округу 
• COVID тест у школах  

• Інформація відносно керівника (EL) програми  
• Рекомендації і оновлення  

 
 

 
Відвідайте:  www.sanjuan.edu/DELAC  

Для отримання посилання Zoom зайдіть за 20 хвилин перед зустріччю 

 

 

Маємо надію скоро Вас побачити!  

Для більш докладної інформації звертайтесь до 
Lucero Soto, помічниці із питань допомоги у школах  

Відділ допомоги у вивченні англійської мови та полікультурної освіти  
(916) 979-8669 

 
Телефонуйте якщо вам потрібен перекладач  

 

Четвер, 22 квітня, 2021 

9am-11am 
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San Juan Unified School District 

District English Learner Advisory Committee (DELAC) 

Протокол засідання Zoom – від 22 квітня, 2021 
 

Засідання почалося в 9:01 ранку. 

Були присутні: Lucero Soto, Isis Martinez, Jennifer Lancaster, Alex Shilovskiy, Suha Salman, Roberta Humphreys, 
Rosemary Reboin, Gwyn Dellinger, Valentina Panasyuk, Azadeh Afshari, Sheryl Longsworth, Mohammad Ajmal 
Ahrar, Helena Hosseini, Tony LH, Sviatlana Lazarchyk, Tom Nelson, Ahmad Shakib Rahimi, Valeria Garcia Trejo, 
Sandra Trejo, Leslie Wriston, Pam Costa, Maria Godoy, Yuliia Kot, Yahir Fernandez Silva, Olegario Contreras, Irena 
Pavliuk, Fahim, Janet Pacheco, BiBi Sumaya Maqsoodi, Sandy Contreras, Brenda Alin Gonzalez, Argentina Torres, 
Mohammad reza Jamal, Paula Cociorva, ASMA GHAFOORY,Eileen Grega, Muhammad Hasib Ataei, Míriam Aguilar, 
Atiqullah Shirzad, Bryan Irwin, Moslem Amini, Ashley Sandoval, Ab Hakim Kha 

Оголошення 

Ms. Soto спочатку провела «криголам», запропонувавши сказати «Добрий ранок» на різних мовах. Вона 
попросила учасників попрактикуватися в тому, щоб сказати цю фразу. Фрази були вимовлені в наступному 
порядку, за мовами: англійська, іспанська, арабська, російська, українська і фарсі. 

Ms. Soto привітала всіх і коротко розповіла про розклад зустрічі. Ми будемо ділитися інформацією про 
тестування COVID в школах, поговоримо про оновлення в нашому окрузі і обговоримо новини, що 
стосуються керівника програми EL, а також про програми навчання літом, для наших учнів EL. 

Був наданий переклад інформації для батьків в віртуальних кімнатах, на їх рідній мові. Презентація 
проводилася англійською мовою, після чого учасники переходили в кімнати для обговорення за власним 
вибором, по мовам. Перекладачі резюмували презентацію, а також задали запитання батькам, відносно 
отриманої інформації. Було запропоновано батькам / опікунам та членам спільноти висловити свою думку, 
а потім обговорити пропозиції в кінці зустрічі. 

Gwyn Dellinger оголосила про оновлення і представила присутнім Ешлі Сандовал / Ashley Sandoval, нового 
секретаря програми. Була надана інформація про перехід до навчання у школах на 4 дні в тиждень, 
починаючи з 26 квітня 2021 року. Кожен учень буде дотримуватися встановленого розкладу протягом двох 
днів в тиждень. Учні навчатимуться у понеділок, вівторок, четвер і п'ятницю. По середах, навчання як і 
раніше буде асинхронним. Ми з нетерпінням чекаємо 5-денного розкладу що має розпочатися восени, з 
нового навчального року, якщо ситуація з COVID покращиться. Кількість хворих повинно зменшуватись, а 
кількість людей, що отримали вакцинацію, рости.  

COVID тестування у школах 

Lucero Soto підняла питання відносно тестування COVID у школах: 

Оскільки ми повертаємося до навчання, була пропозиція розширити перелік шкіл, які проводять тести. Учні 
і працівники будуть самі проводити тестування за допомогою простої процедури. Вона повідомила про 
відео, яке записане для того, щоб учні та їх сім'ї знали, чого очікувати під час тесту. Результати тесту 
відправляються безпосередньо учасникам, які пройшли тестування, протягом 24-48 годин. Щоб запобігти 
поширенню Covid-19 і захистити здоров'я і безпеку учнів, працівників і громади в цілому, San Juan Unified 
щотижня пропонує місця добровільного тестування в різних школах округу. Тестування проводиться тільки 
за добровільним вибором і безкоштовно. На слайді є посилання на відео, у якому пояснюється як вводити 
мазок, а також окреме посилання на електронний бланк заяви для попередньої реєстрації, яку необхідно 
заповнити перед першим тестом. Важливо стежити за новинами в школах, тому що кожного тижня буде 
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надано розклад для кожної окремої школи. Для входу в систему, вам потрібно буде використовувати дані 
вашого учня, або ваші дані, тому важливо мати доступ до порталу для батьків або учнів. 
 
Якщо у вас є будь-які запитання або проблеми, ви можете звернутися до Lucero Soto 
Lucero.soto@sanuan.edu або за номером телефону (916) 979-8669, і вона допоможе вам заповнити форму, 
якщо вам це необхідно. Форма попередньої реєстрації для тестування знаходиться на сайті 
http://www.sanjuan.edu/stafftesting. 
 
Ресурси для батьків: 
Батькам були надані посилання на додаткові ресурси щодо тестування COVID. Дізнатися про ресурси 
можна на вебсайті нашої програми.  

Навчання влітку 

English Learner Summer Programs/Програми навчання влітку для учнів що вивчають англійську мову. 
Gwyn Dellinger розповіла про наступні програми навчання влітку: 

Початкові школи:  
З 21 червня, до 16 липня, 2021 

Середні та заключні школи:  
1 сесія: з 14 червня, 2021 до 2 липня, 2021 
2 сесія: з 5 липня, 2021 до 23 липня, 2021 

Long Term English Learners (LTEL)/Учні які продовжують залишатись у групі що вивчають англійську мову 
довгий час. 

• Дати: 14 червня, 2021 до 23 липня, 2021 

Контактна інформація:  

Cristina.Burkhart@sanjuan.edu або за телефоном: 916-979-8568  

На даний час запланована весела та захоплююча програма для навчання влітку. Програма для 
Elementary/Початкової школи, призначена для допомоги у вивчені англійської мови, за допомогою уроків, 
проектів і цікавих заходів. Також діти будуть вивчати математику. Програма для середньої школи, буде 
слідувати тій же моделі, а програма для заключної школи, включатиме в себе можливість отримати 
додаткові бали або покращити оцінку, із підтримкою для учнів на їх основній мові. Кілька шкільних сайтів 
також планують літні додаткові програми. Зв'яжіться із вашою школою, якщо у вас є запитання про те, що 
буде запропоноване у вашій школі.  

Новини відносно керівника програми 

Ми раді повідомити, що вчора ми провели співбесіду з кандидатами на посаду керівника програми. Ми 
змогли вибрати кандидата, і його ім'я буде відправлено на ухвалення в Окружну Раду по Освіті. Як тільки ця 
кандидатура буде ухвалена, ми оголосимо, хто ця людина, і сподіваємося, що ви зустрінетеся з новим 
керівником під час нашої наступної зустрічі DELAC.  

Запитання від батьків: 

• У чому причина або причини, по якій учні навчаються в школі тільки пару годин, а не цілий день? 
Gwyn Dellinger відповіла, що причина неповного навчального дня в тому, що у нас є когорта/група 
учнів C, які продовжують дистанційне навчання, тому їм потрібно мати доступ до вчителів у другій 
половині дня, і ми також повинні бути дуже обережні із дезінфекцією школи. 

mailto:Cristina.Burkhart@sanjuan.edu
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• Чи доведеться учням брати з собою Chromebook після того, як вони повернуться до 4-денного 
навчання в тиждень? Gwyn Dellinger порекомендувала батькам, звернутися до шкільного офісу і 
якщо учні приносили свої Chromebook коли навчалися 2 дні на тиждень, вони певно продовжать це 
робити і під час навчання на 4 дні у тиждень. У школах мають бути додаткові Chromebook, проте 
деякі школи обмежені у цьому, тому ви можете звернутися із цим запитанням в офіс школи. 

• До речі вчителі проводять заняття зі своїм класом два рази: один раз для учнів в класі і один раз 
для учнів на дистанційному навчанні. Ось чому заняття обмежені за часом. Gwyn Dellinger визнала 
це і сказала «так». 

• Куди ми підемо для тестування на COVID? Ms. Soto відповідає цій людині і відправляє студентам 
інформацію про тестування на сайті COVID і пояснює, що якщо вам потрібно пройти тестування в 
якості одного з батьків або члена спільноти, ви можете зв'язатися з нею, і вона відправить вам 
список різних варіантів, які пропонуються. 

• Було б краще мати місце/школу, де усі бажаючі змогли б отримати вакцину COVID, замість того 
щоб проходити тестування? Пані Контрерас погодилася, що це було б добре, що в цьому місяці 28-
го числа о 18:00 у них буде сімейне збори за допомогою збільшення, яке дасть батькам більше 
інформації для учнів дошкільного віку на всьому протязі заключної школи, а також учні програми 
EL. Gwyn Dellinger визнає і говорить, що їй потрібно буде знайти відповідь, і вона відправить його 
групі. Вона також повідомляє батькам, що вакцини відкриті для всіх у віці 16 років і старше. 

• Чи обов'язково тестування? Gwyn Dellinger відповіла, що це необов'язково.  

Потребує покращення: Gwyn Dellinger поділилася відносно цієї теми: Важливою частиною роботи в 
окружному консультативному комітеті є те, що ми надаємо інформацію та поради керівникам округу, які 
приймають рішення в окрузі, більше зрозуміли точку зору батьків учнів що вивчають англійську мову. При 
цьому нам необхідно провести оцінку потреб, щоб визначити програми, які працюють, а що необхідно 
поліпшити. Ми будемо запитувати інформацію за трьома ключовими напрямками. Відповіді будуть 
записані в кімнатах обговорення.  

Ключові запитання: 

• Що дійсно допомагає вам сьогодні в школі або окрузі? 
• Що школа може надати або зробити для підтримки учнів які вивчають англійську мову через 

пандемію COVID 19? 
• Що потрібно поліпшити в школі або окрузі для підтримки учнів, які вивчають англійську 

мову і їх сімей?  

Після повернення із кімнат для обговорення Gwyn Dellinger запропонувала, щоб батьки із кожної кімнати 
поділилися запитанням або темою яку обговорювали із батьками, яка виникла в результаті розмови. Ms. 
Soto розповідає, що було в іспанській кімнаті, і головне, чим вони хотіли б поділитися, це те, що було б 
мати який-небудь центр для підтримки нових сімей, які зареєструвались в окрузі. Багатьом сім'ям 
необхідно знати, як працює система виставлення оцінок в США, систему освіти, ELPAC тощо. Якби все це 
могло бути в одному центрі, де сім'ї зможуть отримати підтримку, щоб отримати вірне направлення і 
орієнтуватися у в нашій системі освіти. 

Gwyn Dellingerа нагадала що залишилось мало часу, тому деякі пропозиції і запитання ми докладніше 
обговоримо на наступних зборах. Також інформація буде розміщена на сайті DELAC. 

Засідання закінчилося в 11:05 ранку. 



District English Learner Advisory Committee
DELAC Квітнева зустріч  

ВІДДІЛ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ
UKRAINIAN



Icebreaker / Знайомство

Good Morning
Buenos días
Arabic
Russian 
Ukrainian      Добрий ранок! dobryi ranok

Farsi 



Розклад
Пояснення зустрічі
Новини нашого округу (У віртуальних кімнатах із перекладачем)
Потребує покращення
Завершення зустрічі і лотерея



COVID тестування у школах
www.sanjuan.edu/stafftesting
Увійдіть на сторінку користуючись
Паролем батьків або учнів
* потрібна попередня реєстрація  
https://youtu.be/Vl6bdZ4466k
(як робити мазок)

http://www.sanjuan.edu/stafftesting
https://youtu.be/Vl6bdZ4466k


Навчання влітку для учнів що 
вивчають англійську мову

Початкові школи: 

[insert dates] 

Середні школи:

● 1 сесія: 14 червня,2021 до 2 липня, 2021
● 2 сесія: 5 липня, 2021 до 23 липня, 2021

Учні що вивчають англійську мову довгий час (LTEL)

● Дати: 14 червня, 2021 до 23 липня, 2021

За інформацією звертайтесь до:

Cristina.Burkhart@sanjuan.edu (916) 979-8568



Оновлення про керівника програми



Breakout Rooms/Віртуальні кімнати
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