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Розділ 1: Далі надано огляд, що пояснює зміни до програм та пропозиції, які місцеве освітнє агентство (LEA)
зробило у відповідь на закриття шкіл для подолання надзвичайних ситуацій пов’язаних із COVID-19 та основних
наслідків закриття на учнів та сім'ї округу.
San Juan Unified школи були закриті 16 березня 2020 року на період до кінця 2019-2020 навчального року, щоб
уповільнити поширення COVID-19 та захистити здоров'я наших учнів, працівників та громади. Створена команда що
складається із керівників округу, представників громади та бізнес партнерів, негайно розробили наступні зміни в
програмі, щоб зменшити негативний вплив на учнів та їх сім'ї по причині закриття шкіл.
●

Команда відділу харчування розпочала безкоштовне надання їжі для студентів починаючи із 17 березня на
території двадцяти семи шкіл округу, надавши 196,326 порцій з березня по квітень.

●

Команда Technology Services організувала та розпочала надання 21659 комп’ютерів починаючи з 26 березня
та досі працює із сім'ями, щоб допомогти із підключенням до Інтернету надаючи потребуючим допомогу із
безкоштовним або із знижкою підключенням до Інтернету.

●

Команда професійного навчання та інновацій, створила групи різного рівня, включаючи вчителів, які
спеціалізуються на підтримці найбільш потребуючих учнів для планування підтримки, надання навчання та
ресурсів. Усі ресурси, розроблені цими групами, були розміщені окружному Центрі дистанційного
навчання, через який пройшло 22.050 візитів у внутрішню мережу округу. Документ із інструкціями
(C.A.R.E.S: Спілкуватися, задавати питання, читати та рецензувати, збагачувати, спостерігати за собою) та
ресурси були створені для підтримки вчителів у період між 16 березня та 10 квітня 2020 року на етапі
первинного огляду навчання. Було проведено також опитування щодо визначення професійних потреб у
навчанні серед персоналу під час переходу на дистанційне навчання, через що було отримано 1636
відповідей від персоналу.

●

Колектив Education Services у співпраці з керівниками шкіл, організовував соціальну та емоційну підтримку,
впроваджуючи Student Safety Net для безпеки учнів, через контакт із 99% учнів та їх родин. Надаючи
підтримку найбільш вразливим групам студентів, включаючи групи із Local Control Funding Formula (LCFF),
надаючи допомогу групам що отримують допомогу через ці фонди.
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●

Відділ Communication створив мікросайт COVID-19; і команда Family and Community Engagement також
запустила мікросайт батьківського HUB для централізації та надання доступних, різноманітних ресурсів,
запропонованих через окружні, регіональні агенції та інші партнерські групи. Команда залучення сім'ї та
громадськості, надалі співпрацювала з іншими відділами, щоб забезпечити віртуальне навчання, щоб
допомогти батькам підтримати зусилля на дистанційному навчанні. До 21 травня мікросайт COVID-19
відвідали 70 532 користувачів із 99 911 переглядів сторінок. Мікросайт Parent HUB мав понад 150 онлайнучасників віртуальних тренувань та 750 переглядів навчальних відео; координатори праці із батьками
ініціювали понад 300 прямих контактів для підтримки батьків.

●

Комунікаційна група продовжує транслювати важливу інформацію на декількох мовах шляхом прямого
контакту зі студентами та сім'ями, мікро сайту COVID-19 в окрузі та всіх каналів соціальних медіа.

●

Команда зарахування San Juan Central, змінила процедури, що дозволяють здійснювати реєстрацію, запити
на переведення та запити про отримання записів користуючись Інтернет платформою округу. Також був
реалізований план докладного пояснення про зміни, щоб допомогти сім'ям зрозуміти та використовувати
ці послуги дистанційно. З 16 березня San Juan Unified отримав та обробив 770 онлайн-запитів щодо
зарахування та/або переведення.

●

Команда працівників заключної освіти, спрямовувала конкретні дії на підтримку випускників. Ці дії
включали завчасну ре активацію курсів APEX, що дозволило студентам провести аналіз та інтервенцію для
відновлення або отримання повних балів, зокрема орієнтуючись на випускників. У травні округ взяв на себе
зобов’язання щодо віртуальних випускних заходів у школах, докладно дотримуючись діючих вказівок щодо
охорони здоров’я та соціального дистанціювання. Все це було зроблено щоб віддячити нашим випускникам
за їх наполегливу працю із подальшим переходом до коледжу та отримання кар’єри.

Розділ 2: Пояснення того, як LEA задовольняє потреби своїх студентів, що вивчають англійську мову, прийомних
дітей та студентів із сімей із низьким рівнем прибутку.
В додаток до змін у загальнодержавній програмі, спрямованих на зменшення впливу закриття шкіл на учнів та сім’ї,
було запроваджено цільові підходи для задоволення потреб наших учнів, що вивчають англійську мову, прийомних
дітей та студентів із сімей із низьким рівнем прибутку.
Команда багаторівневої системи підтримки (MTSS) працює із центрами підтримки шкіл, де 40% і більше учнів є
соціально-економічно незахищеними. Готуючись до закриття школи та переходу до дистанційного навчання,
команда MTSS адаптувала свою модель обслуговування, щоб забезпечити постійну підтримку учнів із низьким
рівнем доходу, із ризиком зазнати найбільшого негативного впливу.
●

Фахівці з академічного втручання, підтримують зусилля для зв'язку зі студентами, які не мають доступу до
дистанційного навчання. Вони надають підтримку програм на основі комп'ютерної допомоги, таких як
iReady та Lexia.

●

Соціальні працівники та консультанти продовжують надавати інформацію та підтримку студентам
програми, та тим учням, кого нещодавно направили на отримання допомоги. Вони надалі співпрацюють з
учителями у школах, щоб забезпечити соціально-емоційну підтримку у навчанні.

●

Психотерапевти надають послуги по направленню лікарів та через дільничний процес направлення.
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●

Шкільні медпрацівники, є додатковою підтримкою у школах, назначаючи зустрічі із стоматологом у разі
необхідності із подальшою перевіркою, а також плануючи перевірки зору на осінь 2020 року із наданням
безкоштовних окулярів в центрах підтримки учнів.

Працівники округу провели контакти із 99% наших учнів / сімей із низьким рівнем доходу, і 69% отримали
Chromebook.
●

Працівники відділу сприяння навчанню студентів, перекладають повідомлення та інформацію, щоб
гарантувати, зменшення мовного бар'єру на учнів та їх сім'ї, що вивчають англійську мову, в отриманні
доступу до критичної інформації про закриття шкіл, розподілу їжі, комп'ютерів, дистанційного навчання,
освіту та інші доступні ресурси для зменшення наслідків від закриття шкіл. Двомовні асистенти та
працівники школи, у справах відносин із сім’ями, допомагають батьками на їх рідній мові, забезпечуючи
навчання та підтримку, щоб студенти та родини мали змогу отримати пояснення як наприклад
використовувати віртуальну платформу для спілкування та проведення дистанційного навчання.
Спеціалісти з навчальних програм та технологій розробили необхідні інструменти, кураторські ресурси та
провели тренінг для викладачів, щоб допомогти учням які вивчають англійську мову отримати доступ до
уроків із поясненнями на рідній мові. Представники округу зв’язалися із 99% студентів/сімей наших
студентів та 80% отримали Chromebook.

●

Відділ The Foster Youth Services підтримувала діяльність та продовжувала надавати підтримку прийомній
молоді та сім’ям через закриття школи та дистанційне навчання, підтримуючи зв’язок з 99% студентівприйомних молоді. З 13 по 21 березня було зараховано 20 нових студентів, вісім учнів отримали
направлення для допомоги із харчуванням та житлом, 22 учня направили до шкільних порадників та
соціальних працівників для соціально-емоційної підтримки, 17 учнів мали змогу покращити бали, а 25 учнів
навчались у віртуальних класах, отримуючи практичні знання про подальше самостійне життя. Усіх дітей
забезпечили комп’ютерами Chromebook.

Розділ 3: Пояснення кроків, які було зроблено LEA для продовження надання відповідного дистанційного
навчання.
Адміністрація SJUSD проводила планування подальшої роботи, як розробити метод навчання та підтримки для
вирішення питань із дотримуванням юридичних вимог, передбачених федеральним та штатним законодавством,
пов'язаних з рівним доступом до проґрам та класів для різних учнів. Нашим наміром є те, щоб кожен працівник,
відповідав вимогам щодо кваліфікації, до кінця червня, і щоб усі наші студенти успішно навчались. Ми
продовжуємо працювати з нашими трудовими партнерами, сім'ями та спеціалістами, щоб забезпечити якісне
навчання за допомогою нових навчальних платформ, задовольняючи потреби наших різноманітних учнів.
● Вісімдесят п’ять фахівців, провели аналіз відповідей у складі міждисциплінарних груп, різних рівнів, що
складалися із представників спеціальної освіти, вчителів, фахівців з розвитку англійської мови,
адміністраторів та працівників освіти для раннього навчального віку для розробки поетапного процесу
підтримки навчання.
○ Фаза 1 - забезпечила цілеспрямований розвиток професійних навичок користуючись

віртуальними платформами, які будуть використовуватися при дистанційному навчанні.
○ Фаза 2 - зосереджена на ефективній практиці для забезпечення доступу до програм, для
різних учнів та залучення учнів до віртуального навчання.
○ Фаза 3 - зосереджена на підходах та найкращих практиках для проведення постійної
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перевірки та оцінки, як частини дистанційного навчання.
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●

Наші працівники розробили та продовжують здійснювати програму дистанційного навчання, із
наданням ресурсів, для підтримки вчителів, що впроваджують дистанційне навчання. Центр
дистанційного навчання включає навчальні календарі, можливість праці у Google Classroom на
рівні класів, відеоролики технічного навчання та підтримки, а також відеозаписи для підтримки
тем уроків. Надані ресурси також включають спеціальні освітні послуги, вивчення англійської мови,
фізичного виховання та прикладних та виконавських мистецтв через дистанційне навчання.
Загалом вчителі відвідали більше 3500 навчальних занять, а 23 відео стосовно налаштування, мали
4800 переглядів.

●

Команда технологічного забезпечення, продовжує надавати підтримку студентам та персоналу з
використанням та налаштуванню технологій, Інтернету для студентів та їх сім'ям у класах TK-12, що
розпочалися наприкінці березня. На сьогодні студентам було надано 21 659 Chromebook та 121
Інтернет доступу, в додаток 79 точок доступу, було розповсюджено серед персоналу.

●

Починаючи з 10 квітня 2020 року, ми перейшли до моделі дистанційного навчання, включаючи
відновлення системного навчання. Для учнів К-12 були встановлені нові методичні рекомендації,
включаючи правила отримання балу / відсутність балу в середніх та заключних школах та оцінки
досягнень в початкових школах. Учні 9-12 класів можуть відмовитись від кредиту за
замовчуванням/без кредиту та подати запит на отримання детального опису досягнень. Були
зібрані дані, щоб визначити, які студенти не навчаються дистанційно, ми встановили контакти зі
студентами та сім'ями, з метою усунення бар'єрів для занять.

●

У травні було проведене друге опитування вчителів, а також опитування батьків, щоб зібрати
інформацію про наступні кроки для підтримки педагогів, студентів та сімей під час дистанційного
навчання. Наразі наші команди планують освітній план на 2020-2021 навчальний рік.

Розділ 4: Наведіть опис кроків, які вжив LEA для забезпечення шкільного харчування враховуючи правила
соціального дистанціювання.
●

Починаючи з 13 березня, служба Nutrition Services розпочала процес перевірки наявних продовольчих
ресурсів, розробки меню, визначення персоналу та визначення протоколів соціального дистанціювання в
рамках заходів округу з розподілу продуктів харчування у відповідь на закриття шкіл по причині COVID-19.
16 березня команди були відібрані, щоб вести розподіл їжі, а наступного дня розпочалося надання їжі у 27
школах в окрузі San Juan USD.
Протягом березня було надано 72322 харчових пакунків
У квітні місяці було надано 123 994 пакунки
До 20 травня було подано загалом 294,338 пакунків

●

Забезпечення студентів харчуванням, зберігаючи наших працівників та громаду в безпеці, є і продовжує
залишатися нашим головним пріоритетом. Зараз пропонується один обід та сніданок на наступний день на
території 27 шкіл округу з понеділка по п’ятницю з 11:30 до 12:30. Хоча спочатку їжа подавалася холодною,
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після коригування процедур упаковки та розміщення пристроїв для підіґріву їжі на місцях розповсюдження,
студенти тепер отримують гарячий обід кілька днів на тиждень разом зі холодним сніданком на наступний
день.
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●

У наших школах, є представники що розмовляють на різних мовах щоб допомогти надавати
інструкції для сімей на їх рідній мові. Перекладені інструкції також розміщувались на харчових
упаковках для забезпечення безпечного харчування та інформації для сімей із культурними
обмеженнями відносно певних продуктів.

●

Коли сім’ї приїжджають щоб забрати їжу на узбіччі на машині, працівник служби харчування, вітає
їх на безпечній відстані і візуально визначає кількість дітей у машині. Потім вони отримують
відповідну кількість пакетів із їжею, розміщують пакунки на столі та відходять назад на безпечну
відстань. Сім'я бере пакунки з їжею та повертається до машини. Для сімей які приходили пішки,
пакунки подаються однаково. Наші працівники відділу харчування регулярно проходять
підготовку, мають засоби індивідуального захисту, включаючи маски, захист для рук, одноразові
фартухи та засоби для дезінфекції. На майданчиках, де не вистачає місця на кухні для дотримання
вимог соціальної дистанції, загальні кімнати були перероблені під тимчасову кухню для підготовки
їжі.

●

Їжу продовжать надавати для учнів у 14 школах, з 15 червня по 31 липня. Об’єднаний шкільний
округ San Juan продовжить забезпечення усім необхідним, і наша команда відділу харчування
працює над тим, щоб розробити можливі моделі обслуговування продуктами в рамках
масштабних координованих заходів округу на осінь 2020 року.

Розділ 5: Наведіть опис кроків, які були зроблені LEA для організації спостереження за учнями протягом
звичайних шкільних годин.
●

На момент закриття шкіл, округ SJUSD також припинив роботу до-, під час та післяшкільну допомогу
для учнів. Наразі SJUSD не здійснював нагляд за учнями протягом шкільних годин. У ході
планування та підготовки до 2020-2021 навчального року, розглядаються варіанти створення
нагляд за учнями до, під час та після шкільних годин.
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