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У липні, рада по освіті, ухвалила рекомендації що були надані від працівників, прийнявши різні 
варіанти освіти для впровадження, враховуючи зміни ситуації із карантином. Департамент 
Освіти штату рекомендував школам розпочинати рік за моделлю дистанційного навчання. 
Тепер, коли перший місяць навчання у форматі дистанційного навчання завершено, наше 
бажання надати інформацію про те що зроблено, наше планування та наступні кроки, щоб 
бути готовими до можливого повернення до регулярного навчання, але тільки тоді, коли це 
буде безпечно для наших учнів, працівників та громади в цілому. 
 
Пропонуємо інформацію про: 
 

• Огляд теперішніх справ із охороною здоров'я та COVID-19 в San Juan USD 
• Зусилля для подальшого покращення дистанційного навчання 
• Навчання у малих групах (когортах) 
• Пояснення статуту відмови від послуг ТК-6 
• Наступні кроки, які потрібно зробити, щоб знову повернутись до регулярного навчання 

 

Умови та система державного рейтингу 
Каліфорнія запровадила рейтингову систему для кожного округу із рівнями поширення COVID-
19. В даний час, Сакраменто округу залишається на найвищому рівні ризику, (статус 
фіолетовий або "широко поширений". За винятком шкіл К-6, та варіанти послуг конкретним 
студентам у невеликих групах (пояснення нижче). Дозвіл на відкриття шкіл неможливий, якщо 
округ знаходиться в "фіолетовому/широко поширений" статуті. Щоб відкрити школи, округ 
повинен бути на червоному або "значному" рівні і залишитися у цьому статуті, протягом двох 
тижнів безперервно. 
 
Для визначення допуску для округу: використовуються два показники: кількість нових випадків 
COVID-19 на день та відсоток тестів, які показали що людина захворіла на COVID-19 після 
отримання результатів. 
 

Система ризику у штаті 

Рівень ризику округу Нові випадки 
(щодня на 100 000) 

Позитивні тести 

Поширена Більше 7 Більше 8% 

Значна 4 - 7  7 5 - 8 % 

Помірна 1 - 3.9 2 - 4.9 % 

Мінімальна Менше 1 Менше 2% 
 
За останні тижні в окрузі Сакраменто спостерігається незначне, але покращення цих 
показників. Відсоток тестів COVID-19, із підтвердженням захворювання, становить 5,7 
відсотка, що є досить низьким, і це може допомогти нам перейти на наступний рівень 
державної системи ризиків. Але другий індикатор про кількість нових випадків захворювання 
на день залишалася високим. В даний час це 9 випадків на 100 000 мешканців. Щоб перейти 
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на наступний рівень системи з меншими обмеженнями, кількість випадків повинна зменшитись 
до 4-7 на 100 000. Найбільш реалістичний прогноз коли штат зможе понизити рівень для 
округів, випадає на перший тиждень жовтня. 
 
 

Нові інциденти 
(щодня на 100 к 

Позитивні тести 

Сакраменто (округ) 9 5.7 % 

Вам потрібно перейти на червоний / "значний" 7 або менше 5 - 8 % 

 
Найкращий спосіб щоб допомогти поліпшити ці результати - дотримуватись інструкцій від 
департаменту по охороні здоров'я, із обмеженням контактів з іншими людьми, носити маски на 
в громадських місцях і частіше мити руки. Після того, як округ Сакраменто перейде на 
червоний або "значний" ризик, залишаючись на цьому рівні протягом двох тижнів, округ зможе 
розглянути можливість переходу на регулярну модель навчання, із модифікаціями що були 
затверджені Радою по Освіті в липні. 
 
Випадки захворювань в San Juan USD 
Округ буде надавати інформацію про випадки захворювань, як тільки нам повідомлять про це. 
У таких випадках ми перевіряймо надану інформацію та приймемо рішення про закриття 
програми/школи, санобробку територій та встановлення кола людей із якими особа мала 
контакт. 
 
В даний час єдиною програмою в окрузі, де студенти регулярно відвідують школу е Discovery 
Club, основна функція програми це догляд за дітьми. Знаходячись на території більш ніж 20 
шкіл, у програмі були виявлені два випадки захворювань у працівників програми. В результаті 
чого, програма були закрита на 14 днів на карантин. В одній із шкіл, в Discovery Club були 
працівники, які мали контакт із членами своєї сім'ї, що мали вірус, в результаті чого ми 
повідомили нашим працівникам щоб вони були обережними та обмежили контакти. 
 
Більшість часу за програмою, проходить без присутності учнів, так як працівники, які не мають 
можливості працювати з дому, працювали локально. З початку літа 15 працівників округу 
отримали підтверджені результати захворювання на COVID-19. У кожному випадку, всі хто 
контактував із хворими і працювали у школах, відправлялись на карантин, а в приміщеннях 
була зроблена санітарна обробка. 
 
Підтримка дистанційного навчання та планування початку регулярної освіти 
Ми продовжуємо слідкувати за здоров'ям працівників округу, дітей і шкільного персоналу, 
одночасно працюючи над поліпшенням моделі дистанційного навчання, поступово 
повертаючись до регулярної освіти учнів, які будуть готові повернутися до школи, коли нам 
дозволять це зробити, і все інше буде відповідати правилам безпеки. 
 
 
 
Підтримка дистанційного навчання 

 
Загалом, порівнюючи те, що було у цьому першому місяці навчання ми бачимо 
покращення у порівнянні із станом освіти, який був навесні. Але все рівно, не все було 
досконалим, не обійшлося без стресу і тривоги. San Juan прагне запропонувати 
високоякісні варіанти дистанційного навчання, будь то тимчасові, по причині безпеки і 
охорони здоров'я, або на постійній основі за вибором учнів і їх сімей. Подальше 
зміцнення наших можливостей, залишається одним із основних наших направлень. 
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Система розпізнавання в Zoom зробило наші віртуальні класи безпечніше. Це було 
визначено за відповідями нашого анкетування див. результати від 5200 респондентів, в 
результаті чого, ми працювали із інженерами, щоб покращити процес перевірки особи 
та входу в систему.   
 
Відповіді на опитування: Наскільки ви задоволені платформою Zoom? 
 

 
 

Звуження цифрового розриву для сімей також є пріоритетним завданням. Район 
виділив понад 950 wifi точок доступу в Інтернет для сімей, які не мали цього і більш 
28000 комп’ютерів Chromebook. 

 
Розроблюючи процес покращення моделі навчання, близько 90 вчителів провели 
більшу частину літа, створення уроків (відео), для дистанційного навчання у 
відповідності до базових стандартів освіти.  Уроки що проводились одним із вчителем 
заключної школи    

 
Школи підтримують взаємодії учнів як команди, пропонуючи батькам/опікунам доступ 
до ресурсів та іншу підтримку. Ми також прислухаємося до порад та зауважень від 
наших студентів та батьків/опікунів, і це допомагає додати покращення в наших 
віртуальних класах. Ми запрошуємо Вас поділитися будь-якими зауваженнями або 
порадами безпосередньо із вашим вчителем та/або директором школи. Якщо є 
проблеми, і ви не маєте можливості вирішити це самостійно, ви також можете 
отримати допомогу в нашому офісі. 

 
Планування подальшого навчання: послуги у малих групах (когортах) 
Наприкінці серпня Каліфорнійський Департамент охорони здоров'я видав рекомендації, 
які дозволяють нам розпочати навчання дітей в невеликих групах (14 або менше) у 
школах. Цей посібник спеціально розроблений, щоб пояснити шкільним округам як 
надати освіту для учнів, які не можуть навчатись у форматі дистанційного навчання. 
 
San Juan USD бере активну участь у плануванні навчання у маленьких групах 
(когортах), для надання освіти нашим студентам із обмеженими фізичними 
можливостями, помірними або серйозними потребами від спеціальної освіти. У 
сімейному опитуванні понад 75 відсотків респондентів зазначили, що вони готові до 

https://youtu.be/zVECBrVIaUA
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того щоб їх діти, які отримують допомогу від спеціальної освіти навчались у школах в 
невеликих групах. Округ в даний час працює із вчителями, щоб визначити тих, хто 
зможе навчати учнів на регулярній основі, а також визначити конкретну підтримку. 
Нашим наступним кроком буде визначення шкіл і планування надання транспортних 
послуг для відновлення навчання в регулярних школах в найближчі тижні. 

 
Особисте планування: відмова ЛК-6 
Отримавши дозвіл з боку штатних установ, Департамент охорони здоров'я розробив 
заяву (ТК-6 waiver application). У разі ухвалення, це фактичний дозвіл школам 
відкриватись для учнів K-6 класів. На школи, у яких навчаються учні К-8, 7 і 8 класів, це 
не застосовується. 

 
Станом на 16 вересня, 25 шкіл в окрузі Сакраменто отримали дозвіл. Це приватні 
школи, які, як правило, мають класи із меншою кількістю учнів, порівняно із 
загальноосвітніми школами. У цих школах простіше дотримуватися вимог штату і цим 
ці школи відрізняються від шкільних округів з великою кількістю шкіл і тисячами учнів і 
працівників. 
 
Хоча San Juan USD не виключив таку можливість для наших класів TK-6, але в даний 
момент ми не застосовуємо цю стратегію. 
 

Ось чому: 
 

1. Хоча ми продовжуємо працювати над поліпшенням дистанційного навчання для 
всіх, наша наступна ціль розпочати регулярне навчання у малих групах (когортах) 
для учнів які не отримують знання через дистанційну освіту. Багато проблем, які 
необхідно вирішити, розпочинаючи навчання у невеликих групах, що до речі є 
частиною вимог, необхідних для дозволу. Ми чекаємо на можливість щоб відкрити 
школи після того, як округ в Сакраменто переходить в категорію ризику червоний / 
значний, в державній системі індикаторів ризику. 
 

2. За вимогами, для отримання дозволу, потрібно вирішити питання, які повинні бути 
вирішені, щоб відповідати вимогам і отримати дозвіл на відкриття шкіл. Наприклад, 
одна із умов це надати докази того, що студенти і працівники мають адекватний 
доступ до швидкого тестування на COVID-19, у разі виявлення випадків 
захворювання. Крім того, повинні бути докази того, що всі працівники мають доступ 
до тестування якщо будуть виявлення без симптомів випадки захворювання на 
COVID-19. Хоча система тестування покращилася протягом останніх тижнів, ми (та 
інші шкільні округи в цьому районі) продовжуємо оцінювати наші можливості на 
здатність відповідати цим вимогам для тисяч наших учнів і працівників. 
 

3. Процес розробки заяви, для того щоб відкрити школи ТК-6 після того, як в округ 
Сакраменто перейде на червоний рівень і буде на рівні протягом двох тижнів. 
Готуючись до цього ми розуміємо що карантин буде продовжений, якщо округ 
залишається в фіолетовий / широкий діапазон. Ми очікуємо, що коли район 
переїжджає в категорію red/substantial, і всі необхідні заходи відносно безпеки та 
тестування будуть впровадженні, так щоб школи могли знову відкритися, у цьому 
випадку початкові класи будуть першими, у школах що зустрінуть учнів. 

 
Існує велика кількість вимог, необхідних для отримання дозволу щоб повернути дітей у школи 
в більшому масштабі, коли прийде час. Якщо округ залишається в purple/widespread категорії 
ризику, існують елементи що організовані для забезпечення безпеки учнів і працівників, 
включаючи адекватну перевірку та можливості виявлення контактів, округ розгляне питання 
про подачу заявки для шкіл ТК-6. 
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Наступні кроки, які потрібно підготувати 
 
Оскільки школи закриті з 13 березня, ми працюємо, щоб учні і вчителі якомога швидше 
повернулись назад у класи. Адміністрація округу дотримується оптимістичних поглядів, і за 
підтримкою громади, ми впевнені що ситуація із пандемією в окрузі Сакраменто 
продовжуватимуть покращуватись, і це дасть можливість школам знову відкриватися, наше 
бажання бути готовими, коли це станеться. 
 
Сім'ї та працівники можуть бути впевнені, що ми повідомімо принаймні за два тижні до будь-
якого відновлення навчання у школах. 
 
Як тільки це станеться, ми запропонуємо сім'ям вибрати модель освіти: регулярний у школах, 
дистанційний або у домашній школі, в залежності від вибору учнів. Щоб допомогти нам із 
підготовкою, сім'ї отримають анкету опитування в першій половині жовтня, із тим щоб ви могли 
подати ваш вибір навчання для своїх учнів. Зібрана інформація буде використовуватися для 
діалогу та розробки плану дій нашим вчителями і працівниками, щоб підготуватися до 
можливого повернення у школи. 
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