
Fall 2021 learning options 
Кожна сім'я унікальна для нас через пандемію і наслідків в яких кожен з нас виявився. San 
Juan Unified як і раніше прагне надавати додаткові варіанти навчання для задоволення 
індивідуальних потреб дітей. На 2021-22 навчальний рік, учні, якщо не були зроблені зміни 
з вашого боку, будуть зараховані в школи для регулярного навчання. Якщо така модель 
відповідає потребам вашого учня, вам не потрібно нічого робити.  
 
Якщо ви маєте бажання ознайомитись із іншими варіантами навчання для вашої дитини, 
San Juan Unified пропонує наступні:  
 

• Самостійне навчання 
o Програма для TK-5. 
o Програма для 6-12. 

• TK-8 – навчання на дому. 

 
У наших сімей є вибір: записати своїх учнів на самостійне або домашнє навчання на весь 
2021-22 навчальний рік. Якщо ви вибрали варіанти самостійного навчання або 
домашнього навчання, місце в школі, в яку учень попередньо зарахований, не 
збережеться. Учні зможуть повернутися в школу або в програму в яку зареєстровані, якщо 
буде місце, на випадок якщо вони вивішать зробити це пізніше. Якщо в школі, в яку учні 
зареєстровані зараз не буде місця, учням запропонують в сусідній школі. 
 
Спеціалізовані програми, такі як Міжнародний бакалавр (IB), Rapid Learner, Монтессорі, 
STEAM, навчання на двох мовах і образотворчого мистецтва, будуть пропонуватися 
тільки учням які навчатимуться безпосередньо в школах округу, в рамках регулярної 
програми.  
 
Хоча деталі кожної моделі продовжують дороблюватися, короткий опис кожної з програм, 
можна знайти нижче: 

Самостійне навчання  

Сім'ї можуть перевести дитину на програму самостійного навчання в будь-який час. Якщо 
ви бажаєте, щоб ваш учень почав програму незалежного навчання в перший день 
навчання 12 серпня, заповніть форму інтересу до 5 серпня. 

Класи TK-5 

Нова програма самостійного навчання TK-5 пропонує учням модель навчання, яка 
дозволяє їм отримувати знання, через Інтернет, від повністю сертифікованих вчителів San 
Juan Unified. Кожен навчальний день буде включати час, протягом якого учні та батьки 
або опікуни можуть зв'язатися зі своїм учителем в години роботи офісу, а також час для 
синхронного та асинхронного навчання. Спеціалізовані послуги (розвиток англійської 
мови, послуги спеціальної освіти, соціально-емоційна підтримка) будуть надаватися в 
залежності від потреб учнів. Учні також будуть зв'язуватися з іншими учнями віддалено і 
займатися самостійно.  

 



Класи 6-12 

San Juan Unified має вже має програму незалежного навчання для 9-12 класів в школі El 
Sereno High School, яка пропонує учням можливість направляти своє навчання в зручному 
для учнів темпі. San Juan Unified розширить цю програму, щоб вона також була доступна 
для учнів 6-8 класів. Діти, які беруть участь в програмі, будуть працювати в парі з 
наставником-викладачем, який буде забезпечувати віртуальне керівництво по 
завершенню курсу і рухатися по шляху відповідно свого академічного майбутнього, щоб 
бути готовим до коледжу і / або майбутньої професії. 
 
Сім'ям, зацікавленим в програмі самостійного навчання, пропонується заповнити заяву. 
Після того, як заяву буде відправлено, наш співробітник зв'яжеться з вами, щоб 
запланувати інформаційну зустріч. Як правило інформаційні зустрічі проходять протягом 
тижня після подачі заяви. Сім'ї з IEP, повинні бути в контакті з працівником який відповідає 
за ваш план навчання, щоб змінити у плані IEP розміщення.  

Класи TK-8 Домашнє навчання 

Програма домашнього навчання TK-8 пропонує учням від перехідного початкової освіти 
до восьмого класу можливість навчатися вдома за допомогою батьків або опікунів, за 
підтримки кваліфікованого вчителя. Сім'ї співпрацюють з учителем, який дає рекомендації 
за матеріалами навчальної програми, так щоб батьки / опікуни могли безпосередньо 
викладати уроки своїм дітям. Сім'ї / учні, щодня зв'язуються зі своїм вчителем - 
консультантом, щоб брати участь в синхронному навчанні, для оцінки прогресу і 
отримання будь-яку необхідної підтримки. 
 
Сім'ї, які зацікавлені в програмі домашнього навчання, повинні заповнити цю форму, щоб 
зареєструвати своїх учнів на програму домашнього навчання TK-8. Сім'ї також можуть 
зателефонувати в Центральний реєстраційний офіс, по телефону (916) 726-5826, щоб 
задати запитання.  
 

https://form.jotform.com/211966505886165
https://form.jotform.com/201986685013056

