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Timeline available for return to in-person learning / Створено графік повернення до звичайного навчання
У партнерстві з Асоціацією вчителів наш округ досяг угоди про скорочення кількості часу, протягом якого округ
Сакраменто повинен перебувати на червоному рівні державної системи оцінки ризику COVID-19, і зобов'язується
встановити дату повернення для TK-6 класів навіть якщо наш перехід на червоний рівень зупиниться.
Відповідно до нової угоди, всім класам буде надана можливість повернутися до звичайного навчання в гібридному
форматі через п'ять днів після переходу округу Сакраменто на червоний рівень. Якщо швидке просування округу
Сакраменто до червоного рівня навіть не продовжиться, учням TK-5 класів та автономних 6-их класах буде
запропонована можливість повернутися до очного навчання з 5 квітня.
Слідуючи керівництву штату, учні 6-х класів, які змінюють класи, і учні з 7 по 12 класи можуть повернутися до
очного навчання тільки після того, як округ перейде в червоний рівень протягом 5 днів. Щоб забезпечити достатній
час для підготовки, якщо округ Сакраменто перейде в червоний рівень під час весняних канікул в окрузі (29
березня - 2 квітня), ці учні зможуть повернутися до очного навчання починаючи з 12 квітня. У центрах і програмах
спеціальної освіти повідомлять вам конкретну інформацію про дати і подробиці, стосовно розкладу.
«Ми натхнені недавнім поліпшенням в показниках захисту здоров'я, які дають надію, що ми на шляху до переходу
на червоний рівень в найближчі тижні», - повідомив керівник округу Кент Керн. «Наявність цієї нової угоди
наближає нас до того, щоб знову вітати наших учнів і працівників в класі».
Округ Сакраменто може досягти червоного рівня, раніше всього 16 березня, і угода вимагає, щоб викладачі були
повідомлені як мінімум за 14 днів до того, як їх знову запросять повернутися до школи. З огляду на подальше
зменшення числа випадків захворювання на COVID-19 в окрузі Сакраменто і зниження показників захворювань, на
сьогоднішній день округ направив всьому персоналу повідомлення про повернення, як і було домовлено, за 14
днів. Це гарантує, що якщо округ досягне червоного рівня до весняних канікул, учні всіх класів зможуть
повернутися до звичайного навчання.
Незалежно від рівня, на якому ми знаходимося, у нас встановлена дата повернення для TK-5 і автономних 6класних класів, і школи і працівники будуть у режимі очікування. Сім'ям слід чекати повідомлень від шкіл в
найближчі тижні з докладним описом усіх заходів для учнів, віртуальних інформаційних сесій для батьків/опікунів,
а також пакет з інформацією про безпеку у школах.
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Учні, які вирішили повернутися до звичайного навчання, будуть обслуговуватися за гібридної моделі відповідно до
вказівок штату. Студенти будуть розподілені в групи A або B. Щопонеділка і щовівторка група A буде на заняттях
вранці, а група B і ті, хто продовжує дистанційне навчання, отримуватимуть дистанційне навчання в другій
половині дня. По четвергах і п'ятницях розклад повторюється, але тепер група Б навчається вранці у школах. Сім'ї,
які вирішили продовжити дистанційне навчання, будуть віднесені до групи C.
З 8 березня, навчання по середам залишатимуться асинхронним для всіх рівнів до кінця місяця. У міру визначення
точних дат початку занять, буде повідомлена додаткова інформація про будь-які додаткові асинхронні дні.
Якщо округ Сакраменто
перейде на червоний
рівень станом на ....

Тоді учні дошкільної
освіти (для дітей
ясельного віку та
дошкільного віку)
зможуть повернутися
до звичайного
навчання ...

Тоді учні K-5
класів та
самостійних 6их класів
повернуться до
навчання...

(Departmentalized) 6-ті класи,
учні 7-12 класів та Центрів
Спеціальної Освіти
повернуться до звичайного
навчання...

16 Березня

5 Квітня

22 Березня

22 Березня

23 Березня

12 Квітня

5 Квітня

5 Квітня

30 Березня

12 Квітня

5 Квітня

12 Квітня

6 Квітня

12 Квітня

5 Квітня

12 Квітня

У любий час після 6
Квітня

12 Квітня

5 Квітня

5 днів після переходу на
червоний рівень
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