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Шановні учні класу 2020,  
 
Минулого тижня, San Juan Unified оголосив, що ми проведемо віртуальні церемонії випуску 
старшокласників у червні для кожної із наших заключних шкіл. Хоча я знаю, що це не результат, з якого 
багато з нас хотіли досягти, я хочу поділитися більшою міркуванням та міркуванням, що стоять за 
рішенням. Мені важливо, щоб ви знали, що це не було швидким рішенням чи легким рішенням, 
прийнятим поспіхом, без огляду на вас та вашу наполегливу працю. 
 
Ми не могли запитати у кожної людини про їхні особисті переваги, але ми почули дві великі і досить 
універсальні теми, які керували нашим прийняттям рішення у відповідності із існуючими зараз 
обмеженнями через карантин.  
 

1. Ми повністю згідні із тим, що ми повинні вшанувати Випускний Клас 2020 року. Ви працювали і 
навчались увесь цей час, щоб досягти цього пункту у вашому житті. Ваші зусилля, ваша 
боротьби та ваші досягнення заслуговують на те, щоб бути визнаними. 

2. Що б ми не робили, ми повинні максимально враховувати різні моменти. Зустрітися із 
випускниками однокласниками, із тими хто був із вами останні 12+ років, дійсно важливо.  

 
Ми всі погоджуємось із тим, що віддається перевага у святкуванні коли ми це робим особисто, і ми 
працювали над тим, щоб визначити варіант, який відповідає двом вищевказаним побажанням, а також 
враховуючи обмеження по причині безпеки. Працівники округу продовжують тісно співпрацювати із 
місцевими службовцями в галузі охорони здоров’я для моніторингу COVID-19, і хоча ми очікуємо, що 
деякі обмеження перебування вдома будуть зняті в найближчі дні або тижні, нам не було повідомлено 
відносно масових заходів або групових зборів із визначенням будь-якої кількості людей що буде 
дозволено цього літа, не кажучи вже про період що випадає на закінчення навчального року. 
 
Ми також знаємо, що Клас 2020 –крокує у різні місця! Напевно дорослим здається, що ви всі просто 
будете стояти навколо, чекаючи, коли світ дозволить вам закінчити навчання, але ми знаємо, що 
настане день, і деякі із вас відправляться в наступний розділ подорожі прямуючи до коледжу, 
розпочинаючи кар’єру, вступаючи до лав військових сил США чи щось інше. Для нас важливо щоб у 
цей день якомога більше ваших однокласників та друзів були разом із вами, а для цього нам потрібно 
щось зробити щоб ви запам’ятали цей час навчання у школі. 
 
Наші умови привели нас до ідеї віртуального випускного але ми продовжуємо шукати додаткові 
можливості ще й особисто відзначити та вшанувати ваш випуск у найближчі місяці, коли це дозволять 
умови у плані охорони вашого здоров’я та безпеки. Інші школи нашого регіону та багато коледжів, 
університетів, дійшли до такої самої відповіді. Знайте, що ваші директори, вчителі та працівники нашого 
округу продовжуватимуть шукати способи зібрати вас особисто, коли це буде безпечно. Я також додаю 
документ із відповідями на запитання FAQ, який пояснює більше про цей процес та інші варіанти, які 
ми враховували. 
 
Звертаючись до вас, я маю бажання попросити Вас прийняти участь у цих віртуальних заходах з 
однокласниками. Одягніть шапку та мантію для епічний селфі, щоб поділитися з усіма знайомими. 
Пам’ятайте усіх людей, які допомогли вам досягти найкращого успіху – ваших батьків, рідних братів та 
сестер чи інших, додавши їх у свій відео кліп. Плануйте віртуальну вечірку із друзями через соціальні 
мережі, коли ваша церемонія закінчиться. 
 
Будь ласка, скористайтеся цією можливістю бути разом, коли ми повинні тимчасово бути фізично на 
відстані один від одного. Дякую за все, що ви зробили під час навчання, за те що ви стали дорослими і 
знайшли свій шлях. Ми пишаємося вами. 
 
З повагою  
Kent Kern 
Superintendent 
San Juan Unified School District 
 


