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San Juan Unified школи будуть закриті починаючи з 16 березня 
 
 
Увага ситуація і термін карантину можуть бути змінені в разі будь-яких оновлень або змін 
від державних і федеральних служб. 
Підкреслюємо, що ця дія є заходом профілактики і НЕ є результатом підтвердженого 
захворювання COVID-19 серед наших студентів або працівників в окрузі. Це також 
робиться з величезною турботою про наших студентах, співробітників і співтоваристві. 
Ми знаходимося в дуже мінливою ситуації з обставинами, пов'язаними з COVID-19. Як ми 
вже повідомляли раніше, ми продовжуємо підтримувати тісні контакти з посадовими 
особами, які відповідають за охорону здоров'я в нашому штаті, і по їхніх порад і 
координуючи свою роботу з іншими шкільними округами ми прийняли рішення закрити 
школи в окрузі San Juan Unified для учнів починаючи з понеділка, 16 березня і до кінця 
весняних канікул (неділі, 12 квітня), включаючи спортивні змагання і все позакласні 
заходи. 
У той час як наші шкільні приміщення будуть закриті, для учнів створюються додаткові 
дистанційні можливості навчання. Кожна школа створить документ, в якому буде 
міститися інформацію про те, як дистанційно за допомогою комп'ютера спілкуватися з 
співробітниками на час вимушеного закриття шкіл. Ця інформація буде передана в школи 
на наступному тижні. Ми цінуємо ваше терпіння, поки персонал працює над здійсненням 
цього плану. 
Крім того, на кожному шкільному веб-сайті буде представлений список ресурсів для 
онлайн-навчання, які також будуть доступні для того щоб продовжити навчання на час 
карантину. Ми не будемо на цьому етапі змушувати студентів виконувати будь-які 
завдання. Наша мета - надати віртуальні уроки для студентів для підтримки їх знань. 
У той час як ми закриті для публіки, спеціальна команда з працівників нашого відділу 
технічного обслуговування і експлуатації буде проводити глибоку прибирання наших шкіл, 
щоб забезпечити дезінфекцію наших об'єктів перед відкриттям шкіл: 

San Juan Unified надаватиме харчування для сімей, обід і сніданок (в розрахунку на повний 
день) ви можете прийти за їжею або під'їхати в пункт видачі на автомобілі. Харчування 
буде запропоновано для дітей від 18 років і менше. Ми почнемо надавати харчові пакети 
у вівторок, 17 березня, в 26 школах. Харчування продовжиться до п’ятниці, 3 квітня, 
щоденно з понеділка по п’ятницю в наступних школах:  

Carmichael  

· Cameron Ranch Elementary, 4333 Hackberry Lane, Carmichael, CA 95608  

· Carmichael Elementary, 6141 Sutter Ave., Carmichael, CA 95608  

· Charles Peck Elementary, 6230 Rutland Dr., Carmichael, CA 95608  

· Coyle Avenue Elementary, 6330 Coyle Ave., Carmichael, CA 95608  
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· John Barrett Middle, 4243 Barrett Road, Carmichael, CA 95608  

· Starr King K-8, 4848 Cottage Way, Carmichael, CA 95608  

Citrus Heights  

· Arlington Heights Elementary, 6401 Trenton Way, Citrus Heights, CA 95621  

· Carriage Drive Elementary, 7519 Carriage Dr., Citrus Heights, CA 95621  

· Grand Oaks Elementary, 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights, CA 95621  

· Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr., Citrus Heights, CA 95610  

· Lichen K-8, 8319 Lichen Dr., Citrus Heights, CA 95621  

· Mariposa Avenue Elementary, 7940 Mariposa Ave., Citrus Heights, CA 95610  

· San Juan High, 7551 Greenback Lane, Citrus Heights, CA 95610  

· Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr., Citrus Heights, CA 95610  

Fair Oaks  

· Northridge Elementary, 5150 Cocoa Palm Way, Fair Oaks, CA 95628  

· Will Rogers Middle, 4924 Dewey Dr., Fair Oaks, CA 95628  

Orangevale  

· Ottomon Way Elementary, 9460 Ottomon Way, Orangevale, CA 95662  

Sacramento  

· Cottage Elementary, 2221 Morse Ave., Sacramento, CA 95825  

· Del Paso Manor Elementary, 2700 Maryal Dr., Sacramento, CA 95821  

· Dyer-Kelly Elementary, 3101 Bell Street, Sacramento, CA 95821  

· El Camino Fundamental High,4300 El Camino Ave., Sacramento, CA 95821  

· Greer Elementary, 1300 Bell St., Sacramento, CA 95825  

· Mira Loma High, 4000 Edison Ave., Sacramento, CA 95821  
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· Pasadena Avenue Elementary, 4330 Pasadena Ave., Sacramento, CA 95821  

· Thomas Edison Language Institute K-8, 2950 Hurley Way, Sacramento, CA 95864  

· Whitney Avenue Elementary, 4248 Whitney Ave., Sacramento, CA 95821  

Харчування буде доступне безкоштовно для всіх дітей та підлітків віком від 18 років і 
молодші, незалежно від того, яку школу діти відвідують. Не потрібно оформляти ніяких 
додаткових документів. Діти повинні бути присутніми для того, щоб отримати їжу. 
Харчування буде надано виходячи з кількості присутніх дітей.  

Ця програма призначена виключно для того щоб забрати їжу, їжу не буде споживатися на 
території школи. Ми закликаємо сім’ї продовжувати проявляти активність у зниженні 
ризику COVID-19, не збираючись масово на шкільному майданчику та використовувати 
соціальне дистанціювання серед дітей та дорослих після отримання їжі. 

Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб тримати вас в курсі. Обставини 
можуть швидко змінитися, тому ми рекомендуємо вам перевіряти наш веб-сайт 
www.sanjuan.edu для отримання оновлень статусу. 
 
Ми розуміємо, що закриття шкіл буде важким завданням для багатьох сімей, і тому ми 
цінуємо ваше терпіння і співпрацю, оскільки ми допомагаємо забезпечити безпеку і 
благополуччя наших студентів і ваших сімей в цілому 
 


