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San Juan Unified найняли компанію, Herff Jones, яка допоможе нам у проведенні віртуальних 
випускних заходів для наших учнів. В програмі заходу: 

• Попередньо записані виступи студентів та працівників 

• Демонстрація персоналізованих слайдів, де випускники будуть мати можливість 
відобразити фото та коротке письмове повідомлення 

• Усі імена випускників будуть оголошені, коли відображатимуться слайд із їх фото 

• Всі матеріали завчасно будуть підготовлені, щоб зробити церемонію доступною для 
трансляції та перегляду в Інтернеті, починаючи з дати та часу закінчення школи  

 
З: Чому віртуальний випускний? Чому не почекати, поки зменшать обмеження після 
COVID-19 і не зробити традиційну церемонію в цей час? 
В: Віртуальний випускний дозволить нам відповідати на два найбільші прохання, які ми почули 
від студентів, працівників та їх сімей. По-перше, щоб зробити усе можливе для того, щоб клас 
2020 року був вшанований, а по вдруге - таким чином, щоб підключити якомога більше наших 
студентів. 
 
Немає жодних ознак, що обмеження відносно здоров’я будуть менші, щоб дозволити проведення 
масових заходів будь-якого розміру до кінця року, і ми знаємо, що багато наших студентів 
відправляться до коледжів, місця праці та на військову службу.  
 
З: Чи зможе школа пізніше провести церемонію випуску учнів пізніше? 
В:  Округ буде продовжувати стежити за обмеженнями та виконувати настанови відносно 
здоров'я, а школи розглядатимуть можливості проведення інших заходів пізніше, за календарним 
роком, щоб святкувати клас 2020 року, якщо обставини зміниться. 
 
З: Чи могли б ви влаштувати церемонію нагороди індивідуально враховуючи соціальне 
дистанціювання? 
В: На жаль, виходячи з чинного наказу про перебування вдома в окрузі Сакраменто, навіть 
індивідуальне зібрання неможливо. Обмеження були продовжені до 22 травня, що є лише за 
кілька тижнів до нашого першого планового випускного. Хоча ми очікуємо, що обмеження будуть 
змінені в найближчі тижні, нам не було повідомлень, відносно групових зборів. Для того, щоб 
мати можливість все-таки вшанувати своїх випускників, ми вибрали віртуальний варіант 
випускного, який пройде незалежно від того, чи буде продовжений карантин після 22 травня. 
Якщо обставини зміниться, ми переглянемо наш план. 
 
З: Округ San Juan Unified єдиний округ, який робить віртуальний випускний? 
В: Ні, віртуальні випускні також пройдуть в Sacramento City Unified, Elk Grove Unified, Natomas 
Unified та Roseville Joint High School District по причині карантину COVID-19 і обмеження масових 
зборів. Sacramento State та інші коледжі також використовують віртуальну платформу для 2020 
випуску студентів. 
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З: Які ресурси доступні для студентів, якщо їм важко відчувати цю зміну або будь-які інші 
рекомендації, внесених для виконання «на час карантину»? 
В: Наш світ - це не те місце, про яке хтось із нас думав, що це буде лише кілька коротких тижнів 
до нормалізації. Хоча такі зміни, як закриття шкіл  на користь дистанційного навчання та 
впровадження навчання вдома, були зроблені для захисту здоров’я та безпеки. Консультації із 
психологами та інші служби підтримки, створені для учнів на цей час. Докладніше дізнайтеся 
звернувшись до свого шкільного порадника або за допомогою бланку перейдіть по цьому 
посиланню.  
 

З: Чи отримували ви думку та поради від студентів та батьків, перш ніж приймати це 
рішення? 
В: Керівник округу пан Керн почав збирати поради та ресурси, зустрівшись із Консультативним 
комітетом учнівського нагляду, групою старшокласників, що представляли кожну заключну школу 
округу. Багато шкіл збирали матеріали від батьків, тоді як робоча група, включаючи наших 
директорів, допомагала керувати цим процесом. Хоча майже всі віддавали перевагу традиційній 
формі церемонії, вони визнавали, що наразі це неможливо, ідучи на компромісне рішення щоб 
хоча б якось відсвяткувати. Наші студенти дали зрозуміти, що для них важливо запросити 
якомога більше своїх друзів.  
 
З: Чому б не влаштувати випускний як парад автівок, так щоб ми могли побачити 
студентів, на дорозі і привітати їх? 
В: Оренда великих екранів для підключення дорого коштує і недостатньо велика, щоб 
задовольнити попит усіх зацікавлених сторін. Крім того, для цього варіанту все-таки потрібна 
попередньо записана церемонія. Учні все рівно не виходили б на сцену - вони були б у машині зі 
своєю сім’єю, переглядаючи відео на великому екрані. Крім того, ця опція викликала додаткові 
питання відносно соціального рівня учнів, оскільки не у всіх сімей є транспортний засіб, який 
можна використовувати для церемонії.  
 
З: Мій студент не братиме участі. Що робити, якщо студенти не беруть участі? 
В: Ми щиро сподіваємось, що ваш студент поміняє рішення та прийме участь у цьому заході, як і 
у будь-яких інших майбутніх заходах для випускників, разом зі своїми однокласниками. Усі 
випускники будуть включені у віртуальну церемонію. Вони матимуть можливість додати власну 
фотографію та коротке письмове повідомлення. Якщо учень не зможе це зробити, школа 
використовуватиме фотографію із класного альбому або посвідчення учня. 
 
З: Процес передбачає аудіо запис імен учнів. Хіба це не безособово?? 
В: Усі імена випускників озвучить працівник школи або професійний диктор, найнятий Герффом 
Джонсом. Випускників попросять записати своє ім’я в системі, щоб особа, яка читала їх ім’я, мала 
правильну вимов іншомовних імен. Студенти також мають можливість виписати свої імена 
фонетично.  
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З: Чи зможемо ми переглядати віртуальну церемонію після запланованої трансляції? 
A: Так, церемонія для кожної середньої школи буде доступна на YouTube для перегляду після 
запланованих трансляцій. 
 
З: А що з кепками та халатами? Чому нам потрібно було все це? 
В: Студентам рекомендується додати фотографію для персоналізованого слайду, у святковій 
мантії та кепці. Крім того, ми сподіваємось, що студенти надягають цю форму під час віртуальної 
церемонії випуску, де вони можуть відсвяткувати завершення навчання вдома із родиною та 
друзями. Фотографіями та відеозаписами можна ділитися в соціальних мережах за допомогою 
хеш тегу # SJGrad2020. Шапки та халати також можна використовувати, якщо будуть інші заходи 
що заплановані на пізніше. 
 
З: Як випускники завантажують свою фотографію для персоналізованого слайда? 
В: В найближчий тиждень учні отримають електронний лист по пошті із повними інструкціями 
щодо входу та розробки слайдів. 
 
З: Як наша сім'я зможе відсвяткувати віртуальну церемонію закінчення навчання? 
В: Усі віртуальні церемонії будуть доступні через трансляції на YouTube, і доступ до запису 
можуть отримати ваші родина та друзі, починаючи з дати та часу запланованих заходів у школі. 
Дотримуючись відповідних протоколів перебування вдома, сім'ям рекомендується дотримуватися 
обмежень відносно кількості присутніх, якщо вони в одному будинку або розглядають можливість 
святкування у групі дивлячись Facebook, з іншими. 
 
Кожна школа може також планувати групові заходи через Інтернет або інші зустрічі 
безпосередньо до або під час віртуальної церемонії.  


