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San Juan Unified  школи залишатимуться закритими до кінця навчального року, дистанційне 
навчання розпочнеться після весняних канікул 
 
На основі вказівок як від державних керівників, так і місцевих представників охорони здоров’я та у 
погодженні із іншими шкільними округами, San Juan Unified прийняв рішення закрити школи до 
кінця навчального року. 
  
Це не означає, що 2019-2020 навчальний рік закінчений. Хоча ми і надалі будемо залишатися 
фізично один від одного, викладачі та інші працівники швидко працюють над переходом на нову 
модель для надання освіти. Після весняних канікул викладачі та студенти будуть брати участь у 
нових уроках через дистанційне навчання, яке може бути у різних формах 
  
Ми визнаємо, що це не легке, але необхідне рішення може викликати розчарування та створить 
певні труднощі, перехід на дистанційне навчання для наших студентів, родин та персоналу це 
нелегкий крок. Керуючий округом, пан Керн збиратиме групу студентів, щоб працювати над 
ідеями про те, як ми можемо найкращим чином відсвяткувати досягнення наших випускників та 
підтримати їх у момент закінчення школи та переходу на інший рівень навчання. Більше 
інформації ви отримаєте, як тільки стане можливо. 
  
Є ще багато питань, на які потрібно відповісти. Будь ласка, знайте, що ми наполегливо працюємо 
над вирішенням ваших проблем, і ми будемо зв’язуватися, із кожним оновленням інформації. Тим 
часом, дивіться нижче детальне пояснення про дистанційне навчання та на що чекати, коли ми 
повернемося з весняних канікул. 
  
Розклад переходу на дистанційне навчання 
 
Цього тижня наші викладачі та працівники використовують різноманітні професійні можливості 
підвищення кваліфікації, щоб допомогти їм підготуватися. 
  
Ось ключові дати впровадження дистанційного навчання: 
• 6-10 квітня: Весняні канікули - на цьому тижні немає віртуальних занять або будь яких завдань 
• До 15 квітня: дистанційне навчання розпочнеться для 6 -12 класів у школах К-8, середніх та 
заключних школах 
• До 20 квітня: розпочнеться дистанційне навчання для дітей від дошкільних до початкових класів 
(TK-5/6) (Дата 20 квітня передбачає час для надання комп’ютерів для учнів, які це потребують у 
наших 33 початкових школах, а також додатковий час практичних занять із допомогою у 
використанні комп’ютерів та технологічних послуг як для наших викладачів, так і для наших 
наймолодших учнів, щоб допомогти їм у використанні і праці дистанційно.) 
 
Дистанційне навчання триватиме до нашого останнього навчального дня - 9 червня. 
  
Що таке дистанційне навчання? 
Дистанційне навчання - це навчання, в якому студент і викладач знаходяться в різних місцях. Хід та 
заняття в класі можуть бути задіяні в різних форматах, включаючи використання комп’ютерів або 
інших інструктивних методів чи матеріалів, залежно від викладача, завдання та потреб учнів. 
Форматі дистанційного навчання буде відрізнятись від традиційного розкладу під час звичайних 
шкільних днів. Зрозуміло, що учні не будуть цілий навчальний день стоять перед комп’ютером. 
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Натомість студенти матимуть різний досвід, під час такого навчання. Заняття можуть бути 
синхронними або навпаки у різному напрямі. 
• Уроки та навчання, які відбуваються в один і той же час (їх також називають синхронним 
навчанням), можуть включати зустрічі в прямому ефірі, у форматі спілкування із викладачем, 
загальних конференції із класом, тощо. Ці заходи будуть заплановані викладачами. Для студентів 
ЄЕК та початкових класів такі зустрічі можуть бути заплановані в будь-який час протягом 
навчального дня. Щоб уникнути конфліктів у складанні графіку для учнів середньої та заключної 
школи, загальні уроки і навчання будуть проводитися протягом запланованого періоду у класах. 
• Уроки та навчання, які відбуваються в різний час (також їх називають асинхронним навчанням), 
можуть включати написання журналів, оцінки знань, спільну роботу учнівської групи тощо. 
Наприклад, вчитель може розміщувати або розповсюджувати пояснення завдання та дозволяти 
студентам працювати над завдання самостійно або в групах. 
Після повернення з весняних канікул викладачі проведуть зустрічі із учнями під час яких поділяться 
конкретними планами щодо класу. 
  
Надання спеціальних освітніх послуг 
Викладачі та інший персонал програми спеціальної освіти працювали над визначенням підтримки, 
яка необхідна окремим учням, щоб допомогти їм досягти успіху в дистанційному навчанні. Якщо 
ваш студент отримує спеціальні освітні послуги, розміщення із відповідним рівнем викладання 
буде зроблено наскільки це можливо. Альтернативні пристрої визначаються для тих студентів, які 
не можуть використовувати традиційний комп'ютер у стилі ноутбук. Якщо вашому студенту 
потрібні послуги, які не можуть бути задоволені запропонованою моделлю дистанційного 
навчання, відбудеться засідання IEP, щоб обговорити ефективність такої освіти для учня щоб 
визначити, як створити модель іншої компенсаційної освіти. 
  
Технологічна допомога для підтримки дистанційного навчання 
Заходи з надання комп’ютерів проводяться в кожній з наших середніх і заключних шкіл, а також К-
8, щоб забезпечити учнів, якім потрібен Chromebook. Якщо ви є студентом середньої або 
заключної школи, або школи К-8 і ви пропустили дату коли надавали комп’ютери у вашій школі, ви 
зможете забрати комп’ютер у будь-якій початковій школі під час запланованого часу видачі 
комп’ютерів. 
  
У початкових школах комп’ютери будуть надаватись з 13 - 17 квітня. 
 
Додатково, буде доступна технологічна підтримка якщо в учнів виникнуть труднощі із Chromebook 
або у доступі до ресурсів. Якщо вашій сім’ї потрібен Інтернет, перейдіть сюди для отримання 
допомоги. 
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