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Домашня сторінка 
 

Вітаємо вас на сторінці San Juan Unified's hub із 

інформацією відносно COVID-19 
 

Наразі всі школи округу San Juan Unified зачинені для учнів до неділі, 12 квітня. 
Продовжуйте перевіряти цю сторінку на предмет останніх оновлень та оголошень для 
студентів, сімей та працівників. 
Будьте у безпеці та здорові! 
 

У ВАС Є ЩО ПОВІДОМИТИ? 
 

Якщо у вас є ідеї чи пропозиції щодо того, як ми можемо розширити чи вдосконалити 
нашу систему оголошень та дії, із ситуацією пов’язаною з  COVID-19, будь ласка заповніть 
інформацію для зворотного зв’язку. 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4DLhCAOYNsxvJIDz9FO5L7kZyUnycLSFisN7eelvGOVK-pw/viewform?usp=sf_link
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Що таке COVID-19? 
 

Ресурси 
 

Для отримання найновішої інформації про COVID-19, будь ласка, відвідайте веб-сайт 
Центру громадського здоров’я та профілактики захворювань округу Сакраменто (CDC). 

Також в CDC створили достатньо об’ємний перелік відповідей на запитання 
громадськості: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html   

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
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Online ресурси додаткової допомоги 
Безкоштовні онлайн-ресурси для допомоги сім’ям 
 

Нижче дивіться інформацію про ресурси для навчання в Інтернеті, для сімей, які можна 
використовувати під час закриття школи. Повний перелік, у якому викладено можливості 
зв’язку із викладачами та про ресурси для студентів знаходиться на веб сторінці. 
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Internet доступ 
 

Компанії постачальники Інтернет зв’язку, пропонують свої послуги із знижкою або 
безкоштовно для доступу до онлайн ресурсів на час цієї кризи. 
Надана тут інформація не є прямим підтвердженням будь-якого конкретного сервісу. Для 
отримання додаткової інформації дивіться нижче: 

AT&T 

На наступні 60 днів, компанія AT&T пропонує та зобов’язується: 

1. Не припиняти обслуговування будь-якого мобільного або домашнього телефону 
або доступу до Інтернету громадян або бізнес клієнтів якщо клієнті не в змозі 
оплатити рахунок через втрату роботи, що спричинено пандемією коронавірусу. 

2. Відмовитися від будь-яких штрафів за несвоєчасну оплату, які можуть виникнути у 
приватних клієнтів або малого бізнесу через економічні труднощі, пов'язані з 
пандемією коронавірусу. 

3. Відкрити точки доступу до Wi-Fi для всіх американців, яким потрібен зв’язок. 
 
Докладніше  https://about.att.com/pages/COVID-19.html 

Comcast 

1. Компанія пропонує сім'ям із низьким рівнем прибутку, які мешкають у зоні 
обслуговування Comcast, дійсним та новим клієнтам доступ до Інтернету, на строк 
60 днів безкоштовно через програму Internet Essentials, що за звичайною ціною, 
доступна для всіх сімей із низьким рівнем доходу за 9,95 доларів США у місяць. 

2. Крім того, вони збільшують швидкість Інтернету Essentials з 15/2 Мбіт/с до 25/3 
Мбіт/с для всіх нових і дійсних клієнтів.   

 

Дізнайтеся більше https://www.internetessentials.com/.  
 

 

  

https://about.att.com/pages/COVID-19.html
https://www.internetessentials.com/
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Інформація відносно харчування 
 

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. Сім’ї почали отримувати їжу з вівторка, 17 березня, 
в 27 школах. Харчування продовжиться до п’ятниці, 3 квітня, щоденно з понеділка по п’ятницю в 

наступних школах:  

Виберіть школу і знайдіть маршрут через Google Maps. 

Carmichael 

o Cameron Ranch Elementary, 4333 Hackberry Lane, Carmichael, CA 95608  
o Carmichael Elementary, 6141 Sutter Ave., Carmichael, CA 95608 
o Charles Peck Elementary, 6230 Rutland Dr., Carmichael, CA 95608 
o Coyle Avenue Elementary, 6330 Coyle Ave., Carmichael, CA 95608 
o John Barrett Middle, 4243 Barrett Road, Carmichael, CA 95608 
o Starr King K-8, 4848 Cottage Way, Carmichael, CA 95608 

Citrus Heights 

o Arlington Heights Elementary, 6401 Trenton Way, Citrus Heights, CA 95621 
o Carriage Drive Elementary, 7519 Carriage Dr., Citrus Heights, CA 95621 
o Grand Oaks Elementary, 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights, CA 95621 
o Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr., Citrus Heights, CA 95610 
o Lichen K-8, 8319 Lichen Dr., Citrus Heights, CA 95621 
o Mariposa Avenue Elementary, 7940 Mariposa Ave., Citrus Heights, CA 95610 
o San Juan High, 7551 Greenback Lane, Citrus Heights, CA 95610 
o Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr., Citrus Heights, CA 95610 

Fair Oaks 

o Northridge Elementary, 5150 Cocoa Palm Way, Fair Oaks, CA 95628 
o Will Rogers Middle, 4924 Dewey Dr., Fair Oaks, CA 95628 

Orangevale 

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

Sacramento 

o Cottage Elementary, 2221 Morse Ave., Sacramento, CA 95825 
o Del Paso Manor Elementary, 2700 Maryal Dr., Sacramento, CA 95821 
o Dyer-Kelly Elementary, 3101 Bell Street, Sacramento, CA 95821 

https://www.google.com/maps/place/Cameron+Ranch+Elementary/@38.644045,-121.3353671,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adebd45622193:0xa33542bbbf43e64c!8m2!3d38.6440408!4d-121.3331784
https://www.google.com/maps/place/Carmichael+Elementary/@38.6344305,-121.3254068,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adc26fd1a6527:0x5e591716173d728!8m2!3d38.6344263!4d-121.3232181
https://www.google.com/maps/place/Charles+Peck+Elementary/@38.6600336,-121.3196558,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adef230389b79:0xa29860dbc2ddf35a!8m2!3d38.6600294!4d-121.3174671
https://www.google.com/maps/place/Coyle+Avenue+Elementary+School/@38.6677567,-121.3194872,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adefaf8e959ad:0xf928fb1d53b5390d!8m2!3d38.6677525!4d-121.3172985
https://www.google.com/maps/place/John+Barrett+Middle+School/@38.6427191,-121.3157153,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ade8151af72b7:0x172d54ad3e6c5c90!8m2!3d38.6427149!4d-121.3135266
https://www.google.com/maps/place/Starr+King+K-8+School/@38.6003132,-121.3551617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adc77b293ba3f:0x625e5fa972cc215!8m2!3d38.600309!4d-121.352973
https://www.google.com/maps/place/Arlington+Heights+Elementary/@38.6866333,-121.3168471,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adf0f46853d81:0x1a4974e0193eb74a!8m2!3d38.6866291!4d-121.3146584
https://www.google.com/maps/place/Carriage+Drive+Elementary/@38.7025315,-121.2980026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adf97a658558d:0x1d6b3893bac880a5!8m2!3d38.7025273!4d-121.2958139
https://www.google.com/maps/place/Grand+Oaks+Elementary/@38.7106985,-121.3031421,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adf84e5518ab3:0xffc13129dec19c0c!8m2!3d38.7106943!4d-121.3009534
https://www.google.com/maps/place/Kingswood+K-8/@38.6701769,-121.2790996,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ade3c36715833:0x79b1c96be2b58fe8!8m2!3d38.6701727!4d-121.2769109
https://www.google.com/maps/place/Lichen+K-8/@38.7176216,-121.308363,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809b207f806d8aab:0xe692ac40e211eeb5!8m2!3d38.7176174!4d-121.3061743
https://www.google.com/maps/place/Mariposa+Avenue+Elementary/@38.7104595,-121.2824328,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adfec0aa7ad61:0xc80b12e111dd8acf!8m2!3d38.7104553!4d-121.2802441
https://www.google.com/maps/place/San+Juan+High+School/@38.6787493,-121.2896103,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ade3626657945:0x412862cb5847801a!8m2!3d38.6787451!4d-121.2874216
https://www.google.com/maps/place/Woodside+K-8/@38.7051891,-121.257774,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ae07120ff1ab3:0x4569cf820c31960!8m2!3d38.7051849!4d-121.2555853
https://www.google.com/maps/place/Northridge+Elementary/@38.6604125,-121.2602976,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ae0a96926ab61:0x9d6fd815173635e9!8m2!3d38.6604083!4d-121.2581089
https://www.google.com/maps/place/Will+Rogers+Middle+School/@38.6532649,-121.3095499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ade6206285899:0x1fb2f195f87dfb53!8m2!3d38.6532607!4d-121.3073612
https://www.google.com/maps/place/Ottomon+Elementary/@38.6974471,-121.2014082,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ae111643fdc7f:0xbe073a8101031f26!8m2!3d38.6974429!4d-121.1992195
https://www.google.com/maps/place/Cottage+Elementary/@38.6051634,-121.3947872,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adbce26848519:0x62018567c6027d16!8m2!3d38.6051592!4d-121.3925985
https://www.google.com/maps/place/Del+Paso+Manor+Elementary/@38.6136838,-121.372131,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adbe59eafb179:0xe17ee733f2c2a260!8m2!3d38.6136796!4d-121.3699423
https://www.google.com/maps/place/Dyer-Kelly+Elementary/@38.6221835,-121.4139141,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ad990831af773:0xd807fcde342cdf0c!8m2!3d38.6221793!4d-121.4117254
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o El Camino Fundamental High, 4300 El Camino Ave., Sacramento, CA 95821 
o Greer Elementary, 1300 Bell St., Sacramento, CA 95825 
o Howe Avenue Elementary, 2404 Howe Ave., Sacramento, CA 95825 
o Mira Loma High, 4000 Edison Ave., Sacramento, CA 95821 
o Pasadena Avenue Elementary, 4330 Pasadena Ave., Sacramento, CA 95821 
o Thomas Edison Language Institute K-8, 2950 Hurley Way, Sacramento, CA 95864 
o Whitney Avenue Elementary, 4248 Whitney Ave., Sacramento, CA 95821 

Харчування буде доступне безкоштовно для всіх дітей та підлітків віком від 18 років і 
молодших, 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, їсти на території школі 
заборонено. Ми закликаємо сім’ї продовжувати проявляти активність у зниженні ризику 
COVID-19, не збираючись разом на шкільному майданчику та використовувати соціальне 

дистанціювання серед дітей та дорослих після отримання їжі. 
  

https://www.google.com/maps/place/El+Camino+Fundamental+HS/@38.6083932,-121.3643166,17z/data=!4m5!3m4!1s0x809adbf1eb9364af:0xb4ca617860244962!8m2!3d38.608389!4d-121.3621279
https://www.google.com/maps/place/Greer+Elementary/@38.5894366,-121.4112707,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ada487b1fa2b1:0xd6005732a679ee5!8m2!3d38.5894324!4d-121.409082
https://www.google.com/maps/place/Howe+Avenue+Elementary/@38.6086339,-121.4170894,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ada2782ccde81:0x94a94f2c867bd292!8m2!3d38.6086297!4d-121.4149007
https://www.google.com/maps/place/Mira+Loma+High+School/@38.6322149,-121.3731208,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ad94386107e97:0x9483fd10d0221658!8m2!3d38.6322107!4d-121.3709321
https://www.google.com/maps/place/Pasadena+Avenue+Elementary/@38.6377051,-121.3651521,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ad94f240ddc25:0x7f7d0fb107689d94!8m2!3d38.6377009!4d-121.3629634
https://www.google.com/maps/place/Thomas+Edison+Language+Institute./@38.5870879,-121.3967968,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adbb21dbdd893:0xc2d4c0a004c2387!8m2!3d38.5870837!4d-121.3946081
https://www.google.com/maps/place/Whitney+Avenue+Elementary/@38.6281123,-121.3671378,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809ad95753dc758b:0xa739e7e01837cd41!8m2!3d38.6281081!4d-121.3649491
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Клініка на колесах 
З ростом занепокоєння з приводу коронавірусу (COVID-19) повідомляємо, що Центри 
охорони здоров’я Elica у партнерстві з SJUSD пропонують для вас медичні послуги. 
Мобільна клініка Elica Health Censters Health (HOW) надає студентам та сім'ям допомогу з 
понеділка по четвер з 11:00 AM до 5:00 PM. 
 
Нижче графік днів та місць розташування клініки HOW для візитів: 

 

Понеділок/Lunes 

Шкільний обід пропонується з понеділка - п’ятниці з   

11:30AM - 12:30PM. 

Howe Avenue Elementary 

2404 Howe Ave, 

Sacramento, CA 95825 

Вівторок/Martes 

Шкільний обід пропонується з понеділка - п’ятниці з 
11:30AM - 12:30PM. 

Thomas Edison Language 
Institute 

2950 Hurley Way, 

Sacramento, CA 95864 

Середа/Miercoles 

Шкільний обід пропонується з понеділка - п’ятниці з 
11:30AM - 12:30PM. 

Greer Elementary Parking Lot 

2301 Hurley Way, 

Sacramento, CA 95825 

Четвер/Jueves 

Шкільний обід пропонується з понеділка - п’ятниці з 
11:30AM - 12:30PM. 

Dyer-Kelly Elementary 

3101 Bell St, 

Sacramento, CA 95821 

 

Вимоги: 
1. Будь ласка, принесіть наступні документи для отримання медичних / 

стоматологічних послуг: 
2. Імунізаційна карта або інше письмове підтвердження щеплень 
3. Картка медичного страхування або SSN дитини 
4. Батьки повинні бути із дитиною та з дійсною I.D. карткою 
5. Опікун повинен бути присутнім із дитиною, із дійсною I.D. карткою та 

підтвердженням опікунства (Affidavit) 

 

ЯКЩО у вас вже призначений ДОКТОР, зв’яжіться з ним, щоб запланувати будь-які 
призначення для імунізації. 
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Примітка: Центри охорони здоров’я Elica приймають нових пацієнтів і наші медичні 
працівники запропонують допомогу будь-якій родині, які вирішать перейти для 
отримання медичних послуг в клініку Elica. 

Elica приймає наступні страховки: 

• Всі плани медичного страхування, включаючи Medi-Cal та Medicare. 

• Стоматологічні страхування, які ми приймаємо: Denti-Cal, Liberty Dental, та HealthNet. 

• Якщо у вас Straight Medi-Cal, Ви можете отримати стоматологічні послуги. 

Студенти, що не мають страхування, матимуть право отримувати медичні послуги за 
низькою ціною або безкоштовно залежно від фінансової ситуації. 

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з Elica Health Centers за 
номером (916) 454-2345 або email HOWinfo@elicahealth.org 

Календар HOW заходів: www.elicahealth.org/mobile-medicine 

*Ми розмовляємо англійською. 

* Послуги аудіо контакту та переклад на інші мови доступні. 

Наведена вище інформація доступна для друку 
  

mailto:HOWinfo@elicahealth.org
https://www.elicahealth.org/mobile-medicine/
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Отримання оновлень 

Округ використовує систему сповіщень для надсилання важливих оновлень про COVID-19 та про 
інші проблеми. Переконайтесь, що ваша інформація для контакту відповідає дійсності, для 
внесення змін. Уважно дотримуйтесь наведених нижче вказівок. Переглянувши відео, 
дотримуйтесь покрокових змін або читайте нижче, щоб переглянути та оновити інформацію через 
окружний мобільний додаток або через комп’ютер. 

Округ використовує систему масового оповіщення для надання важливої інформації батьками та 
опікунами. Система використовується як для стандартного зв'язку, так і для екстреного зв'язку. Ось 

кілька порад, щоб ефективно використовувати систему: 

• Переконайтесь, що ваша контактна інформація оновлена у файлі школи. Контактна 
інформація батьків та опікунів відносно наших учнів, щовечора оновлюється в нашій системі 
масового оповіщення. Якщо ваша інформація про студента невірна в нашій системі, вона 
буде невірною в системі масових повідомлень. 

• Наша система дозволяє нам надсилати повідомлення у вигляді голосових повідомлень 
через телефон, електронних листів, текстових повідомлень та надсилання повідомлень 
через мобільний додаток округу. Загальні інформаційні повідомлення зазвичай 
надсилаються як голосові повідомлення та електронні листи. Повідомлення для екстрених 
ситуацій отримаєте за допомогою всіх методів оповіщення. 

• Ви можете змінити опції, про те які повідомлення ви хотіли б отримувати за допомогою 
різних методів, використовуючи мобільний додаток округу. Детальніше дивіться нижче. 

• У вас є можливість відмовитися від повідомлень, натиснувши цифру опції в кінці 
повідомлення або натиснувши опцію посилання відносно електронних повідомлень. Якщо 
ви відмовитесь від повідомлень, ви не зможете отримувати екстрених повідомлень. Якщо 
ви не знаєте, чи є ви в переліку на отримання наших повідомлень, зв’яжіться з нами за 
номером (916) 979-8281. 

Встановлення параметрів 

Батьки/опікуни мають можливість встановлювати параметри отримання і перегляду 
повідомлень через систему оповіщення. 

Використовуйте додаток mobile app: 

1. Завантажте та встановіть мобільний додаток (mobile app) з app store в залежності від 
типу вашого телефону. 

2. Відкрийте додаток і виберіть іконку (settings icon) налаштувань, розташовану у 
верхньому правому куті екрану вашого пристрою. 

3. Виберіть пункт меню «Follow Schools», щоб вибрати школу/ли, яку відвідує/ть ваш/і 
учень/ні. 

4. Виберіть параметри повідомлення для кожної школи, а потім поверніться на екран 
налаштувань. 

5. У розділі Повідомлення виберіть "Змінити налаштування отримання"/Edit Delivery 
Preferences. 

https://www.sanjuan.edu/app
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6. Виберіть відповідне вибору отримання повідомлень (додаток, текст, дзвінок та 
електронна пошта/app, text, phone and email) для кожного типу повідомлень 
(відвідуваність, баланс, опитування та інші). 

7. Позначте/checkbox напроти номера телефону чи електронної адреси, щоб отримувати 
сповіщення. 

8. Повторіть для кожного типу та способу сповіщення. 
9. Виберіть "Зберегти"/"SAVE", коли закінчите. 

  

Користуючись комп’ютером: 

1. Зайдіть на portal.sanjuan.edu, введіть Номер/Parent PIN і Пароль/Password і позначте 
систему оповіщення/Notification System tile. 

2. Виберіть "Account" на смузі чорного кольору в правому верхньому куті екрану. 
3. На першій вкладці, "Account Info," ви побачите розділ під назвою "Delivery Preferences" Тут 

ви побачите контактну інформацію, яку ми вже маємо відносно вас. Якщо щось потрібно 
змінити, зверніться до школи вашої дитини, щоб вони могли оновити нашу інформаційну 
систему. Ви не можете редагувати номери, які вже є в системі. 

4. Однак ви можете додати додаткові методи контакту. Натисніть "add" у нижньому правому 
куті та виберіть тип контакту, який ви бажаєте додати. Виконайте вказівки, щоб додати 
додаткову контактну інформацію. 

5. Позначивши всі способи контакту, які ви хочете додати, ви можете змінити налаштування 
доставки, натиснувши на "Delivery Preferences". На цій вкладці ви побачите різні типи 
дзвінків, які ми надсилаємо. Найпоширеніші дзвінки, які ви отримуєте, відносяться до 
категорії Інші/ "Other," тоді як категорією про надзвичайні ситуації буде та, що стосуються 
шкільних повідомлень про надзвичайні ситуації (блокування тощо). Праворуч від типів 
повідомлень ви побачите чотири способи, якими ми можемо надавати повідомлення для 
вас. Якщо індикатор зеленого кольору, це означає, що ми маємо інформацію про вас для 
надсилання повідомлень.  
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