
COVID-19 доповнення: Планування дистанційного навчання 
 
Викладання та навчання лежить в основі того, що ми робимо щодня. Останній тиждень 
пріоритетними були потреби в галузі охорони здоров'я, безпеки та плану подальшої 
роботи, і за цей час ми, що цілком зрозуміло, чули, як багато наших працівників та батьків 
хотіли дістатися більше інформації про наші плани на майбутнє. 
 
Ми намагалися планувати те, як розгорнути нашу роботу, щоб гарантувати нашi подальші 
рішення відповідали юридичним вимогам федерального та державного законодавства, 
стосовно однакового доступу до освіти. Маючи на увазі ці елементи, ми маємо намір, щоб 
кожен випускник, знання якого та досягнення відповідали вимогам для отримання 
диплому, закінчив школу у червні, а також щоб усі наші студенти могли отримувати 
відповідне навчання. 
 
Можливо, наші школи можуть не відкритися після весняних канікул. Тому ми працюємо 
над переходом до дистанційної моделі навчання. Це не означає, що ми приймаємо нові 
навчальні програми чи нові плани для уроків, ми намагаємось зробити навчальну модель, 
що буде відповідати потребам наших учнів, із різними вимогами та рівнем знань. У наших 
планах, щоб до понеділка 13 квітня, ми могли перейти від традиційної моделі до моделі 
дистанційного навчання, яка дозволяє отримувати завдання за допомогою комп’ютера. 
 
Ми зараз доопрацьовуємо плани відносно надання технологій для студентів, які не мають 
комп’ютерів та інших пристроїв. Ми почнемо це робити  починаючи з 25 березня для 
заключних шкіл. Середні школи отримають необхідне до 2 квітня, а початкові школи до 
закінчення весняних канікул. В рамках цих зусиль ми також будемо працювати з сім’ями 
для виявлення потреб у підключенні до Інтернету та для надання безкоштовного або 
дешевшого Інтернету. (Вже від тепер до 27 березня працівники технологічного відділу 
працюватимуть над тим, щоб зняти обмеження з окружних комп’ютерів, що працюють 
тільки у межах окружної мережі, а також забезпечать контроль над тим, щоб учні 
працювали над завданнями які будуть надіслані вчителем)  
 
Ми знаємо, що сім’ї учнів середньої школи, особливо ті, які мають випускників, 
хвилюються щодо майбутніх планів відносно дітей. Ми почали підготовлювати відповіді на 
запитання відносно заключних/середніх шкіл. (Така ж інформація для середніх та 
початкових класів будуть опублікована найближчим часом. З 23 березня старшокласники, 
які вже активно працювали на платформі APEX змогли отримати доступ до цієї 
платформи для здачі курсових робіт та відновлення кредитів (балів). Ми вивчаємо, як ми 
можемо додавати поширені ліцензії для доступу до онлайн-навчання, яке надає ця 
платформа.  
 
Наша мета полягає в тому, щоб якомога більше допомогти кожному студенту, 
користуючись засобами дистанційного навчання відповідно найновіших вимог  California 
Department of Education guidelines. Наш колектив спеціальної освіти співпрацює з 
загальноосвітніми працівниками округу, щоб розробити найкращі плани для підтримки всіх 
учнів. Протягом наступних кількох тижнів всі хто займаються з кожним учнем 
індивідуально, будуть звертатися до кожної родини окремо для перегляду та створення 
дистанційних послуг та допомоги. 
 
Ми також наполегливо працюємо над тим, щоб реалізовувати підтримку для наших 
викладачів та інших педагогів, оскільки вони здійснюють цю зміну завдяки використанню 
віртуального навчання на відміну від загальної практики. Всі наші працівники матимуть 
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доступ до цих послуг, коли вони з’являться в Інтернеті, до 13 квітня. Зверніть увагу, що 6-
10 квітня все ж залишається як весняні канікули, коли весь персонал не працює, без 
додаткового часу або віртуального робочого часу. 
 
Як і всі зміни, що пов’язані із пандемією COVID-19, ми очікуємо, що це буде швидкий 
перехід із урахуванням ситуації. Ми просимо вашого терпіння та ваших порад на час цього 
процесу, щоб ми підтримували один одного користуючись новою моделлю дистанційного 
навчання задовольняючи потреби відносно наших учнів.  


