
TIPS FOR FAMILIES IN
DISTANCE LEARNING

SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT
FAMILY AND COMMUNITY ENGAGEMENT DEPARTMENT

COMMUNICATION 
Let your school site know your preference for
communication: email, phone call, or text.
Check your school's website and
www.sanjuan.edu/fall2020 for current updates. 
Check your student's emails regularly for assignments
and communications from their teachers.
Remember to update your student's school site and
Parent Portal with any new information, such as a new
address, a change in phone number or a change in
emergency contact.

ACADEMIC SUPPORTS
Check your Parent Portal
(sis.sanjuan.edu/parentportal) for your student's
assignments, grades, and attendance. 
Daily attendance still counts!
Stay connected with classroom teachers.
Establish a point of contact at the school site for
questions and concerns, such as front office staff,
teachers, case managers, or administrators.

HEALTHY WELL-BEING
FOR FAMILIES

Celebrate all academic efforts.
Take frequent pauses and deep breaths.
Be kind and patient with yourself and your
students.
Mental health resources are available. For a
list of mental health resources, please visit:
www.sanjuan.edu/gethelp.

   ROUTINE
Establish a school day learning schedule.
Write down meals and snack times.
Include visual supports and review daily routine
as needed. 
Have an age appropriate bedtime and wake-up
time.

FOR ADDITIONAL TIPS AND RESOURCES, PLEASE VISIT:  

www.sanjuan.edu/FACE



CONSEJOS
PARA FAMILIAS EN

EDUCACIÓN A DISTANCIA
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COMUNICACIÓN:
Recuerde actualizar a la escuela de su hijo y el Portal de
Padres con cualquier información nueva, como un cambio
de domicilio, un cambio en el número de teléfono o un
cambio en el contacto de emergencia.
Consulte el sitio electrónico de su escuela y
www.sanjuan.edu/fall2020 para estar al tanto de las
actualizaciones.
Revise los correos electrónicos de sus estudiantes con
regularidad para ver las asignaciones y las
comunicaciones de sus maestros. 
Recuerde actualizar a la escuela de su hijo y el Portal de
Padres con cualquier información nueva, como una nueva
dirección, un cambio en el número de teléfono o un
cambio en el contacto de emergencia.

APOYOS ACADÉMICOS:
Consulte su Portal de Padres
(sis.sanjuan.edu/parentportal) para saber las
asignaciones, calificaciones y asistencia de su
estudiante.
¡La asistencia diaria todavía cuenta!
Manténgase conectado con los maestros del salón.
Establezca un punto de contacto en la escuela para
preguntas e inquietudes, como el personal de
recepción, maestros, administradores de casos, o
administradores.

BIENESTAR SALUDABLE
PARA LAS FAMILIAS:

Celebre todos los esfuerzos académicos.
Haga pausas frecuentes y respire
profundamente.
Sea amable y paciente consigo mismo y con sus
estudiantes.
Hay recursos de salud mental disponibles. Para
obtener una lista de recursos de salud mental,
visite: www.sanjuan.edu/gethelp.

RUTINA:
Establezca un horario de aprendizaje durante el
día escolar.
Escriba los horarios de comidas y refrigerios. 
Incluya apoyos visuales y revise la rutina diaria
según sea necesario.
Establezca una hora de acostarse y despertarse
apropiada para la edad del estudiante.

PARA OBTENER SUGERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES, VISITE:

www.sanjuan.edu/FACE
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СОВЕТЫ СЕМЬЯМ С
ДИСТАНЦИОННЫМ

ОБУЧЕНИЕМ

SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT
FAMILY AND COMMUNITY ENGAGEMENT DEPARTMENT

СВЯЗЬ: 
Сообщите в школу, как вы предпочитаете общаться:
электронная почта, телефонный звонок или текстовые
сообщения.
Посетите веб-сайт вашей школы и
www.sanjuan.edu/fall2020 чтобы узнать о последних
обновлениях. 
Регулярно проверяйте электронную почту ученика на
предмет заданий и сообщений от учителей. 
Не забудьте обновить школьный сайт и родительский
портал вашего ученика любой новой информацией,
такой как новый адрес, изменение номера телефона
или изменение контакта для экстренной помощи.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА:

Проверьте ваш Parent Portal
(sis.sanjuan.edu/parentportal) чтобы узнать о
заданиях, оценках и посещаемости вашего
ученика.
Ежедневная посещаемость все еще имеет
значение! 
Оставайтесь на связи с классными учителями.
Создайте контактное лицо на территории школы
для вопросов и проблем, например, сотрудников
офиса, учителей, кураторов или администраторов.

ЗДОРОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
ДЛЯ СЕМЬИ:

Отмечайте все академические усилия. 
Делайте частые паузы и глубоко дышите.
Будьте добры и терпеливы по отношению к себе
и своим ученикам.
Доступны ресурсы по психическому здоровью.
Чтобы ознакомиться со списком ресурсов по
психическому здоровью, посетите:
www.sanjuan.edu/gethelp.

УСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ:
Составьте расписание учебного дня.
Записывайте время приема пищи и перекусов. 
Включите визуальную поддержку и при
необходимости пересмотрите распорядок дня.
Выбирайте время сна и подъема,
соответствующее возрасту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СОВЕТЫ  И  РЕСУРСЫ  СМОТРИТЕ  НА :

www.sanjuan.edu/FACE



ПОРАДИ СІМ’ЯМ НА ПЕРІОД
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
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ЗВЯЗОК:
Повідомте в школу, про найзручніший для вас метод
спілкування: електронною поштою, телефон або
через текстові повідомлення.         
Перегляньте веб-сайт вашої школи
www.sanjuan.edu/fall2020, щоб отримати найновіші
оновлення.      
Регулярно перевіряйте електронні листи вашої
дитини на предмет завдань та повідомлень від  їх
викладачів.          
Не забутьте оновити інформацією в школі учня та на
батьківському порталі, якщо у вас виникли певні
зміни, наприклад, нова адреса, інакший номер
телефону або зміну людей із екстрених контактів.

АКАДЕМІЧНА ПІДТРИМКА:
Перевірте ваш портал для батьків/Parent Portal
(sis.sanjuan.edu/parentportal) для завдань, оцінок
та перевірки відвідування занять вашим учнем.
Так, ми перевірюємо присутність учнів щоденно!
Залишайтеся на зв’язку з викладачами класу.
Знайдіть тих хто буде вашим контактом від
школи, для питань та проблем, це може бути –
шкільні працівники та представники офісу,
викладачі, ваш контакт із агентства або
адміністратори.

ЗДОРОВ’Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ
НАШИХ РОДИН:

Святкуйте усі академічні успіхи.
Частіше робіть перерви для переведення духу.
Будьте добрими і терплячими до себе та своїх
учнів.
Доступні ресурси для психічного здоров’я. Для
списку ресурсів для допомоґи із психічним
здоров’ям, будь ласка, відвідайте:
www.sanjuan.edu/gethelp.

РЕЖИМ:
Складіть графік навчання на день.
Запишіть час на обід і перерви.
Включіть візуальну підтримку та нагадуйте
розпорядок дня за потребою.
Майте відповідний час для сну та підйому.

ЩОБ  ОТРИМАТИ  ДОДАТКОВІ  ПОРАДИ  ТА
РЕСУРСИ ,  ВІДВІДАЙТЕ :

www.sanjuan.edu/FACE


