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Загальноосвітні школи San Juan Unified наразі із усіма державними та приватними 
школами в округах, які зараз перебувають у державному списку моніторингу поширення 
COVID-19, розпочнуть навчальний рік , користуючись моделлю дистанційного навчання. У 
місті Сакраменто та інших регіонах, наша громада продовжує спостерігати зростаючий 
рівень зараження на COVID-19, відсутність належного доступу до тестування на COVID-19 
та збільшення кількості госпіталізацій, які загрожують серйозну розхитати нашу систему 
охорони здоров’я. 
 
В оновленнях лише два тижні тому округ поділився, що метою було запропонувати сім'ям 
можливості вибору навчання, і оди із варіантів було повернення до звичайної моделі 
навчання, коли школи відновлять академічний рік, 13 серпня. Наші працівники витратили 
місяці, працюючи над плануванням, щоб мати можливість це зробити. Однак, коли ми 
продовжували стежити за умовами, стало зрозуміло, що особисте навчання стає все 
більш небезпечним для наших студентів, наших працівників та для нашої громади в 
цілому. У середу цього тижня (15 липня) посадовці департаменту охорони здоров’я 
повідомили, що дистанційне навчання є найкращим варіантом, враховуючи теперішні 
умови. Сьогодні (17 липня) держава розпорядилася, щоб усі школи залишалися 
закритими, а освіта продовжувалася за моделлю дистанційного навчання. 
 
Студенти, сім’ї, викладачі та персонал мають бажання повертаються до аудиторій. 
Повернення до класів важливо для навчання, це важливо для побудови соціалізації, це 
важливо для побудови соціально-емоційної підтримки, і це важливо для наших сімей з 
працюючими батьками / опікунами. 
 
Зусилля щодо планування варіантів повернення до навчання в класи не будуть втрачені. 
Минулої ночі Рада освіти схвалила рекомендації керівника округу, щодо впровадження 
гнучкої моделі проведення уроків для наших сімей, у міру покращення умов в плані 
охорони здоров'я. Якщо умови охорони здоров’я покращиться, школи San Juan Unified 
створить можливість для регулярного навчання через гібридний формат, що передбачає 
два дні навчання в школах та три дні дистанційного навчання щотижня. Тоді, коли умови 
покращуватимуться далі, можна буде реалізувати повне повернення до навчання в 
школах, п’ять днів у тиждень.  
 

Огляд моделей навчання в міру зміни умов відносно охорони здоров’я 

Державні та штатні регуляції відносно охорони здоров'я

 

Дистанційне навчання* 
 

9-12 Самостійне навчання 
 

TK-8 навчання на дому 

Модифікована регулярна модель освіти* 
 

Дистанційне навчання 
 

9-12 Самостійне навчання 
 

TK-8 навчання на дому 

Регулярна модель освіти* 
 

Дистанційне навчання 
 

9-12 Самостійне навчання 
 

TK-8 навчання на дому 
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Починаємо 2020-21 З ЦЬОГО Перейдемо до цих варіантів у міру поліпшення стану з пандемією 

* Представляємо модель як основну для зарахування на кожен етап. 

 
Осінь 2020 Варіанти освіти 
 
Дистанційне навчання - Осінь 2020 
 
Коли школи знову відкриються 13 серпня, батьки та учні повинні розраховувати на те, що 
вони зможуть скористатися покращеною моделлю дистанційного навчання, порівняно з 
минулою весною. Основні моменти дистанційного навчання на початку року, містять:  
 

• Обов’язкова щоденна взаємодія між студентом та працівниками школи 
• Навчання в кожному класі 
• Стандартні практики оцінки досягнень 
• Поєднання звичайних уроків та незалежного навчання, розроблених для 

мінімальної кількості хвилин для навчання кожного дня 
• Додаткова увага приділяється побудові відносин як на рівні класу так і школи, а 

також груп одного віку, для підтримки соціалізації та психологічного 
благополуччя 

• Використання Google Classroom як платформу для всіх навчальних матеріалів 
або посилань на інші платформи для полегшення доступу батьків та учнів до 
завдань. 

 
Адміністрація San Juan Unified також зробила великі інвестиції в навчальні програми для 
підтримки дистанційного навчання. Цього літа 80 наших найдосвідченіших вчителів мали 
завдання розробити уроки, що будуть відповідати ключовим стандартам навчання, для 
кожного класного рівня та предмету. Ці уроки будуть доступний для використання для всіх 
вчителів округу, що дозволить їм зосередити свою енергію, будуючи можливості 
залучення, надаючи зворотній зв'язок та підтримуючи академічні стосунки між учнем та 
викладачем.  
 
Альтернативний варіант: TK-8 школа на дому 
Округ San Juan Unified, протягом декількох років використовує успішну програму для 
домашніх шкіл, яка забезпечує батьків / опікунів матеріалами для уроків та підтримку 
вчителів-консультантів для допомоги у визначені послідовності та інших питань. За цією 
моделі батьки / опікуни керують самі щоденним навчанням. Домашня школа доступна 
лише для учнів з початкових класів до восьмого класу.  
 
Альтернативний варіант: 9-12 Самостійне навчання 
Програма самостійного навчання в нашому окрузі довгій час допомагає учням досягати 
власних цілей у навчанні у середній школі  El Sereno High School. Використовуючи цю 
перевірену модель, учні 9-12 класів, які мають прагнення до самостійного навчання, у 
тісному контакті із головним викладачем, який допомагає у виборі курсу, оцінює успіхи та 
надає рекомендації. Всі навчальні програми та матеріали надаються. Батькам / опікунам 
рекомендовано бути партнерами з їх учнем, під час навчання по цій програмі,  але вони не 
беруть участь у щоденному нагляді за навчанням дитини.  
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Моделі освіти що будуть доступні на осінь, 2020 

 
Дистанційне навчання TK-8 школа на дому 9-12 самостійне навчання 

Для класів TK-12 TK до 8 Класи 9 до 12 

Навчальні 
матеріали 

Вчителі мають доступ до 
створених уроків, призначених для 
дистанційного навчання, 
приведених у відповідність до 
основних стандартів навчання та 
за допомогою додаткових вчителів, 
призначених для класу, які можуть 
доповнити або вибрати інші 
відповідні матеріали. 

Матеріали надаються батькам / 
опікунам на основі рівня класу 
безкоштовно. Починаючи з 
надрукованих матеріалів і до 
електронних матеріалів, залежно від 
потреби учнів. Забезпечується 
ваучерами для отримання 
можливостей фізичного виховання 
та позакласного розвитку. 

Багато уроків надається 
виключно через онлайн-
платформу. Можуть бути надані 
додаткові матеріали.  

Надається 
підтримка для 
вчителів 

Як і у традиційній шкільній моделі 
навчання, у кожній аудиторії 
призначається конкретний 
вчитель, який проводить 
навчання.  

Батькам / опікунам призначається 
вчитель-консультант, який 
допомагає у виборі матеріалів, 
визначенні строків та перевірки 
успішності учнів. 

Студенти мають викладача, який 
допомагає визначити вибір 
курсу, узгодженого з 
навчальними цілями для 
студента, тримає зв'язок із 
батьками щодо прогресу та 
контролює їх участь.  

Навчання у класі Студенти займаються у класах 
разом із однолітками, із спільними 
навчальними та соціал-ним 
заходами.  

Самостійне навчання вдома.  Учні навчаються самостійно.  

Місце зберігається 
на 2020-21 рік, якщо 
школа повернеться 
до традиційного 
формату? 

Так Так Так 

Дозволяється 
змінювати моделі 
освіти? 

Студенти можуть перейти від 
дистанційного навчання до TK-8 
навчання вдома / 9-12 
самостійного навчання. 

Студенти можуть перейти від 
домашньої школи TK-8 до 
дистанційного навчання за умови 
наявності місця.  

Студенти повинні 
проконсультуватися зі своїм 
канцлером, перш ніж розглянути 
можливість переходу, а перехід 
слід робити під час канікул, між 
семестрами. 

 
Як вибрати альтернативний варіант 
Усі учні почнуть навчатись за моделлю дистанційного навчання, якщо батьки не робили 
ніяких змін, з початку навчального року. Батьки / опікуни учнів TK-8, які бажають вибрати 
школу, або учнів 9-12, які мають бажання вибрати самостійне навчання, можуть відвідати 
www.sanjuan.edu/Fall2020Options для початку процесу. 
 
Ми рекомендуємо сім'ям отримати усю додаткову інформацію, перш ніж приймати 
рішення. Для програми домашніх шкіл TK-8 телефонуйте (916) 971-7017 або електронною 
поштою sbutorac@sanjuan.edu. Для самостійної навчальної програми для класів 9-12, 
телефонуйте (916) 765-7189 або пишіть на електронну адресу elserenoas@sanjuan.edu. 
 

http://www.sanjuan.edu/fall2020options
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Сім'ї, які обирають домашню школу TK-8 або самостійне навчання для 9-12 класів, 
збережуть місце у своїй школі на 2020-21 рік та повернуться у 2021-2022 році. Зауважте, 
якщо ви зарахуєте учнів на програму, яка не є в нашому окрузі, включаючи будь-яку 
чартерну школу чи приватну школу, учень автоматично втрачає місце в нашому окрузі, і їх 
місце не може бути гарантоване в цьому році або якщо ви плануєте повернутися в 
наступному році.  
 
Щорічне оновлення інформації 
Щороку сім’ям пропонується оновлювати контакти у надзвичайних ситуаціях та іншу 
інформацію. Починаючи з понеділка, 20 липня, сім'ї зможуть отримати доступ до процесу 
оновлення інформації через Parent Portal. Для цього батьки / опікуни повинні увійти за 
допомогою свого PIN-коду та паролю і вибрати посилання “Оновлення інформації” у 
верхньому правому куті екрана. 
 
Цього року були включені питання щодо потреб у технологіях та інших підтримок. Сім'ї 
повинні обов'язково вказати, чи має учень вдома доступ до комп’ютеру та Інтернету, під 
час оновлення інформації. Відповіді батьків у цьому процесі будуть використані для 
резервування комп’ютерів у школах, коли школи відкриються.    
 
Технології та матеріали  
Усі матеріали будуть надані студентам та сім’ям для успішного дистанційного навчання. 
Сюди входять не тільки технологічні пристрої, але підручники та інші матеріали. 
Chromebook або інший відповідний до віку / класу пристрій буде наданий учням класів TK-
12, які не мають комп’ютера вдома. 
 
У кожній школі пройде день надання комп’ютерів та матеріалів, коли школа розпочнеться. 
Шукайте докладну інформацію зі своєї школи.  
 
Батьки можуть знайти більше інформації про Інтернет-провайдерів або про те, куди 
звернутися за допомогою у забезпеченні безкоштовного або дешевшого доступу до 
Інтернету, якщо вони не мають.  
 
Послуги спеціальної освіти 
Відповідати потребам усіх наших студентів є важливим. Окреме повідомлення буде 
надіслано найближчими днями сім’ям студентів, які отримують освітні послуги від 
програми спеціальної освіти, для пояснення запитань та обміну додатковою інформацією 
щодо планування на цю осінь.  
 
Догляд за дітьми 
Оскільки держава визначила, що догляд за дітьми є необхідним, округ продовжуватиме 
вивчати варіанти для збереження відкритих програм, але беручи до уваги що кількість 
присутніх має бути не більше 10 дітей. Ми також вивчаємо, як і коли ми безпечно почнемо 
відкривати додаткові програми та додавати кількість дітей у класах. 
 
Ми дякуємо вам за ваше терпіння та розуміння, коли ми працюємо всупереч цим швидко 
мінливим і складним часам. Ми наполегливо працювали над розробкою варіантів шкільного 
навчання та прагнемо все це зробити, як тільки це буде безпечно для наших студентів, 
співробітників та громади. Починаючи з дистанційного навчання, оскільки тепер це наша 

http://www.sanjuan.edu/parentportal
http://www.sanjuan.edu/internethelp
http://www.sanjuan.edu/internethelp
http://www.sanjuan.edu/internethelp
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модель. Звісно це не те, що ми планували і не сподівалися, але ми знаємо, що за вашої 
підтримки це може бути неймовірний досвід навчання. 
 
Будь ласка, відвідуйте www.sanjuan.edu/fall2020 для найновішої інформації та оновлень.  
 

http://www.sanjuan.edu/fall2020

