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Умови продовжують змінюватися. 
Наступна інформація є найновішою, але можуть бути зроблені зміни.  

 
Працівники San Juan Unified School District, планують надати декілька варіантів моделі 
навчання, готуючись до відкриття шкіл, 13 серпня. Планування ведеться з моменту 
закриття шкіл і продовжується дотепер, враховуючи що рекомендації щодо охорони 
здоров’я та державних норм змінюються. Раніше було оголошено про повторне відкриття 
літніх програм для догляду за дітьми у Discovery Club за скороченим графіком та видав 
вказівки щодо відновлення спортивних тренувань враховуючи рекомендації відносно 
охорони здоров'я. З нетерпінням чекаючи початку навчання в новому році, округ 
зобов’язаний запропонувати сім’ям вибір однієї із трьох моделей навчання: 
 

• Особисте (звичайна модель) навчання у школі 
• Дистанційне навчання 

    АБО 

• Варіант домашньої школи для учнів класів К-8 або самостійне навчання для учнів 9-
12 класів. 

Деталі щодо кожної моделі продовжують удосконалюватися Остаточні рекомендації, як 
очікується, розгляне Рада з питань освіти протягом тижня від 13 липня. Повідомлення про 
остаточні розробки програми будуть надані одразу після ухвалення.  
 
Вже сьогодні, веб сторінка www.sanjuan.edu/fall2020 , пропонує оновлення, інформацію, 
можливістю надіслати запитання та пропозиції щодо планів про навчання на новий 
навчальний рік.  

Теми оновлень 
What We’ve Heard From Students, Families and Staff Members 
Усні побажання від студентів, батьків та працівників 

Academic Models Being Offered This Fall 

Академічні моделі, що пропонуються цієї осені 

Selecting an Academic Model 

Вибір Академічної програми навчання 

Special Education 

Спеціальна освіта 

Childcare and Before or After-school Programs 

Догляд за дітьми та програми до або після школи 

Athletics 

Атлетичні секції 

http://www.sanjuan.edu/fall2020
https://docs.google.com/document/d/11KVhUYGieN_7g-yZLGQNRKg1VBCoxmlzCAMhZhoqHfg/edit#heading=h.7f5227w2n201
https://docs.google.com/document/d/11KVhUYGieN_7g-yZLGQNRKg1VBCoxmlzCAMhZhoqHfg/edit#heading=h.ekduvscft4b9
https://docs.google.com/document/d/11KVhUYGieN_7g-yZLGQNRKg1VBCoxmlzCAMhZhoqHfg/edit#heading=h.jgif481r689u
https://docs.google.com/document/d/11KVhUYGieN_7g-yZLGQNRKg1VBCoxmlzCAMhZhoqHfg/edit#heading=h.2i04wsalnkio
https://docs.google.com/document/d/11KVhUYGieN_7g-yZLGQNRKg1VBCoxmlzCAMhZhoqHfg/edit#heading=h.okf81i7ts0bh
https://docs.google.com/document/d/11KVhUYGieN_7g-yZLGQNRKg1VBCoxmlzCAMhZhoqHfg/edit#heading=h.wbt01tgyzta5
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Campus Facilities & Protective Equipment 

Шкільні приміщення та захисне обладнання 

Timeline for Final Decisions 

Графік прийняття остаточних рішень 

Staying Informed and Offering Input 

Інформування та можливість надання пропозицій 

----- 

Усні побажання від студентів, батьків та працівників 
Через анкету опитування а також Thoughtexchange що проводились наприкінці травня, 
отримуючи ваші emails, телефонні дзвінки та інші форми комунікації, сім'ї, працівники та 
студенти поділилися, їх потреби та проблеми щодо відкриття шкіл цієї осені. Включаючи 
основні теми нашої роботи з плануванням: 
 
Здоров’я та безпека 
Здоров'я та безпека наших студентів, співробітників та громадськості завжди є 
пріоритетом, але потребує ще більшої обережності під час пандемії COVID-19. Продумані 
та розважливі запобіжні заходи необхідні для захисту всіх.  
 
Якість навчання  
Дистанційне навчання було проблемою для багатьох цієї весни. Оскільки ми з 
нетерпінням чекаємо осені, важливим аспектом є якісна, орієнтована на стандарти 
модель навчання з адекватною підтримкою як для студентів, так і для викладачів.  
 
Психічне здоров'я та відносини 
Прохання уникати контактів із друзями, сім’єю та іншими близькими людьми, може бути 
важким для будь-кого, із шкідливим впливом на наших студентів, які продовжують 
розвиватися в соціальному плані. Важливим є наявність структури та можливостей для 
учнів для спілкування один з одним, із їх викладачами та інших шкільних працівниками як 
на академічному, так і на соціальному рівнях.  
 
Індивідуальні потреби та підтримка 
У кожного з нас є свої умови та виклики в підтримці наших учнів. Для деяких сімей бути із 
дітьми  є нелегкою задачею, коли школа не працює. Для наших студентів з особливими 
потребами, забезпечення їх до необхідних послуг є надзвичайно важливим. Вибір, 
прийнятий на осінь, повинен враховувати багато різних потреб, а не бути швидким 
необдуманим рішенням.  

Академічні моделі, що пропонуються цієї осені 
Щоб допомогти вирішити індивідуальні потреби, цієї осені San Juan Unified планує 
запропонувати сім’ям вибір із трьох академічних моделей.  
 
Особисте або звичайне навчання 

https://docs.google.com/document/d/11KVhUYGieN_7g-yZLGQNRKg1VBCoxmlzCAMhZhoqHfg/edit#heading=h.vd2knhbp3gz9
https://docs.google.com/document/d/11KVhUYGieN_7g-yZLGQNRKg1VBCoxmlzCAMhZhoqHfg/edit#heading=h.5z4ivtlnofw4
https://docs.google.com/document/d/11KVhUYGieN_7g-yZLGQNRKg1VBCoxmlzCAMhZhoqHfg/edit#heading=h.x2ikb1ubjqxc
https://www.sanjuan.edu/Page/50070
https://www.sanjuan.edu/Page/50068
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Ця модель, якщо ви не подаєте на один із інших двох варіантів для навчання ваших учнів 
та сім’ї. Ця модель створює найскладніші проблеми як в роботі програми, так і в тому, як 
захистити здоров'я та безпеку всіх учасників навчального процесу. 
 
Враховуючі ці труднощі, район готує два можливих формати для особистого навчання. 
Один формат - це повернення до 5-денного навчання в аудиторіях школи щотижня. В 
інтересах округ є якнайшвидше запровадити формат 5 днів, якщо це безпечно, із 
логічними запобіжними умовами. 
 
Якщо буде визначено, що це небезпечно або нам не вдається застосувати належних 
запобіжних заходів, округ також готує гібридну модель особистого навчання, яка пропонує 
дводенне навчання у класі з трьома днями дистанційне навчання поза школою. 
Спеціальна команда, включаючи наших громадських партнерів, працює над визначенням 
можливих рішень в плані догляду за дітьми, якщо буде погоджене навчання за гібридною 
моделлю. 
 
Очікується, що Рада з питань освіти визначить, найбільш зручний формат навчання до 
початку навчального року, під час спеціального засідання, що пройде на тижні після13 
липня.  
 
Дистанційне навчання 
Ця модель ґрунтується на практичних заняттях, що були опробуванні під час навчання 
весною, щоб запропонувати сім’ям можливість навчання для їх учневі, щоб бути частиною 
віртуальної аудиторії із прямим спілкуванням із вчителем, який знайомий батькам та має 
повну довіру, навчати дитину через Інтернет. Створення умов для спілкування серед 
однокласників стане ключовим елементом моделі, що дасть студентам можливість 
взаємодіяти між собою та мати контакт із однокласниками для роботи над проектами. 
 
Все навчання проходить вдома, п’ять днів на тиждень, із вчителем в режимі реального 
часу в поєднанні зі самостійними навчальними завданнями. Учні будуть забезпечені усім 
необхідним технологічним обладнанням та навчальними програмами. 
 
Щоб допомогти послідовно проводити уроки, більше 80 вчителів округу розробляють 
стандарти та уроки, спеціально для дистанційного навчання.  
 
K-8 Школа в домашніх умовах та самостійне навчання для учнів 9-12 класів 
Округ San Juan Unified протягом багатьох років пропонує стабільну та успішну модель K-8 
Homeschool та програму самостійного навчання для 9-12 класів. 
 
Програма для домашніх шкіл K-8 пропонує партнерство між вчителем, 
батьками/опікунами та студентом, щоб під час навчання вдома, підтримувати та навчати 
свою дитину, використовуючи надані навчальні програми, пояснення із послідовними 
кроками та підтримку вчителів. Батьки / опікуни регулярно зустрічаються з учителем, 
щоб перевірити прогрес та отримати поради щодо надання учням чотирьох-шести годин 
щоденного навчання. 
 
Для учнів 9-12 класів кожна заключна школа запропонує програму для учнів 
дотримуючись регулярної шкільної програми, яка протягом десятиліть надає послуги 
учням у El Sereno High School. У такому форматі учні займаються із викладачем який 
допомагає і координує їх роботу, через онлайн-платформи навчання. Оскільки студенти 
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залишаються зарахованими до своєї середньої школи, вони зможуть брати участь у 
секції легкої атлетики та позакласних заходах у школі.  

Вибір Академічної програми навчання 
Усі студенти (якщо не буде зроблений вибір іншої програми) будуть зараховані для 
навчання у школах за звичайним графіком навчання. Зверніть увагу, що починаючи з 
початку до середини липня, сім’ї, які бажають зарахувати свого учня на дистанційне 
навчання або школу самостійного навчання, зможуть це зробити в режимі он-лайн через 
батьківський портал, через просту процедуру оновлення інформації для шкільних записів. 
Сім’ї отримають лист електронною поштою або по телефону (якщо адреси електронної 
пошти та номери телефонів є в наших записах) з інформацією про те, як зробити 
оновлення, коли це буде доступним. 
 
Сім'ї, які вибрали дистанційне навчання, домашню школу K-8 або самостійну програму 
навчання для учнів 9-12 класів, до осені 2020 року, НЕ втратять місця в школах чи 
програмах, якщо вони будуть мати бажання повернутися до звичайного навчання в будь-
який час, на протязі 2020-21 навчального року.  

Спеціальна освіта 
Працівники програми працюють над рішенням усіх можливих питань для задоволення 
потреб наших студентів із спеціальної освіти, особливо тих, хто має помірні та складний 
особисті потреби. В інтересах округу є повернення студентів у школи, якщо це безпечно. 
Додаткова інформація та деталі будуть надані, коли вони стануть доступними.  

Догляд за дітьми та програми до або після школи 
Однією із найважливіших проблем для сімей є потреба у догляді за дитиною. В окрузі 
створена робоча група для вивчення варіантів розвитку або створення варіантів програм 
до і після школи, включаючи навчання на повний день, якщо особисте навчання 
здійснюється за допомогою гібридної моделі. Робота в цій галузі триває, і оголошення 
будуть зроблені, коли вони будуть доступні. 
 
Програма клубу «Discovery Club» відкрилася на літо зі значно меншим спектром допомоги 
відповідно до державних норм, що обмежують кількість учнів, які можуть бути включені до 
програм догляду за дітьми. Очікується, що програма, з початку нового навчального року, 
може бути розширена максимально, якщо це буде дозволеною та безпечно як для 
студентів, так і для персоналу. 
 
Очікується, що програма Bridges After-School Program цієї осені. Наразі ніяких 
повідомлень про зміни розміру програми чи функцій, на тепер, немає.  

Атлетичні секції  
Округ планує поновити спортивні заняття у три етапи, як було затверджено 
департаментом охорони здоров’я округу Сакраменто. На першому етапі, який розпочався 
29 червня, групи із 5-10 учнів-спортсменів можуть займатися разом, дотримуючись 
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соціального дистанціювання, після перевірки перед тренуванням на симптоми COVID-19, 
дотримуючись інших запобіжних заходів. 
 
Очікується, що California Interscholastic Federation (CIF), випустить рекомендації щодо 
осінніх видів спорту 20 липня, після чого округ надає інформацію про спортивні змагання 
на осінь.  

Шкільні приміщення та захисне обладнання 
23 червня, команда що відповідає за шкільні приміщення  зробить презентацію відносно 
доповнень та підготовки про безпечне відкриття шкіл, в Раду по освіті. Коли студенти, сім’ї 
та персонал повернуться, вони можуть сподіватися, що буде ряд змін у приміщеннях та 
функціюванні шкіл, включаючи захисні загорожі з оргскла на стінах головного офісу, 
засоби для дезінфекції рук у всіх аудиторіях та загальних приміщеннях, а також плакати та 
вивіски, із нагадуванням про важливість соціального дистанціювання, миття рук та інших 
заходів безпеки. 
 
Шкільні команди проведуть значний час на підготовку шкіл, включаючи дезінфекцію 
систем опалення повітря для внутрішнього контролю якості повітря, промивання систем 
водопостачання у школах та проведення глибокого очищення кожної школи. 
 
На сьогоднішній день округ забезпечив понад 30 000 тканинних масок для використання 
персоналом, 100 000 одноразових масок для використання студентами чи гостями та 8000 
масок N95 для використання персоналом у разі потреби. Крім того, захисні щитки для 
обличчя, як альтернативний захист, якщо викладачам потрібно це. Дезінфікуючі серветки 
також будуть вибрані з особливою обережністю щодо типу, щоб уникнути виникнення 
алергічних реакцій або астматичних нападів.  

Графік прийняття остаточних рішень  
Наразі персонал округу, очікує на прийняття остаточних рекомендації від Ради по освіті 
щодо навчальних моделей, можливостей догляду за дітьми та позашкільних навчальних 
програм, а також рекомендації для наших студентів спеціальної освіти під час 
спеціального засідання, що відбудеться 13 липня. Після ухвалення, сім'ї негайно 
отримають оновлення всіх прийнятих рішень.  

Інформування та можливість надання пропозицій 
Округ запустив вебсайт www.sanjuan.edu/fall2020 як єдиний ресурс інформації щодо 
відкриття шкіл цієї осені. На сайті ви знайдете найновішу інформацію, дати та час будь-
яких зустрічей, а також можливість задавати питання чи пропозиції до розгляду, як ми 
продовжуємо планувати новий рік. 
 
Для того, щоб ви отримували повідомлення, сім'ям та членам персоналу рекомендується 
відвідати www.sanjuan.edu/mynotifications де ви знайдете інструкції щодо контактної 
інформацією в системі повідомлень округу. 
 

 

https://www.sanjuan.edu/cms/lib/CA01902727/Centricity/domain/149/packets/2019-2020/06.23.20%20board%20packet%20FINAL.pdf#page=557
https://www.sanjuan.edu/cms/lib/CA01902727/Centricity/domain/149/packets/2019-2020/06.23.20%20board%20packet%20FINAL.pdf#page=557
http://www.sanjuan.edu/fall2020
http://www.sanjuan.edu/mynotifications
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