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1. Наша обіцянка:

• Забезпечити 
дистанційне навчання, 
яке максимально 
залучає, підтримує та 
навчає перемагати 
труднощі.



2. Навіщо починати  рік з дистанційного 
навчання?
• Громадським відділом охорони 

здоров'я  Сіетлу і Кінг Каунті було 
визначено, що немає можливості 
відкривати школи без значного 
ризику передачі COVID-19.

• Безпека студентів та персоналу -
наш головний пріоритет.

• Ми в 100-річному юбілею 
пандемії.

• Рівень зараження вищий, ніж 
коли школа закривалася навесні.



3. Весна 2020 року 

•дистанційне 
навчання мало
кризову форму



4. Програма дистанційного навчання буде 
БЕЗУМОВНО іншою, ніж минулої весни:
• Вчителі забезпечуватимуть щоденне 

навчання всіх своїх учнів.

• Відвідування будемо відмічати щодня.

• Практика ставити оцінки повернеться.

• Учні середніх навчальних закладів 
візьмуть 3 предмети та годину на 
допоміжні заняття / збагачення. Кредит 
буде ставитись в кінці чверті.

• Навчання вчителів буде проводитися за 
допомогою навчальної книги 
Дистанційне Навчання.



5. Інформація про дистанційне навчання:

• Вчителі навчатимуть щодня. Деякі вчителі працюватимуть зі своїх шкіл, 
деякі працюватимуть з дому.

• Нове викладання матеріалу буде записуватися на кожен навчальний 
блок (ПК-5) або період (GR 6-12), щоб студенти / родини могли отримати 
доступ до матеріалу в подальшому.

• ASD надає набори дистанційного навчання для класів ПК-5.

• Пізні старти по понеділках (кінець вересня - кінець травня) будуть 
призначені для зустрічей персоналу на засіданнях для  професійного 
навчання (PLC).

• Студенти можуть забирати безкоштовний /знижений обід в школах; 
проводиться робота над планами щодо можливої доставки їжі.

• Зараз ми зосереджуємось на дистанційному навчанні.



6. Проект розкладу для PreK

AM Preschool Class (Tuesday-Friday Student Days)

AM Class Meeting

AM Class Academic Block (Literacy, Math, 

Communication, Fine & Gross Motor, Social-Emotional, 

Adaptive)

Structured Outdoor Play

8:40-9:00

9:00 - 10:30

10:30-11:00

PM Preschool Class (Tuesday-Friday Student Days)

PM Class Meeting

PM Class Academic Block (Literacy, Math, 

Communication, Fine & Gross Motor, Social-Emotional, 

Adaptive)

Structured Outdoor Play

12:50-1:10

1:10 - 2:40

2:40-3:10

• Розклад, вівторок-п’ятниця:

• AM: 8:40-11 a.m.

• PM: 12:50-3:10 p.m.

• Нема занять по понеділках.

До академічних блоків належать:

• Навчання цілої групи, робота в 
малій групі та самостійна робота.

• Студенти не будуть проводити в 
Інтернеті всю сукупність кожного 
навчального блоку.



7. Проект розкладу 1-5 класи
PLC Mondays Tues-Friday

PLC 8:40-9:40 N/A

Morning Meeting N/A 8:40-8:55

Academic Block 1 N/A 8:55-9:40

Recess N/A 9:40-9:55

Academic Block 2 9:40-10:25 9:55-10:40

Academic Block 3 10:25-11:10 10:40-11:25

Recess, Lunch, 

Independent Learning

11:10-12:25 11:25-12:25

Academic Block 4 12:25-1:10 12:25-1:10

Academic Block 5 1:10-1:55 1:10-1:55

Recess 1:55-2:10 1:55-2:10

Academic Block 6 2:10-2:55 2:10-2:55

Afternoon Meeting 2:55-3:10 2:55-3:10

• розклад:

• PLC Mondays: 9:40 a.m.-3:10 p.m.

• Tuesday-Friday: 8:40 a.m.-3:10 p.m

До академічних блоків належать:

Навчання цілої групи, робота в 
малій групі та самостійна робота.

Студенти не будуть проводити в  
Інтернеті всю сукупність кожного 
навчального блоку.



8. Проект розкладу 6-12 класи
PLC Mondays Tuesday- Friday

PLC (Mon) 8:40 -9:40 N/A

Independent Learnin

g

Period 1

8:40-10:00

10:00- 11:00

8:40-9:35

9:35-10:55

Intervention/

Enrichment

N/A 10:55-11:25

Lunch, Independent 

Learning

11:00-12:30 11:25 - 12:25

Independent 

Learning

Period 2

Independent 

Learning

12:30-12:50

12:50-1:50

1:50-2:10

N/A

12:25-1:45

N/A

Period 3 2:10-3:10 1:50-3:10

• Розклад:
• PLC Mondays:

• 10:00 a.m.-3:10 p.m.

• Tuesday-Friday:

• 9:35 a.m.-3:10 p.m

До академічних блоків належать:
• Навчання цілої групи, робота в 

малій групі та самостійна робота.

• Студенти не будуть проводити в 
Інтернеті всю сукупність кожного 
навчального блоку.



9. Проект розкладу для West Auburn 

PLC Mondays Tuesday- Friday

PLC (Mon) 8:40 -9:40 N/A

Independent 

Learning

Period 1

N/A

9:40 - 10:40

8:40-9:35

9:35-10:35

Period 2 10:40-11:10 10:35-11:35

Lunch, 

Independent 

Learning

11:10-12:40 11:35-12:35

Period 2b 12:40-1:10 N/A

Period 3 1:10-2:10 12:35-1:35

Intervention/

Enrichment

N/A 1:35-2:05

Period 4 2:10-3:10 2:10-3:10

• Розклад:

• PLC Mondays: 9:40 a.m.-3:10 p.m.

• Tuesday-Friday: 9:35 a.m.-3:10 p.m

•
До академічних блоків 
належать:

• Навчання цілої групи, робота в 
малій групі та самостійна робота.

• Студенти не будуть проводити в 
Інтернеті всю сукупність кожного 
навчального блоку.



10. Англійська мова - EL

• Усі викладачі надаватимуть підтримку в класі учнями EL, щоб студенти могли 
зрозуміти та відповісти на запитання.

• Ці підтримки можуть включати:
• Зображення, діаграми, відеоролики та демонстрації, які допоможуть їм 

зрозуміти.
• Можливість практикувати нову мову, слухаючи та розмовляючи з учителем та з 

однокласниками.
• Надання слів та речень, які допоможуть учням EL висловлювати думки та брати 

участь у класі.
• Вчителі EL працюватимуть з усіма іншими вчителями, щоб переконатися, що 

учні EL отримують підтримку. Вчителі EL можуть надавати підтримку під час 
уроків інших вчителів та /або допомагати у виконанні завдань.

• Студенти матимуть змогу щотижня срілкуватися зі своїм викладачем EL для 
підтримки навчання у всіх класах.



11. Для студентів, які отримують спеціальні 
освітні послуги
• Усі освітні служби розпочнуть навчальний рік за моделлю дистанційного 

навчання.

• Спеціальні освітні служби виглядатимуть інакше, ніж навесні.

• Команди працюватимуть над наданням послуг у всіх визначених областях ІЕP, 
забезпечуючи доступ / підтримку до загальної освіти відповідно до ІЕP та 
надаючи розклад / структуру для підтримки дистанційного навчання.

• Цієї осені шкільні команди тісно співпрацюватимуть із сім’ями, щоб 
обговорити прогрес, досягнутий навесні, можливість займатися дистанційним 
навчанням та інші фактори.

• Команди IEP разом визначатимуть, що потрібно для задоволення цих потреб. 
Наприклад, більш надійний та структурований план участі в дистанційному 
навчанні, коригування часу IEP або інша модель навчання.



12. Спорт та позашкільна діяльність при 
дистанційному навчанні
• Спортивні сезони 

відкладаються.

• Школи творчо працюють над 
способами залучення учнів до 
позашкільної діяльністі. 

• 5 клас: Духовий та струнний
оркестри зараз не пропонують.



13. Технології для дистанційного навчання:

• Загальна платформа Google Classroom 
для K-12 та SeeSaw на вибір для K-2. ПК 
буде використовувати Seesaw.

• Кожен студент може замовити 
Chromebook якщо той потрібен. Школи 
будуть видавати їх з кінця цього місяця.

• Сім'ї, яким потрібен доступ до Інтернету, 
також можуть звернутися за допомогою 
до школи.

• Сім'ї можуть забирати Chromebook у 
своїх школах з 31 серпня по 4 вересня.

• Кожна школа матиме контакт для 
технічної підтримки.



14. Підтримка сім’ям

• У нас є  сімейна лінія ресурсів, де працюють двомовні працівники 253 887-
2155

• Ми працюємо над ресурсами для сімей, щоб найкраще підтримувати своїх 
учнів.

• Ми працюємо з партнерами по догляду за дітьми з Right at School та YMCA. 
Ми також складаємо список дитячих садків у нашому районі, які зможуть 
запропонувати свої послуги на час шкільних занять.

• Школи можуть організовувати домашні візити, дотримуючись визначених  
правил.

• Сім'ям потрібно буде подати заявку на пільгове та безкоштовне 
харчування; цієї осені ми не можемо забезпечити безкоштовне харчування 
без підтвердження кваліфікації (як нам вдалося це зробити  під час 
весняного закриття).



15.Здоров'я та безпека в приміщеннях ASD

• Всі співробітники та відвідувачі зобов'язані носити покриття 
для обличчя.

• Якщо необхідно, слід дотримуватися 6-футової фізичної 
дистанції.

• У нас є прийняті правила як поводитись якщо підтверджений 
випадок COVID або симптомів COVID.

• Одночасна присутність лімітована до п'яти осіб.
• Відвідувачі не повинні приходити до приміщень ASD, якщо у 

вас були які-небудь симптоми COVID або спілкувались з 
кимось із симптомами COVID.

• ASD замовила PPE - маски, дезінфікуючі засоби, тощо, якщо 
ми повертаємось до регулярних відвідувань школи.



16.Маєте запитання????

•Будь ласка, введіть запитання в Q & A

•Ще хочете підключитися? Електронний 
лист:

communication@auburn.wednet.ed


