
Шановні батьки та опікуни FWPS учнів 6-12 класів 

Під час COVID-19, коли ми опитуємо сім'ї, ми не можемо починати з докладних планів, тому що нам потрібно 
знати, скільки з наших учнів хочуть брати участь в гібридному навчанні, і потім вдосконалені моделі відповідно до 
соціальної дистанції і кадровими потребами. Приносимо вибачення, якщо це викликало плутанину. 

Ми хочемо, щоб у Вас була найсвіжіша інформація, щоб Ви могли зробити вибір, який найкраще підходить для 
Вашої дитини. 

Ми створили нове посилання для опитування з останньою інформацією про гібридну модель для середніх та 
старших класів. Дайте відповідь до вівторка, 30 березня, 12:00 дня, щоб повідомити нам, якщо Ви вирішите 
залишитися на 100% дистанційно або виберете гібридне / очне навчання для своєї дитини на решту 
навчального року. Якщо відповідь не буде відправлена, учень не отримає доступу до гібридної моделі. 

• Якщо Ви ще не пройшли опитування, заповніть його до вівторка, 30 березня, 12:00 дня  
• Якщо Ви вже пройшли попереднє опитування і хочете змінити свій вибір, Ви можете зробити це до 

крайнього терміну проведення опитування: вівторок, 30 березня, 12:00 дня використовуючи те ж саме 
посилання для опитування, зазначене вище. 

При гібридної моделі для середніх та старших класів, науковці 100% дистанційно і науковці по гібридної моделі 
будуть знаходитися в одному графіку зі своїми нинішнімі вчителями. 

• Науковці по 100% дистанційній моделі: виглядає так само, оскільки учні приєднуються до своїх занять 
через Zoom. 

• Студенти по гібридної моделі: будуть деякі заняття очно, а деякі дистанційно. Студенти при гібридному 
навчанні отримають: 

• Два очних занять і два дистанційних занять (класи через Zoom) 4 дні на тиждень, що проводяться 
їхніми нинішніми вчителями. 

• Поки ми допрацьовуємо розклад, заняття будуть чергуватися, що означає, що кожен з уроків буде 
проходити два дні очно і два дні дистанційно (по Zoom). Нижче наведено приклад 

Це зразок гібридного розкладу старших класів 

Очні заняття будуть проходити одночасно зі студентами, які беруть участь в дистанційному навчанні. Примітка. 
Хоча номери періодів можуть виглядати по-різному на рівні середньої та старшої школи, але структура буде тією 
ж. 
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Очні заняття будуть проходити одночасно зі студентами, які беруть участь в дистанційному навчанні. 

Примітка: хоча номера періодів можуть відрізнятися на рівнях середніх і старших класів, структура буде тією ж. 

матимуть аналогічні тимчасові рамки з урахуванням їх особливою структурою розкладу. Інформація для 6-8 класів 
Nautilus і Woodmont з'явиться найближчим часом. 

Гібридна модель для середніх класів 

• FWPS прагне забезпечити 30% очного навчання для учнів середніх шкіл. Грунтуючись на нашій співпраці і 
взаємодії з OSPI, ми можемо запевнити сім'ї, що будемо дотримуватися постанову губернатора. 

• ВАЖЛИВО: Наші плани залежать від транспорту, розміру класу для дотримання соціального 
дистанціювання і укомплектування персоналом. Ми будемо коригувати наші плани з урахуванням цих 
факторів. 

• Нагадуємо, що дана модель НЕ є «навчальним залом». Ми будемо проводити очні заняття. 
• В школі студенти повинні будуть дотримуватися правил соціального дистанціювання і носити маски. 
• Студенти, які не носять маски відповідно до вимог, не будуть допущені на територію кампусу. 

Для батьків учнів, які вважають за краще 100% дистанційне навчання: 

• Студенти, які вважають за краще повністю залишатися на дистанційному навчанні через Zoom, будуть 
відвідувати свої заняття чотири дні на тиждень, замість того, щоб відвідувати їх очно. 

• Асинхронне навчання триває по середах. 
• Учні залишаються зі своїми нинішніми вчителями. 

 


