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6 квітня 2020 року 

 
Шановні працівники державних шкіл міста  Федерал Вей, батьки та опікуни, 

  
Сьогодні губернатор Inslee оголосив, що шкільні приміщення закриті до кінця 2019-20 
навчального року, щоб уповільнити поширення COVID-19. Поки будівлі закриті, ми 

продовжимо надавати дистанційне навчання учням до кінця навчального року в 
червні. 

 
Ми визнаємо вплив подовженням закриття школи на наших учнів, родини та 
працівників. Ми чули від вчителів та співробітників, які сумують не бачивши своїх 

учнів, а також учнів, які не бачать своїх однолітків та вчителів. Ми знаємо, що це 
непросто, але разом ми пройдемо через це разом. 

 
Наші сім'ї рішуче ставляться до підтримки учнів, які навчаються вдома. Ніколи раніше 
в нашій недавній пам’яті ми не були більш залежними від сімей, щоб підтримувати 

навчання своїх дітей вдома, ніж зараз. Як результат, ми прагнемо надавати додаткову 
підтримку для забезпечення успіхів школярів. 

 
Протягом останніх кількох тижнів співробітники працювали над переробкою того, як 
ми пропонуємо інструктаж для віддаленої моделі викладання та навчання, яка 

триватиме до червня, замінюючи особисту модель аудиторії (класу). Щось подібне 
зазвичай потребує років. Ми продовжуємо дотримуватися вказівок Управління 

Суспільного Інституту Громадських інструктажів для підтримки учнів у їх навчанні під 
час закриття. 
 

Продовженя закриття викликає запитання учнів та родин про те, що може означати 
закриття до кінця навчального року. Поки ми все ще працюємо над вдосконаленням 

нашої моделі дистанційного навчання, кожен співробітник Державних шкіл  міста 
Федерал Вей працює над тим, щоб підтримувати учнів та родини. Директори і надалі 

несуть відповідальність за управління школами, вчителі та інший персонал 
займаються професійним розвитком, вчителі планують та проводять навчальні заходи 
та підтримують сім'ї щодо того, як допомогти дитині вдома, учні відповідають за 

виконання щотижневих завдань, сім'ї продовжать підтримувати навчання своєї 
дитини. Співробітники центрального офісу продовжують розробляти системи та 

структури для підтримки потреб дистанційного навчання в наших школах. 
 
Наші співробітники наполегливо працювали над розробкою плану безперервного 

навчання та засобів підтримки під час закриття. Ось відповіді на деякі з цих питань: 
  

• Дистанційне навчання. Студенти продовжуватимуть навчатись під час 
закриття, хоча це буде виглядати інакше, коли ми переходимо до більш 
розширеного підходу дистанційного навчання. 

o 13-17 квітня 2020 р.: студенти продовжуватимуть працювати над 
типовими уроками та завданнями на паперових копіях, які ми раніше 
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відправляли поштою. Ці стандарти - це те, що вони вже вивчили до 
закриття і призначені лише для практики. Викладачі щотижня 

перевіряють, чи потрібно надати учням підтримку з цими уроками. Деякі 
вчителі можуть запропонувати проекти або завдання для практики, що 

стосуються конкретно їхнього класу. Викладачі звязуються з учнями, які  
відставали від стандартів до закриття, з додатковими можливостями 
показать навчання за стандартами, які вони, можливо, не засвоїли. 

o Починаючи з 20 квітня 2020 року до кінця навчального року: Ми 
розпочнемо наш план постійного навчання з розширеного дистанційного 

навчання. Це не Інтернет школа і не цифрове навчання. Це підхід, який 
включає різноманітні цифрові та нецифрові матеріали та забезпечує 
навчальні заходи щодо нових стандартів для підтримки академічного 

зростання та зменшення значних втрат у навчанні. 

• Кожного понеділка студенти та батьки отримуватимуть 
електронний лист від вчителя (ів) з щотижневим оглядом, у 
якому викладаються уроки за тиждень. Навчання буде 

зосереджено на нових стандартах із допоміжними завданнями. 

• Учні початкових класів отримають 1-2 важливих завдання 
(стандарти). Щотижневий графік запропонує виділити час для 
кожного завдання. 

• Студенти середніх класів будуть отримувати новий урок для 
кожного курсу (предмету). 

• Якщо ваша дитина отримує послуги спеціальної освіти та / або 
послуги з вивчення англійської мови (ELL), ви можете очікувати 
додаткове спілкування та підтримку. 

• Директори також спілкуватимуться з родинами щотижня. 

• Посібник з дистанційного навчання для батьків. У цьому 
документі викладено, що таке дистанційне навчання, що 

невходить в дистанційне навчання , як сім'ї можуть підтримувати 
та методи спілкування. 

 

• Оцінки. Як ви вже знаєте, FWPS використовує класифікацію та оцінюваня на 
основі стандартів. 

o Стандарти, які викладалися до дати закриття школи 13 березня 2020 
року, будуть оцінені. Якщо учень відставав від стандартів, вчитель 
звернеться до нього / неї, щоб допомогти їм покращити оцінки. 

o Учні не отримуватимуть оцінки за вивчення нових стандартних уроків та 
завдань, передбачених до кінця навчального року. Однак викладачі 

будуть надавати відгуки про завдання. Важливо, щоб школярі брали 
участь у щотижневих уроках, оскільки це навчання створить основу для 
наступного навчального року. 

  
• Підтримка  для випусників. 

o У п’ятницю, 3 квітня 2020 року, ми розіслали орендовані ноутбуки для 
випускників, які не мали доступу до комп’ютера та / або Інтернету, щоб 
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вони могли працювати над завершенням курсових робіт для закінчення 
середньої школи. 

o Старші школярі отримуватимуть підтримку від радників та шкільних 
команд підтримки, щоб заробити та задокументувати кредити, необхідні 

для переходу до вищого/наступного рівня освіти. 
o Старшокласники можуть очікувати регулярного спілкування з командою 

підтримки зі своєї школи. 

o Віртуальна сесія з питань та відповідей (Q&A) буде проводитись для 
старшокласників, щоб надати інформацію та ідеї щодо пам’ятних подій, 

таких як випускний бал (prom), випускний вечір та інші традиції старших 
класів, які, можливо, потребуватимуть віртуального проведення, можливо 
будуть відкладені або скасовані. 

o Буде наданий контрольний список для старшокласників, який допоможе 
їм триматися напрямку до виконання вимог для випускних вимог. 

o Ми будемо активно повідомляти всі оновлення про вимоги для закінчення 
навчання та випускного, коли вони будуть доступні. 

 

 

• Безкоштовне харчування для дітей буде продовжено під час закриття у 
місцях по всьому району FWPS. Оцінивши модель програми для видачі їжі та 
наказ «Залишайтеся вдома, будьте здорові», ми перейдемо до моделі надання 

їжі на 5 днів. Ця зміна дозволить сім'ям залишатися вдома 4 дні тижня в 
порівнянні до щоденного отримування їжі. Ми очікуємо запустити цю нову 

модель у понеділок, 27 квітня. Більш детальна інформація в майбутньому. 
 

• Догляд за дітьми надалі буде доступний у обмеженій кількості для дітей,  
батьки яких є першою ланкою захисту, медичних працівників та працівників 

першої необхідності. Якщо ваша дитина вже зарахована на догляд за дітьми під 
час закриття школи, вам не потрібно вживати подальших дій, щоб зберегти своє 
місце. 

  
• Технологія для студентів, що потребують. Кожна школа намагалася 

провести опитування батьків, щоб дізнатись, чи є вдома доступ до комп’ютера 
та / або Інтернету. Важливо знати, що шкільний район має обмежені 
технологічні ресурси, оскільки наше поточне фінансування недостатньо для 

підтримки 1: 1. Через це ми не можемо позичити комп’ютери кожному студенту 
району. Крім того, у нас обмежені точки доступу до Wi-Fi. 

 
o Ми розгортаємо позичку/оренду ноутбуків починаючи з 13 квітня, і 

батьки учнів, яким потрібен доступ до комп’ютера та / або Wi-Fi точки, 
на підставі результатів опитування будуть повідомлені про дату, час та 
місце де забрати ноутбук. 

 

• Усі виїзні поїздки та заходи, включаючи спортивні, громадські та 
танцювальні заходи, будуть скасовані під час тривалого закриття. 
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• Літня школа. Ми чекаємо інформації від губернатора про те, чи будуть  
відкриті шкільні заклади для надання літньої школи. 

 

• Ресурси. Наш веб-сайт містить інформацію про такі ресурси, як безкоштовні  
та недорогі Інтернет-варіанти, інформація про заклади охорони здоров'я та інші 

корисні ресурси. 
 

• Інші речі. Ми розглядаємо питання про те, коли учні можуть забрати речі,  
залишені в школі, як оплатити штрафи / збори / відшкодування тощо. 

Додаткова інформація буде повідомлена. 
 

• Поки школи закриті, допомагайте всім практикувати заходи профілактики, 
щоб уповільнити поширення COVID-19, миючи руки, чистячи та дезінфікуючи 

поверхні, прикриваючи рот або ніс при кашлі та чханні. 
  

Крім того, ми хочемо надати кілька порад щодо розмови з вашою дитиною про COVID-
19 із Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC): 
Залишайтеся спокійними та турботливими. 

 • Будьте доступні для слухання та розмови. 
 • Уникайте дискусій які можуть звинувачувати інших і призводити до поганих   

           імен/назв. 

• Звертайте увагу на те, що діти бачать чи чують на телебаченні, радіо чи в 
Інтернеті. 

• Надайте чесну та точну інформацію. 
 • Навчіть дітей щоденним діям для зменшення поширення мікробів. 
  

Ми продовжуватимемо активно спілкуватися з персоналом, учнями та сім'ями та 
повідомляти про будь-які оновлення чи зміни, пов’язані із закриттям школи. Ми тут, 

для того щоб підтримати наших учнів та їхні сім’ї, під час дистанційного навчання. 
 
Чи знаєте ви, що веб-сайт FWPS може бути перекладений понад 100 мовами? Ви 

можете знайти останню інформацію на нашому веб-сайті. Інструкції щодо перекладу 
веб-сайту FWPS такі: 

• Go to www.fwps.org 

• Click on the ‘Translate Language’ at the top right of the webpage 

• Select your preferred language from the drop-down menu 
 
З повагою,  

 
 

 
Dr. Tammy Campbell, Superintendent 
 

Додаток: Посібник з дистанційного навчання для батьків 

http://www.fwps.org/

