Нова інформація про COVID-19 та ресурси
для сімей
Оновлено 20 травня 2020 року
Ми підібрали деякі ресурси, які допоможуть вам зрозуміти, як може виглядати навчання вашої дитини в
цей час. Якщо вам потрібна допомога, зателефонуйте нам, надішліть електронного листа або заповніть
онлайн-заявку. Ми є незалежним ресурсом для інформування та неформального вирішення проблем.

Як можна звернутись до OEO:




Телефон: 1-866-297-2597 (доступний усний переклад)
Надішліть електронного листа на адресу oeoinfo@gov.wa.gov (потрібен додатковий час для
перекладу в разі, якщо листа написано іншою мовою ніж англійська)
Онлайн-заявка за посиланням:
o Англійська: https://services.oeo.wa.gov/oeo
o Іспанська/Español: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=es
o Арабська/عربى: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ar
o Спрощена китайська/简体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zh
o Традиційна китайська/繁体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zt
o
o
o
o
o

Корейська/한국어: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ko
Російська/русский: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ru
Сомалійська/Soomaali: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=so
Таґальська мова/wika ng tagalog: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=tl
В’єтнамська/Tiếng Việt.: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=vi

Нижче наведені деякі питання, які можуть виникнути у вас уже зараз:
Як безперервне навчання може принести користь моїй дитині, яка навчається за
індивідуальним навчальним планом (IEP)?
Хоча Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) розробив зразок шаблону для плану
безперервного навчання, який може використовуватись у вашому окрузі, ви також можете висловити
власні побоювання й поставити питання в рамках цього обговорення. Для включення в обговорення
обміркуйте такі питання:
1) Які поточні цілі ви ставите перед своїм учнем на цей період?
2) Що зараз вас хвилює найбільше?
3) Як виглядає ваш типовий день вдома?
4) Яка допомога вам зараз необхідна від вашої команди IEP?
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Для отримання додаткової інформації про ресурси безперервного навчання OSPI для спеціальної освіти,
будь ласка, зв'яжіться з OSPI:
Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI):
Телефон: 360-725-6000 (доступний усний переклад)
Телетайп: 360-664-3631
Вебсайт доступний на 10 мовах, виберіть мову в нижній частині вебсторінки:
Англійська: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Арабська: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Традиційна китайська: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Кхмерська: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Корейська: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Пенджабі: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Російська: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Сомалійська: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Іспанська: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
В’єтнамська: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Чи є виняток, який дає змогу надавати в школах деякі очні послуги?
Губернатор зробив невеликий виняток, надав школам змогу надавати обмежений набір послуг у
приміщеннях шкіл, якщо того вимагає закон штату або федеральний закон, але тільки за умови
обов’язкового дотримання дистанції та вжиття необхідних заходів щодо захисту здоров’я населення.
Зазначений виняток застосовується в рідкісних випадках і стосується лише необхідних і життєво
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важливих послуг, які можуть надаватися тільки безпосередньо й лише на території школи. Докладніше
дивіться на сторінці OSPI «Нова інформація про коронавірус» на вкладці «Дії, дозволені в приміщеннях»:
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources. (Виберіть
з 10 мов у нижній частині вебсторінки.)

Як учням випускних класів вчасно завершити навчання?
Школи зосереджені на тому, щоби допомогти учням випускних класів вчасно завершити навчання.
Найбільш повну й різнобічну інформацію кожен студент може отримати у:




Вчителів-методистів
Директорів шкіл
Радах освіти штату: Телефон: 360-725-6025 (доступний усний телефонний переклад) Телетайп:
360-664-3631 або електронна пошта: sbe@k12.wa.us (потрібен додатковий час для перекладу в
разі, якщо листа написано іншою мовою ніж англійська)

Де можна знайти більше інформації та ресурсів?
Вебсайт Washington State Coronavirus Response пропонує інформацію та ресурси з актуальними
відомостями про COVID-19, догляд за дітьми, доставку продуктів/готового харчування, закриття шкіл та
дистанційне навчання, вимоги до випускників, оновлену інформацію в галузі охорони здоров’я та багато
іншого: https://www.coronavirus.wa.gov/.
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