Informații și resurse pentru familii cu privire la noul
coronavirus COVID-19
Actualizat în 20 mai 2020
Am reunit mai multe resurse pentru a vă ajuta în această perioadă în care încercați să determinați în ce mod
se poate desfășura procesul de învățare pentru copilul dvs. Dacă aveți nevoie de sprijin, vă rugăm să sunați, să
trimiteți un e-mail sau să completați un formular online. Suntem o resursă independentă de informații și
soluții informale.

Modalități de contact OEO:




Telefon: 1-866-297-2597 (este disponibilă şi opțiunea de interpretariat)
Trimiteți-ne un email la adresa oeoinfo@gov.wa.gov (este nevoie de mai mult timp pentru traducerea
limbilor diferite de limba engleză)
Formular online la:
o Engleză: https://services.oeo.wa.gov/oeo
o Spaniolă/Español: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=es
o Arabă/عربى: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ar
o Chineză simplificată/简体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zh
o Chineză tradițională/繁体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zt
o
o
o
o
o

Coreeană/한국어: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ko
Rusă/русский: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ru
Somaleză/Soomaali: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=so
Tagalog/wika ng tagalog: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=tl
Vietnameză/Tiếng Việt.: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=vi

Iată câteva întrebări pe care este posibil să le aveți chiar în momentul de față:
Cum s-ar desfășura Învățământul continuu pentru copilul meu cu un PIE (Program
individualizat de educație)?
Cu toate că Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) a creat un model de schemă pentru un plan
de învățământ continuu care ar putea fi folosit de districtul dvs., este indicat ca și dumneavoastră să puneți în
discuție propriile întrebări și preocupări. Gândiți-vă să includeți în discuție următoarele întrebări:
1) Care sunt obiectivele actuale pentru elevul dvs. în această perioadă?
2) Care este aspectul care vă îngrijorează cel mai mult în această perioadă?
3) Cum se derulează o zi obișnuită acasă?
4) De ce tip de sprijin ați avea acum nevoie din partea echipei dvs. de PIE?
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Pentru mai multe informații despre resursele de învățământ continuu pentru educația specială ale OSPI, vă
rugăm să contactați OSPI:
Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI):
Telefon: 360-725-6000 (este disponibilă şi opțiunea de interpretariat)
TTY: 360-664-3631
Site web disponibil în 10 limbi, selectați limba în partea de jos a paginii:
Engleză: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Arabă: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Chineză tradițională: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Khmeră: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Coreeană: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Punjabi: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Rusă: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Somaleză: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Spaniolă: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Vietnameză: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Există vreo excepție pentru a permite anumite servicii cu prezenţa fizică în școli?
Guvernatorul a inclus o excepție pentru un număr restrâns de cazuri, pentru a permite școlilor să ofere servicii
limitate, dacă acest lucru este cerut de legea statului sau de cea federală, la sediul școlilor, dar numai ținânduse cont de distanțarea necesară și de măsurile pentru sănătatea publică. Această excepție este rară și se
concentrează asupra serviciilor necesare și esențiale, care nu pot fi oferite decât direct și la sediul școlilor.
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Pentru detalii, consultați pagina Noul coronavirus a OSPI, la secțiunea „Allowable Building Activities” (Activități
permise în clădiri): https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources. (Selectați dintre cele 10 limbi disponibile în partea de jos a paginii.)

Cum pot elevii din ultimul an să termine anul la timp?
Școlile au ca prioritate să ajute elevii din ultimul an să ajungă la absolvire. Printre cele mai bune surse de
informații pentru elevi sunt:




Consilierii școlari
Directorii școlilor
State Board of Education: Telefon: 360-725-6025 (este disponibilă şi opțiunea de interpretariat prin
telefon) TTY: 360-664-3631 sau trimiteți un e-mail la: sbe@k12.wa.us (este nevoie de mai mult timp
pentru traducerea limbilor diferite de limba engleză)

Unde pot găsi mai multe informații și resurse?
Site-ul web Washington State Coronavirus Response (Măsuri cu privire la coronavirus în statul Washington)
oferă informații și resurse despre ultimele noutăți legate de COVID-19, îngrijirea copiilor, resurse pentru
alimentație/prânz, închiderea școlilor și învățământul la distanță, cerințele pentru absolvire, ultimele
informații pe linie de sănătate publică și altele: https://www.coronavirus.wa.gov/.
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