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Często zadawane pytania dotyczące powrotu do Szkół Publicznych w Linden (FAQ)
BIURO SUPERINTENDENTA
1. Ponieważ jestem rodzicem, który pracuje w pełnym wymiarze godzin, czy nauka online będzie
odbywać się o określonych porach dnia, czy też będzie odbywać się we indiwydualnym tempie?
Ø Jesteśmy niezwykle wrażliwi na potrzeby naszych pracujących rodziców. Proszę pamiętać, że
bezpieczeństwo Państwa dzieci jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Mając to na uwadze, uczniowie
będą mogli pracować nad lekcjami w dogodnym dla siebie czasie. Nauczyciele będą codziennie
uczestniczyć w szkolnym harmonogramie dzwonków. Plan ponownego otwarcia zawiera wirtualny
harmonogram. Nauczyciele wspierają swoje nauczanie na wiele sposobów, takich jak nagrania wideo,
rozmowy telefoniczne, e-maile, spotkania klasowe na żywo na platformie Webex lub, jeśli to
możliwe, spotkanie twarzą w twarz. Nauczyciele będą również dostępni w godzinach lekcyjnych, aby
odpowiadać na wszelkie pytania uczniów lub rodziców dotyczące pracy w klasie. Wszelkie uwagi
prosimy kierować do LPSreopen2020@lindenps.org.
2. A co z uczniami, którzy nie mają dostępu do internetu lub nie mają urządzenia, z którego mogą
skorzystać?
Ø Szkoły będą pracować indywidualnie z rodzinami, które nie mają dostępu do internetu lub innych
zasobów edukacyjnych. Zadbamy o to, aby każdy z naszych uczniów otrzymał wysokiej jakości
nauczanie, na które zasługuje. Jeśli NIE macie Państwo dostępu do internetu, prosimy o kontakt z
dyrektorem szkoły Państwa dziecka.
3. Czy po zmianie kalendarza będę miał szansę zmienić zdanie na temat wirtualnego uczenia się
lub nauczania bezpośredniego?
Ø Tak, będziesz mógł ponownie rozważyć wybór wirtualnego uczenia się lub bezpośredniego nauczania,
gdy system określi konkretną datę wdrożenia instrukcji bezpośredniej na podstawie danych
dotyczących rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszej społeczności.
4. Jeśli zdecyduję, że moje dziecko będzie uczestniczyć w lekcjach zdalnej nauki w domu, czy
nadal będzie mogło uczestniczyć w dodatkowych zajęciach i / lub zajęciach pozalekcyjnych?
Ø Dystrykt koncentruje się na utrwaleniu akademickiego planu płynnego ponownego otwarcia 3
września. Zajęcia pozalekcyjne będą wprowadzane stopniowo jak tylko nastąpi pomyślnie otwarcie
szkół.
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Strona druga
5. Jak uczniowie będą mogli zjeść lunch?
Ø Uczniowie będą siedzieli w odpowiedniej odległości podczas jedzenia lunchu. Kafeteria nie będzie w
pełni wykorzystywana. Szkoły będą wykorzystywać przestrzeń zewnętrzną, gdy tylko będzie to
możliwe. Niektórzy uczniowie będą jeść lunch w swoich klasach.
6. Jak będzie wyglądał harmonogram czyszczenia / dezynfekcji i jakie produkty będą używane?
Ø Nasze toalety i punkty kontaktu, takie jak klamki i balustrady, będą na bieżąco dezynfekowane przez
cały dzień szkolny. Wszelkie biurka studenckie używane zarówno rano, jak i po południu będą
dezynfekowane pomiędzy tymi dwiema sesjami. Nasze dozowniki środków do dezynfekcji zostaną
uzupełnione, a zapasy, takie jak ręczniki papierowe w toaletach, będą na bieżąco potrzeby
uzupełniane. Zostaną użyte produkty umieszczone na liście środków dezynfekcyjnych Agencji
Ochrony Środowiska (EPA), np. TruShot, TB-CIDEQUAT i NABC. Okręg zakupił również
dwadzieścia pięć (25) Minute Man Misters, które będą używane do spryskiwania środków
dezynfekcyjnych pomiędzy zajęciami.
7. Czy będą zajęcia wychowania fizycznego i przerwa (recess)?
Ø Odbędą się zajęcia z wychowania fizycznego. Studenci nie będą mogli zrezygnować ze względu na
wymagania stanu. Mając to na uwadze, zostaną wprowadzone niezbędne poprawki, np.
rozmieszczenie uczniów oraz odpowiednia intensywność wysiłku. Przerwa (recess) będzie odbywała
się z uczniami na przemian na placu zabaw, sali gimnastycznej i salach lekcyjnych. Zostaną
przydzieleni dodatkowi pracownicy aby zapewnić uczniom zachowanie dystansu społecznego.
8. Czy zostaną wprowadzone niezbędne dostosowania w przypadku uczniów, którzy muszą przez
dłuższy czas pozostać poza szkołą (w domu) z powodu choroby osobistej lub kwarantanny?
Ø Tak, w tym czasie będziemy starać się zapewnić tym uczniom możliwość zdalnego nauczania.
9. Ilu uczniów może przebywać w klasie z jednoczesnym zachowaniem społecznego dystansu?
Ø Liczba uczniów będzie rożna w różnych salach lekcyjnych w zależności od rozmiaru tych
pomieszczeń oraz na przykład od rozmiaru znajdujących się w nich mebli.
10. Jakie ustalenia będą miały miejsce względem ucznia z zaświadczeniem lekarskim zwalniającym
ją/go z konieczności noszenia zakrycia twarzy?
Ø Uczniowie ci mogą nosić osłony na twarzy zamiast tradycyjnych masek lub masek typu „getry”.
Postaramy się również stworzyć warunki, w których będą jak najczęściej zdystansowani społecznie.
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Strona trzecia
11. Dlaczego dystrykt przeszedł z modelu ABVAB na model AAVBB?
Ø Dystrykt przeszedł do modelu AAVBB po otrzymaniu informacji zwrotnych od rodziców i
nauczycieli. W celu śledzenia kontaktów zalecane było zachowanie grup uczniów razem przez dwa
dni. Rodzice również uznali, że ciągłość modelu AAVBB pozwoli im stworzyć bardziej ujednolicony
harmonogram pracy.
12. Jak powstał plan?
Ø Komitety uformowano w pierwszym tygodniu lipca. Komisje do spraw zdrowia i bezpieczeństwa oraz
komisja do spraw nauczania składały się z administratorów, rodziców, członków zarządu, ekspertów
medycznych i konserwatorów.
13. Kiedy uczniowie otrzymają swój plan lekcji?
Ø Nasze zespoły zbierają dane od rodziców, którzy wybrali określony model uczenia się. Wirtualny
harmonogram jest uwzględniony w planach ponownego otwarcia. Każda szkoła wyśle dodatkowe
informacje do rodziców.
14. Czy autobusy będą dostępne?
Ø Autobusy będą dostępne. Dlatego rodzice muszą wypełnić przeznaczoną dla nich ankietę, aby okręg
mógł rozpocząć planowanie tras autobusowych.
15. Czy każdy budynek będzie sprawdzał temperaturę? Dlaczego tak lub nie?
Ø Okręg nie może codziennie sprawdzać temperatury każdego ucznia. Podczas tego procesu wyzwaniem
byłoby zachowanie dystansu społecznego przez uczniów. Niepokojące jest również to, że rodzice
musieliby czekać, aż ich dzieciom zostanie zmierzona temperatura. Prosimy, aby rodzice codziennie
rano sprawdzali temperaturę dzieci przed wysłaniem ich do szkoły.
16. Co się stanie, jeśli uczeń zostanie zarażony COVID-19?
Ø Będziemy polegać na powiadomieniu z wydziału zdrowia, jeśli student uzyska wynik pozytywny.
Jeśli dziecko uzyska pozytywny wynik na COVID-19, cała klasa przejdzie kwarantannę (przez 14 dni)
oraz weźmie udział w zdalnym nauczaniu w domu. Departament zdrowia przeprowadzi śledzenie
kontaktów. Jeśli zajdzie konieczność poddania kwarantannie całego budynku szkolnego, będziemy
postępować zgodnie z zaleceniami departamentu zdrowia.
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Strona czwarta
17. Dystrykt zapewnia maski na twarz każdemu uczniowi każdego dnia. Czy uczniowie mogą nosić
własne maski?
Ø Tak, uczniowie będą mogli nosić własne maski. Maski na twarz muszą być zatwierdzonymi środkami
ochrony osobistej i nie mogą zawierać obraźliwego języka ani obrazów.
18. Co mogę zrobić, jeśli moje dziecko jest prześladowane z powodu COVID-19? Co jeśli odbywa
się to w szkole?
Ø Zgodnie z ustawą New Jersey przeciwko dyskryminacji (LAD) szkoły i inne miejsca publiczne muszą
podjąć działania w celu zaprzestania nękania ze względu na rasę, religię, narodowość, płeć i
seksualność. Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko jest ofiarą znęcania się, skontaktuj się ze szkolnym
specjalistą ds. przeciwdziałania znęcaniu się oraz z dyrektorem szkoły.
19. Dlaczego uczniowie nie uczęszczają na zajęcia przez pół dnia lub pięć dni w tygodniu?
Ø Ze względu na wymogi dotyczące dystansu społecznego i protokoły sprzątania nie jest możliwe
codzienne przebywanie uczniów w budynkach na początku roku szkolnego. Nie stosujemy modelu 1⁄2
dnia, ponieważ dzień nauki nie jest wystarczająco rygorystyczny dla naszych uczniów. Ponadto pół
dnia zajęć szkolnych stanowi wyzwanie dla naszych pracujących rodziców.
20. W jaki sposób dzielnica zajmie się chroniczną absencją (nieobecnością ucznia na zajęciach)?
Ø Okręgowi urzędnicy ds. obecności oraz dyrektorzy budynków skontaktują się ze studentami i ich
rodzinami aby rozwiązać ten problem. Należy pamiętać, że chociaż regularna obecność jest ważna,
jeśli dzieci są chore, zachęcamy rodziców do zatrzymywania ich w domu.
21. Ile dzieci będzie należeć do kohorty (grupy) i kto zostanie wpuszczony do klasy o określonej
godzinie?
Ø Każda klasa będzie zawierać uczniów, którzy są oddaleni od siebie o 6 stóp. W zależności od
wielkości sali lekcyjnej liczba uczniów dozwolonych w klasie będzie inna. Zazwyczaj w klasie będzie
w danym momencie najprawdopodobniej ok. 10-16 uczniów. Po uzyskaniu dokładnej liczby uczniów
wracających na zajęcia w klasie uzyskamy przybliżoną liczbę uczniów w każdej klasie. Nauczyciel i
asystent (jeśli taki przysługuje) będą przebywać w klasie z uczniami przez cały dzień. Wyznaczony
przez nich nauczyciel (przedmiotów dodatkowych) również będzie udzielał instrukcji.
22. Czy nadal będziemy musieli poddawać dziecko szczepieniom, jeśli zdecydujemy się, aby nasze
dziecko uczyło się zdalnie z domu?
Ø Tak. Jeśli rejestrujesz dziecko w Linden Public Schools, musisz przestrzegać wymagań dotyczących
szczepień wyznaczonych przez NJDOE.
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Strona piąta
23. Według jakiego planu uczniowie mogą odebrać swoje rzeczy z zeszłego roku?
Ø Nauczyciele przygotowali rzeczy uczniów z poprzedniego roku. Zostaną one przekazane nowemu
nauczycielowi podczas kilku pierwszych tygodni szkoły.
24. Ilu uczniów może być wysłanych do łazienki i kto będzie to monitorował?
Ø Będziemy mieć pracowników monitorujących łazienki. Uczniowie nie będą mogli gromadzić się w
grupach podczas korzystania z łazienki. Będziemy indywidulanie wysyłać uczniów do łazienki. Na
poziomie szkół podstawowych, w budynkach ze „wspólnymi” łazienkami, zostaną ustalone poranne i
popołudniowe terminy korzystania z nich, aby uniknąć zgromadzeń na korytarzach.
25. Jak mamy pomagać naszym dzieciom w czasie zdalnego nauczania, skoro oboje pracujemy? Nie
mogę zbyt długo zostawić dzieci samych. Jak to pomoże pracującym rodzicom?
Ø Niestety, ograniczenia dotyczące bezpiecznego otwarcia szkół nie rozwiązują tej kwestii. Jeśli
wszyscy będziemy przestrzegać wytycznych CDC, takich jak częste mycie rąk i noszenie maseczek,
być może uda nam się zmniejszyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Jeśli wskaźniki zakażeń nadal
będą spadać, dystrykty szkolne w New Jersey mogą zaoferować uczniom więcej dni na naukę
„osobistą”. Do tego czasu musimy ściśle przestrzegać przepisów stanowych, aby zapewnić zdrowie i
bezpieczeństwo wszystkim naszym studentom i pracownikom.
26. Jeśli wybraliśmy pełną sesję zdalnego uczenia się, co będziemy musieli zrobić?
Ø Rodzice będą musieli wypełnić kwestionariusz przeznaczony dla rodziców i wybrać preferowany
model uczenia się. Rodzice / opiekunowie muszą wypełnić jedną ankietę dla każdego ucznia będącego
pod ich opieką. Plany lekcji oraz szczegółowe procedury zostaną przedstawione po określeniu liczby
uczniów decydujących się na wirtualne nauczanie.
27. Z gimnazjalistami i licealistami przemieszczającymi się z klasy do klasy w ciągu dnia, czy będzie
zapewnione sprzątanie sal lekcyjnych między zajęciami?
Ø Klasy będą często sprzątane w ciągu dnia. Biurka zostaną wyczyszczone po każdych zajęciach.
28. Czy pomocnicy nauczycieli będą musieli przestrzegać harmonogramu dnia A/B, czy też będą
pracować określoną wcześniej liczbę godzin?
Ø Pomocnicy szkolni będą pracować zgodnie z harmonogramem AAVBB. Dyrektorzy będą
komunikować się z pomocami w sprawie ich planu dnia w dni wirtualne. Plany dnia zostaną
dostosowane tak, aby asystenci mogli pracować w wyznaczonych godzinach w danym tygodniu.
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Strona szósta
29. Czy nasza komisja do spraw zdrowia będzie badać całą klasę uczniów, czy też każda rodzina
będzie musiała się udać do placówki medycznej w celu przebadania? Jeśli uczeń zachoruje, jak to
zostanie rozwiązane?
Ø Komisja zdrowia nie będzie testować całej klasy. Jeśli uczeń lub członek personelu zostanie zarażony,
wydział zdrowia rozpocznie procedury śledzenia kontaktów, które obejmą kontakt z osobami, które
mogły mieć kontakt z osobą zakażoną.
30. Jeśli jeden student lub członek personelu uzyska pozytywny wynik na COVID-19, kto musi zostać
przetestowany i poddany kwarantannie? W jaki sposób te wyniki zostaną przekazane?
Ø Jeśli uczeń lub nauczyciel zostanie zarażony, cała klasa będzie musiała poddać się kwarantannie przez
14 dni. Dystrykt będzie współpracował z wydziałem zdrowia w celu doradzania uczniom i rodzicom.
Jest to dokładniej wyjaśnione w polisie zarządu 5142.2 znajdującej się na stronie internetowej naszego
dystryktu.
31. Czy uczniowie i nauczyciel z tej klasy zostaną powiadomieni?
Ø Uczniowie i nauczyciele zostaną powiadomieni, jeśli ktoś z ich otoczenia uzyskał pozytywny wynik
testu na COVID-19.
32. A jeśli uczeń nie może być odebrany ze szkoły? Czy jest wystarczająco dużo pracowników, aby

pozostać przy tym dziecku?
Ø Chorzy uczniowie będą monitorowani w izolatce, dopóki nie zostaną odebrani przez rodzica lub
opiekuna. W monitorowaniu tego procesu do pomocy pielęgniarkom zostaną przydzieleni członkowie
personelu szkolnego.
33. Czy naprawdę mamy wystarczającą liczbę pracowników, aby zapewnić przestrzeganie protokołów
bezpieczeństwa?
Ø Tak, w tej chwili mamy wystarczającą liczbę pracowników, aby pomóc dystryktowi w przestrzeganiu
wytycznych dotyczących bezpieczeństwa określonych przez departament zdrowia i CDC.
34. Jeśli sytuacja się poprawi, czy mogę poprosić o powrót moich dzieci do szkoły w dalszej części roku
szkolnego?
Ø Mamy nadzieję, że uda nam się wrócić do pewnego poczucia normalności. Będziemy postępować
zgodnie z wytycznymi dyrektora i wydziału zdrowia w zakresie rozszerzania instrukcji na lekcjach.
Rodzice i opiekunowie będą często na bieżąco informowani o zaleceniach NJDOE.
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Strona siódma
35. Czy możesz zmienić wersję „hybrydową” na zdalne nauczanie („wirtualną”) w trakcie roku
szkolnego w zależności od sytuacji rodzinnej?
Ø Zachęcamy rodziców i opiekunów do wybrania modelu, w którym uczniowie będą uczestniczyć przez
pierwszy okres nauczania (marking period). Jeśli zajdzie potrzeba zmiany, przeanalizujemy każdy
przypadek indywidualnie.
36. Jakie będą konsekwencje względem uczniów, którzy odmówią noszenia odpowiednich
zabezpieczeń, odmówią przestrzegania higieny oraz zachowania dystansu społecznego?
Ø Uczniowie, którzy nie przestrzegają protokołów bezpieczeństwa i higieny, będą musieli dołączyć do
wirtualnego modelu uczenia się. Oczywiście każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
37. Czy wirtualne uczenie się będzie trwało przez cały czas trwania zajęć w szkole? (8:25 - 15:00)?
Ø Wirtualny harmonogram nauki został uwzględniony w planach ponownego otwarcia, które można
znaleźć na stronie internetowej dystryktu.
38. Kiedy musimy powiadomić szkołę o naszej decyzji?
Ø Zachęcamy rodziców i opiekunów do jak najszybszego wypełnienia kwestionariusza dla rodziców.
Termin 7 sierpnia został przedłużony do poniedziałku 10 sierpnia z powodu niedawnej burzy
tropikalnej.
39. Jeśli chodzi o dwa pełne dni w szkole - jakie są godziny?
Ø Dwa pełne dni nauki indywidualnej będą następować po zwykłym dniu szkolnym. Sprawdź na stronie
internetowej godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć Twojego dziecka.
40. Nasze szkoły nie mają klimatyzacji, czy wiatraki (wentylatory) będą w salach lekcyjnych?
Ø Nasi pracownicy pracują obecnie nad zapewnieniem odpowiedniej wentylacji sal lekcyjnych w całym
dystrykcie.
41. Gdzie znajdę szkolny numer identyfikacyjny mojego dziecka?
Ø Numer identyfikacyjny ucznia Twojego dziecka można znaleźć w Genesis. Jeśli nie możesz uzyskać
dostępu do Genesis, skontaktuj się ze szkołą swojego dziecka. Numery identyfikujące można również
znaleźć z tyłu laptopów i na kartach identyfikacyjnych.
42. Czy uczniowie będą mogli przebrać się na zajęcia w wychowania fizycznego w szatniach?
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Ø Zgodnie z regulaminem NJDOE uczniowie nie będą mogli korzystać z szatni. W dni, w których
uczniowie mają zajęcia z wychowania fizycznego według modelu AAVBB; będą musieli przyjść w
stroju gimnastycznym do szkoły.
Strona ósma
43. Jak będzie wyglądał wirtualny harmonogram?
Ø Opublikowany wirtualny harmonogram dotyczy tylko środy. Czekaliśmy na liczby z kwestionariusza
rodzica, aby ustalić pełny wirtualny harmonogram.
44. Nadal mam podręczniki dla uczniów z zeszłego roku. Czy będzie dzień, w którym będzie można je
przynieść, a następnie odebrać nowe podręczniki na nadchodzący rok szkolny, aby mogli wykonywać
pracę z domu lub wirtualnie za pomocą programu Seesaw lub Think Central?
Ø Dyrektorzy szkół ustalą czas, w którym rodzice będą mogli przywieźć i / lub odebrać rzeczy ze
szkoły.
45. W jaki sposób uczniowie będą sprawdzani na obecność wirusa?
Ø Poniższy link zawiera ważne informacje z CDC dotyczące badań objawów u uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Jest tam zawarte uzasadnienie tego, że temperatura uczniów
nie będzie sprawdzana kiedy codziennie będą wchodzić do szkoły. symptom-screening.html
46. Jakie rodzaje środków ochrony indywidualnej (PPE) zakupiła dystrykt?
Ø Dystrykt zaczął kupować odpowiednie środki w kwietniu i do tej pory wydał blisko 700 000 dolarów.
Okręg zakupił 600 000 masek na twarz, po jednej dla każdego ucznia dziennie. W związku z
niedawnym ogłoszeniem, 6 sierpnia, dystrykt zamówił dodatkowe 100 000 maseczek.
Ø Zakupiliśmy również 25 Minute Man Misters, które rozpylają środek dezynfekujący (30 000
dolarów). Realizujemy również zaległe zamówienie 25 elektrostatycznych opryskiwaczy
dezynfekujących za 45 000 dolarów.
Ø Dystrykt zakupił 4800 8-uncjowych butelek środka odkażającego do rąk, 1200 jednogalonowych
butelek środka odkażającego, 2800 pojemników nawilżonych chusteczek do dezynfekcji Clorox i 250
termometrów (na podczerwień) do czoła. Kupiliśmy również 400 ściennych dozowników do
dezynfekcji rąk, które zostaną umieszczone w strategicznych miejscach w każdym budynku.
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Strona dziewiąta
47. Jak często sale lekcyjne będą czyszczone i dezynfekowane?
Ø W każdej klasie będzie jedna galonowa butelka środka do dezynfekcji rąk i chusteczek do
dezynfekcji Clorox. Minute Man Misters będą używane do dezynfekcji biurek między zajęciami.
Proces zdezynfekowania całej sali lekcyjnej zajmuje około 5 minut.
48. W jaki sposób będą świadczone usługi dla uczniów z IEP (indywidualnym planem nauczania) lub z
planem 504?
Ø Studenci z IEPs i 504s będą nadal mogli korzystać z usług opisanych w ich dokumencie. Uczniowie
otrzymają strategie, zadania, projekty i pakiety z odpowiednimi modyfikacjami. Otrzymają materiały
bezpośrednio od pedagogów specjalnych i powiązanych osób, a także materiały źródłowe dla rodzin,
aby wesprzeć zaangażowanie uczniów w naukę. Kierownicy i nauczyciele zajmujący się edukacją
specjalną zapewnią regularną, bieżącą komunikację z rodzinami. Będą wspólnie pracować w
spójnym zespole.
49. Czy uczniowie z problemami sensorycznymi będą musieli nosić maski?
Ø Gubernator Phil Murphy oświadczył w poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r., że Departament Edukacji
zaktualizował swoje wytyczne dotyczące ponownego otwarcia, podkreślając, że okrycie twarzy jest
obowiązkowe „dla wszystkich uczniów przez cały czas w budynku szkoły, niezależnie od dystansu
społecznego” chyba, że zaszkodzi to zdrowiu danej osoby. Zaktualizowany poradnik zawiera również
wyjątki dla uczniów niepełnosprawnych. Wyjątki dotyczące noszenia maski będą rozpatrywane
indywidualnie.
50. Czy harmonogram dla mniejszych klas specjalnych zostanie zmieniony?
Ø Uczniowie, którzy zostaną umieszczeni w „zamkniętej, samowystarczalnej” klasie, w klasach
przedszkolnych -12, będą mogli chodzić do szkoły cztery dni w tygodniu, ponieważ środa nadal
będzie „dniem wirtualnym”. Klasy kwalifikujące się do tego formatu to PSD, autystyczne, LLD, MD,
BD. Mniejsze klasy będą tworzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ponownego otwierania szkół
i wymaganym dystansem społecznym.
51. W jaki sposób program TOP zostanie zintegrowany z harmonogramem AAVBB?
Ø Ze względu na lokalizację i wielkość programu TOP, rozsądny i łatwiejszy do wyegzekwowania jest
dla uczniów bezpieczny dystans społeczny w budynku. Uczniowie będą mogli chodzić do szkoły
cztery dni w tygodniu, a środa pozostanie dniem wirtualnym. Uczniowie i pracownicy programu TOP
będą przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących ponownego otwarcia szkoły oraz protokołów
bezpieczeństwa w klasie, korytarzach i podczas lunchu.
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Strona dziesiąta
52. W jaki sposób uczniowie mogą uczestniczyć w międzyszkolnych zajęciach sportowych
(lekkoatletyce)?
Ø Wydział Lekkoatletyczny Szkół Publicznych w Linden uważa, że dla dobrego samopoczucia
fizycznego, psychicznego i społeczno-emocjonalnego uczniów Linden konieczne jest bezpieczne
ponowne zaangażowanie się w zajęcia pozalekcyjne, aktywność fizyczną i zawody sportowe. Jako
członek Międzycholastycznego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego New Jersey (NJSIAA),
obserwuję stopniowy powrót do lekkoatletyki, który został utworzony zarówno przez Medical
Advisory Task Force, jak i Sports Advisory Task Force.
Powrót do gry nie oznacza powrotu do „normalności”. Nawiązując ponownie bezpośrednie kontakty,
jesteśmy nadal odpowiedzialni za to, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Wszelkie rozważania dotyczące powrotu do aktywności fizycznej i zawodów sportowych muszą być
zgodne ze wszystkimi wymogami określonymi na mocy zarządzeń gubernatora stanu New Jersey
Phila Murphy'ego, uwzględniać zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników oraz przestrzegać
zaleceń NJSIAA.
53. A co z układem klasy / maksymalną liczbą uczniów?
Ø Układ i pojemność sali będą zależały od wyników ankiety, kiedy określimy, ilu uczniów wróci
osobiście do szkoły. Jeśli uczniowie są oddaleni od siebie o co najmniej sześć stóp, mogą w razie
potrzeby korzystać z przerw w noszeniu maseczek.
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54. Jak będzie realizowany zindywidualizowany plan edukacji ucznia?
Ø IEP (indywidualne plany nauczania) będą przestrzegane zgodnie z opisem. W oparciu o model
hybrydowy lub całkowicie wirtualny, modyfikacje mogą być wprowadzane indywidualnie dla
każdego przypadku.

55. Ciągłość nauczania osobistego a nauczanie wirtualne. Kiedy uczniowie będą w domu, kto będzie
ich uczył, jeśli ich nauczyciel / nauczyciele będą musieli uczyć drugą grupę przez dwa dni?
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Ø Jeśli uczeń uczęszcza do szkoły na żywo w modelu hybrydowym, otrzyma nowe instrukcje /
materiały 3x w tygodniu.

§ Np. Uczeń „A” w dniu „A” będzie miał nowe lekcje w poniedziałek i wtorek, osobiście w klasie, a
w środę - wirtualnie. W czwartek i piątek będzie miał do uzupełnienia rozszerzenia, projekty,
materiały do czytania i utrwalenia w oparciu o wcześniej przeprowadzone lekcje.

56. Jak wygląda plan nauki w pełni zdalnej? Czy wystarczająca liczba nauczycieli będzie pracować w
domu w każdej klasie / szkole / przedmiocie? Jakie są wzorce, które zostaną wykorzystane do oceny i
monitorowania uczniów w 100% zdalnych?

Ø Osoby korzystające z planu w pełni zdalnego zostaną zaplanowane z odpowiednimi zaangażowanymi
nauczycielami. Umiejętności nauczane podczas zajęć na żywo będą oceniane za pomocą
zmodyfikowanych wzorców i częstych ewaluacji.

57. Kiedy będą oferowane warsztaty technologiczne w celu szkolenia rodziców / opiekunów na
platformach, z których będą korzystać uczniowie (Canvas, Seesaw, Class Dojo, Genesis itp.)? Czy
warsztaty na żywo będą oferowane o różnych porach dnia, aby dostosować się do harmonogramów
pracy rodziców?
Ø Członkowie personelu pracują obecnie nad sesjami szkoleniowymi i filmami dla rodziców. Te
informacje będą dostępne w tygodniu rozpoczynającym się 17 sierpnia. Harmonogramy dla rodziców
zostaną wzięte pod uwagę, a seria filmów instruktażowych będzie dostępna w dowolnym momencie.

58. Jak często będą aktualizowane FAQ?
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Ø Często zadawane pytania będą często aktualizowane i tłumaczone.
59. Kiedy rodzice będą mogli ponownie zapisać uczniów na zajęcia hybrydowe / całodniowe?

Ø Na zakończenie trymestru na poziomie szkół podstawowych i na koniec kwartału (marking period)
na poziomie gimnazjum (middle school) i liceum (high school). Jeśli jednak rodzic ma okoliczność
łagodzącą, może złożyć odwołanie do kuratora.
Ø
Strona jedenasta

60. Jaki jest plan ewentualnego zamknięcia szkół? Wcześniej została omówiona kwestia 14-dniowej
kwarantanny dla każdej klasy, w której stwierdzono pozytywny wynik testu COVID-19 u ucznia lub
członka personelu. Rozumiem, że może być wiele przypadków i pozytywnych wyników testów w tym
samym czasie, ile zidentyfikowanych przypadków musi być w sumie, zanim cały budynek zostanie
zamknięty? Jaki jest limit jeśli chodzi o poszczególne klasy? Jaki jest limit jeśli chodzi o zakażenia w
wielu klasach jednocześnie? Jaki jest próg, jeśli chodzi o liczbę pracowników? Jak będzie wyglądał
plan zajęć szkoły w przypadku ponownego zamknięcia?

Ø Zamknięcie całego budynku nie będzie związane z określoną liczbą przypadków. Zależy to od wielu
czynników, takich jak: czy przypadki są w tej samej klasie, liczba bliskich kontaktów w
zidentyfikowanych przypadkach, lokalizacja przypadków zakażeń w budynku, itp. Limit liczby
pracowników będzie uzależniony od zdolności szkoły do funkcjonowania.
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61. Czy zasady dotyczące zamykania szkół i kwarantanny mają zastosowanie tylko wobec
potwierdzonych pozytywnych przypadków lub narażenia na potwierdzone przypadki? W jaki sposób
te zasady będą podobne i różne w takich przypadkach?

Ø Zasady dotyczące kwarantanny odnoszą się do pozytywnie potwierdzonych przypadków, na przykład
w sali lekcyjnej. Zasady dotyczące izolacji obowiązują w przypadkach, gdy uczeń zachoruje w szkole
i czeka na odebranie go przez rodzica lub opiekuna.

62. Jakie są zasady identyfikacji uczniów i personelu, którzy mieli kontakt z osobą pozytywnie
nastawioną, być może poza szkołą i jakie środki bezpieczeństwa są podejmowane w takich
przypadkach, aby chronić innych uczniów i personel?

Ø Lokalny wydział zdrowia skontaktuje się z każdym, kto zostanie zidentyfikowany jako osoba
przebywająca „w bliskim kontakcie” z osobą zakażoną na COVID-19, w sprawie procedur
kwarantanny, niezależnie od tego, czy kontakt miał miejsce w szkole, czy poza nią. Trwają dyskusje
dotyczące powiadamiania szkół o uczniach objętych kwarantanną.

63. Wiemy, że na wyniki testu COVID-19 czeka się kilka dni. W związku z tym, co dzieje się w okresie
przejściowym? Czy będzie zapewniona ochrona i bezpieczeństwo uczniów oraz personelu przed tymi,
którzy mogli być zarażeni? W czasie oczekiwania na wynik testu jest możliwość zarażania innych.

Ø Uczniowie i pracownicy, u których występują objawy, powinni zostać poza szkołą i pozostać w
domu (w izolacji) w oczekiwaniu na wyniki testów COVID-19.
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Strona dwunasta
64. Co to jest FFCRA i czy kwalifikują się do niej pracownicy Szkół Publicznych w Linden?
Ø 1 kwietnia 2020 rząd federalny wprowadził w życie ustawę FFCRA, ustawę Families First
Coronavirus Response Act. Obowiązuje ona do 31 grudnia 2020 r. Pozwala ona pracownikom
ubiegać się / brać urlop z powodu choroby osobistej, choroby rodzinnej lub rodziny z powodu
pandemii COVID-19. Pracownik może zażądać urlopu i jest „uprawniony do wzięcia urlopu,
jeśli pracownik nie jest w stanie pracować lub pracować zdalnie, ponieważ tenże pracownik”:
Ø Podlega federalnemu, stanowemu lub lokalnemu nakazowi kwarantanny lub izolacji w związku
z COVID-19;
Ø Został poinformowany przez pracownika służby zdrowia o poddaniu się kwarantannie w
związku z COVID-19
Ø Doświadcza objawów COVID-19 i oczekuje na diagnozę medyczną;
Ø Opiekuje się osobą, która została objęta federalnym, stanowym lub lokalnym nakazem
kwarantanny lub izolacji związanym z COVID-19 lub osoba świadcząca opiekę zdrowotną
doradziła jej poddanie się kwarantannie związanej z COVID-19;
Ø Opiekuje się swoim dzieckiem, którego szkoła lub placówka jest zamknięta (lub opiekun
dziecka jest niedostępny) z przyczyn związanych z COVID-19; lub
Ø Doświadcza jakiegokolwiek innego zasadniczo podobnego stanu określonego przez
Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych: pytania FFCRA DOL
Ø Arkusz informacyjny i wniosek zostały wysłane do wszystkich pracowników Szkół Publicznych
w Linden przez Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich.
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65.

Jak często konserwacja prewencyjna HVAC jest wykonywana w naszym dystrykcie?
Dystrykt zakupił 25 000 filtrów Merv 8 na rok szkolny 2020-2021. Wszystkie filtry HVAC będą
wymieniane co trzy miesiące, przy czym zalecana częstość wymiany filtrów to raz na cztery
miesiące. Systemy wentylacyjne są czyszczone i odkurzane przed zainstalowaniem nowego filtra
Merv.
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