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• Ang mga muling pagbubukas plano para sa mga paaralan ng Santa Rosa 
county para sa 2020-21 school year ay patuloy na proseso. Ang aming layunin
ay nagtutulungan sa mga magulang, komunidad at kawani kapag nakipag-
ugnayan kami ng "Anong paaralan ang magiging hitsura" sa Pagkahulog. 

• Ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, tauhan at komunidad ay 
prayoridad sa pagkakaroon natin ng pinakaangkop na mga modelo upang
suportahan ang mga tagumpay sa akademiko at tugunan ang mga hindi
malawakang epidemiya. 

• Walang isang solusyon ay matugunan ang mga pangangailangan ng lahat. 
Dahil diyan, ang mga pamilya ay magkakaroon ng maraming opsiyon na
makukuha nila sa mga natatanging panahong ito. 

• Ang mga planong ito ay likido at ang distrito ay dapat na handa pivot kapag
may mga pangyayari.

Pasasalamat

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



• Si Gobernador DeSantis at ang Florida Department 
of Education 

• FLDOE muling pagbubukas Florida ALALAHANIN na
batas – inilabas Hunyo 12, 2020 

• Mga sentro para sa mga sakit control at Prevention 
(CDC) 

• Mga konsiderasyon para sa mga paaralan

• Mga programa sa pag-aaruga, paaralan at kabataan

• Paglilinis at Disinfecting 

• Paano protektahan ang iyong sarili & iba

• Paano COVID-19 na kumakalat

• Florida Department of Health (Santa Rosa) 

• COVID-19 na tugon

• Resource Toolkit 

•

Gabay sa Primary

• Pagsusuri ng magulang/pagsusuri ng 
empleyado

• Panloob na trabaho Groups 

• Punongguro, guro, ed suporta at 
kawani

• Mga kasosyo sa
komunidad/magulang

• Pagsusuri ng iba pang mga distrito ng 
paaralan

•

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Bahagi 1
Pagpili ng opsyon sa pagkatuto



Pag-aaral Mga opsiyon

Full-time na virtualLadrilyo & mortar Remote na pag-aaral

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Ladrilyo & mortar pagpipilian

Pag-aaral Mga opsiyon

• Ang mga mag-aaral na dumadalo sa isang brick at mortar school ay 
dadalo sa kanilang zoned School at tatanggap ng harapang pagtuturo
sa isang tradisyonal na iskedyul ng paaralan. 

• Ang mga titser at estudyante sa kapaligirang ito ay makakaranas ng 
pinahusay na kalusugang pangkalusugan at mga gabay sa tahanan na
tugma sa mga tuntunin ng Santa Rosa County Health Department at 
CDC. Kabilang sa mga pag-iingat na ito ang distancing panlipunan
hangga 't maaari at ang ipinag-uutos na hinihingi ng mukha na
sumasaklaw sa lahat ng mag-aaral at kawani sa ganitong sitwasyon.

• Ang mga mag-aaral na pumapasok sa aming laryo at mortar na
paaralan ay magkakaroon ng access sa mahusay at ESE na mga
serbisyo na kinakailangan sa pamamagitan ng kanilang mga EP o ng 
IEP. Sila rin ay magkakaroon ng buong curricular pagpipilian na
magagamit sa kanila.

Ladrilyo & mortar

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Full-time na virtual na opsiyon

Pag-aaral Mga opsiyon

• Ang mga estudyanteng kumukuha ng opsiyon na ito ay papasok sa
paaralan sa pamamagitan ng Santa Rosa online at tatanggap ng lubos
na virtual na pagtuturo, kabilang na ang mga oportunidad para sa live 
lesson. 

• Ang pagpipiliang ito ay tampok ang iskedyul na higit na nababaluktot
para sa estudyante. Ang mga magulang ang gaganap sa pag-aaral ng 
coach habang sinusuportahan nila ang pagkatuto ng kanilang
estudyante.

• Ang mga mag-aaral na nag-aaral sa aming full-time na virtual na opsiyon
ay magkakaroon ng akses sa mahuhusay at ESE Services kung 
kinakailangan sa pamamagitan ng kanilang mga EP o IEP. Sila rin ay 
magkakaroon ng maraming curricular pagpipilian na magagamit sa
kanila ngunit maaaring hindi makita ang lahat ng parehong mga
pagpipilian na inaalok sa kanilang zoned brick at mortar paaralan. 

• Ang mga estudyante ay mangangailangan ng computer at Internet 
access para makasali sa mga guro at kumpletuhin ang kailangang
kurikulum. 

Full-time na virtual

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Full-time na virtual na opsiyon

Pag-aaral Mga opsiyon

• Ang mga mag-aaral na lumalahok sa aming full-time na virtual na
opsiyon ay nangangakong makasali sa paraang ito para sa kahit
isang buong semestre bago payagan na ilipat sa isa pang 
pagpipilian.

• Ang mga kursong ito sa pamamagitan ng Santa Rosa ay itinayo
para matiyak na tugma ang mga nilalaman at pamantayan sa
pagtuturo na nasa tradisyunal na setting ng silid-aralan. 

• Ang dalawahang kurso sa pagpapatala ay makukuha sa
pamamagitan ng tradisyonal at Santa Rosa online settings. Para 
sa mga mag-aaral na kumita ng mga kurso sa kolehiyo. Mag-aaral
ay magkakaroon ng mga pagkakataon na lumahok sa mga
eksaminasyon ng AP sa tagsibol. Susundin natin ang patnubay ng 
kanya-kanyang organisasyon kung paano pangangasiwaan ang 
mga exam.

Full-time na virtual

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Malayuang pagpipilian sa pag-aaral

Pag-aaral Mga opsiyon

• Mga mag-aaral na kumukuha ng opsyon na ito ay makakatanggap ng virtual na
pagtuturo mula sa mga guro mula sa kanilang zoned brick at mortar paaralan, 
kabilang ang mga pagkakataon para sa live aralin sa isang iskedyul na kung saan ay 
mirrors ang iskedyul ng kanilang zoned paaralan. 

• Ang virtual na tagubiling ito ay hindi kasabay sa live brick at mortar sa pagtuturo ng 
klase, ang ibig sabihin ng mga guro ay hindi magtuturo ng remote Learning mag-aaral
at brick at mortar estudyante nang sabay-sabay. Ang mga guro ng remote na pag-
aaral ng mga estudyante ay magbibigay ng tagubilin sa oras na pagtutuunan ng 
pansin sa kanilang mga estudyante sa malayong pag-aaral.

• Ang mga estudyante ay inaatasang dumalo sa mga klaseng ito sa itinakdang
panahon. Ang pagdalo ay gagawin araw-araw at regular na pagsulong at sapat na ang 
progreso ng kurso upang manatili sa remote na pag-aaral. 

• Ang remote na pag-aaral ng mga estudyante ay gagawa ng binagong kurikulum ng 
Florida virtual school na sumusunod sa istruktura at bilis ng pagtuturo sa mga brick 
at mortar setting. Ang mga magulang ang gaganap sa pag-aaral ng coach habang
sinusuportahan nila ang kanilang (mga) estudyante.

Remote na pag-aaral

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Malayuang pagpipilian sa pag-aaral

Pag-aaral Mga opsiyon

• Ang mga mag-aaral na kumukuha ng mga ito ay magkakaroon ng akses sa
mahuhusay at ESE na serbisyo kung kinakailangan sa pamamagitan ng 
kanilang mga tagabigay ng serbisyo o IEP at kailangang makuha upang
kumonekta sa pamamagitan ng mga serbisyong iyon kung minsan, na itinatag
ng tagasustento ng serbisyo. 

• Maraming mga curricular pagpipilian ay magagamit sa mga mag-aaral, ngunit
maaaring hindi nila makita ang lahat ng mga pagpipilian na inaalok sa kanilang
zoned brick at mortar paaralan. 

• Ang mga estudyante ay mangangailangan ng computer at Internet access para 
makasali sa mga guro at kumpletuhin ang kailangang kurikulum. 

• Ang mga mag-aaral na lumalahok sa aming malayuang opsyon sa pag-aaral ay 
gagawin upang makasali sa ganitong pamamaraan para sa kahit isang buong
semestre bago payagan na ilipat sa isa pang pagpipilian.

•

Remote na pag-aaral

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Ang remote na pag-aaral ba ay katulad ng distansya sa pag-aaral?

Distance pag-aaral (Marso – Mayo ng 2020) Remote BRGY-aaral (2020-21 taon ng paaralan)

Habag at biyaya na ipinakita sa lahat ng lugar Patuloy na nahabag at biyaya, ngunit may mas mataas na mga inaasahan
at pananagutan sa mga estudyante.

Hindi kailangang kumpletuhin ng mga estudyante ang ilang assignment Mga mag-aaral ay kinakailangan upang makumpleto ang lahat ng mga
gawain, mga quiz, at pagsusulit

Flexible Timeline para sa mga mag-aaral na gawain na isusumite Mga mas pormal na inaasahan sa araw-araw para sa pagsusumite ng 
gawaing mag-aaral

Flexible na mga inaasahan para sa pakikipag-ugnay sa Araw-araw pagdalo ay itatago. Regular na nakaiskedyul na panahon para 
sa live na aralin sa mga guro

Mga mag-aaral ay able sa magkaroon ng access sa lahat ng mga brick at 
mortar kurso

Ang ilang electives ay hindi maaaring magamit batay sa pagpapatala

Programa ay tumagal ng 9 na linggo Ang mga mag-aaral ay kailangang palaging naka-enrol sa isang semestre

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Pinakamahusay na pamamaraan para sa mga magulang/tagapag-alaga:

Pagtuturo ng suporta

• Regular na makipag-ugnayan sa guro at ipaalam sa kanila kung
nakararanas ang iyong anak ng mga partikular na hamon, tulad ng
kalungkutan sa pagkawala ng pamilya o heightened ng pag-aalala dahil sa
malawakang epidemiya.

• Kausapin nang regular ang iyong anak upang matiyak na nauunawaan niya
ang mga inaasahan sa trabaho.

• Panatilihing araw-araw ang mga gawain sa paaralan at sa eskuwela.

• Alamin sa iyong anak ang tungkol sa pagpapataw, kabilang dito ang
pagsuri sa kanilang mga gawain at/o Santa Rosa online upang matiyak
ang opsyon na napili para sa iyong anak ay angkop.

• Tumulong sa guro ng inyong anak o sa mga serbisyo ng mag-aaral na may
anumang mga pagbabago na maaaring makaapekto sa tagumpay ng
inyong anak. Sa ganitong paraan maaari kaming magkaroon ng suporta
para sa iyong anak bago ang unang araw ng paaralan.

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Bahagi 2
Mga pamamaraan sa kaligtasan & pag-iingat



Mukha masks, Shields, at coverings

Mukha coverings

Mangyaring tandaan na para sa mga layunin ng dokumento na ito, mukha masks, mukha
coverings at mukha Shields ay ang lahat bilang "mukha coverings". Ang alinman sa mga
bagay na ito ay angkop na isuot ng iyong estudyante upang matugunan ang mga
kinakailangan sa sakop ng school year na ito.

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Anong mga aksyon ang kukunin kung ang aking anak ay may mga sintomas ng COVID-19 habang
nasa paaralan o ay naghihintay ng mga resulta ng pagsubok? 

COVID-19 mga pamamaraan

• Ang mga itinalagang tauhan ng paaralan ay magpapasiya kung ang estudyante ay mayroon nang
paunang kondisyon upang ipaliwanag ang mga sintomas sa pamamagitan ng pagsuri sa kalusugan
ng mag-aaral, indibidwal na plano sa pangangalaga ng kalusugan, atbp.

• Kung walang umiiral na kondisyon, ang estudyante ay nakahiwalay at kailangang magsuot ng 
mukha. Ang magulang/tagapag-alaga ay aabisuhan na kunin ang estudyante kaagad.

• Ang mag-aaral ay hindi babalik sa paaralan hanggang:

• 10 araw na ang nakalipas mula sa mga sintomas unang lumitaw at

• Paghinga sintomas na pinabuting at

• 24 oras na lumipas na walang lagnat o iba pang COVID na mga sintomas nang walang ang paggamit
ng mga gamot.

• Kung ang mag-aaral ay sinubukan para sa COVID-19 at may negatibong resulta ng pagsubok o kung 
makatanggap sila ng isang kahaliling pagsusuri mula sa kanilang kalusugan provider (trangkaso, 
malamig, atbp), sundin ang mga direksyon ng kalusugan provider, paggamot at bumalik gabay.

COVID-19 sintomas

Mga sintomas ng COVID-19 ay 

maaaring isama ngunit hindi

limitado sa mga sumusunod: lagnat

(100.4 o mas mataas na), ubo, igsi

ng paghinga, pagkahapo, kalamnan

o katawan aches, sakit ng ulo, 

bagong pagkawala ng lasa o amoy, 

namamagang lalamunan, 

kasikipan, Ranni ilong, pagduduwal, 

pagsusuka at pagtatae. 

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Anong aksyon ang kinuha kung ang isang mag-aaral ay may positibong pagsubok
na resulta para sa COVID-19?

COVID-19 mga pamamaraan

• Kung ang mag-aaral ay nasubok positibo para sa COVID-19 at 
ang pagsusuri ay pinangangasiwaan ng Santa Rosa County 
Health Department (SRCHD), ang mag-aaral ay dapat manatili
sa labas ng paaralan at off ang kampus hanggang sa sila ay 
clear ng SRCHD. Ang mga mag-aaral ay kailangang magbigay
ng release mula sa mga ito mula sa pamamagitan ng SRCHD 
bago bumalik sa paaralan.

• Kung ang mag-aaral ay nasubok positibo para COVID-19 sa
pamamagitan ng isang medikal na pasilidad maliban sa
SRCHD, distrito/paaralan kawani ay nakikipag-ugnayan sa
SRCHD para sa kumpirmasyon ng isang positibong COVID-19 
resulta. Ang estudyante ay kailangang umiwas sa paaralan at 
labas ng kampus hanggang sa magsrchd. 

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Paano kung ang isang mag-aaral ay kinilala ng Santa Rosa County Health 
Department bilang isang malapit na contact sa isang aktibong COVID-19 
na kaso? 

COVID-19 mga pamamaraan

• Ang isang mag-aaral na kinilala sa pamamagitan ng SRCHD bilang isang malapit na contact (sa loob ng 6 talampakan para 
sa higit sa 15 minuto) sa isang aktibong COVID na kaso nang walang ang paggamit ng isang mukha na takip ay dapat
kuwarentenas para sa 14 na araw mula sa huling araw ng contact na may positibong kaso. 

• Isara ang mga contact na may takip sa mukha ay mananatili sa paaralan kung asymptomatic at ay sinusubaybayan para sa
mga sintomas.

Paano kung makipag-ugnayan ang isang estudyante sa isang taong
direktang makipag-ugnayan sa isang positibong COVID-19 na kaso? 

• Ang mga kontak sa kontak ay hindi kailangang kuwarentenas. Ang mga taong ito ay 
ipinapayo na patuloy na magpraktis ng distancing panlipunan at inirerekomenda na
magsuot ng mukha na may mga pampublikong lugar. 

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Ang mga kawani ng distrito/paaralan ay:

COVID-19 pag-iingat

• Makatanggap ng COVID-19 pagsasanay (edukasyontungkol
sa paghahatid at Prevention kabilang kamay paghugas at 
paggamit ng mga mukha coverings) na may pagkakataon
para sa Q & A.

• Self-subaybayan para sa COVID-19 sintomas.

• Magsuot ng Face coverings.

• Mag-post ng tanda na naglalarawan ng mga
palatandaan/sintomas, wastong paghuhugas ng kamay, 
panlipunang distancing, at kailan upang manatili sa bahay.

• Kadalasan ay nagsusulong ng mga distancing na hygiene at 
panlipunan na sumusukat sa buong gusali ng paaralan.

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Pinakamahusay na pamamaraan para sa mga magulang/tagapag-alaga:

COVID-19 pag-iingat

• Screen ang iyong anak araw-araw para sa mga sumusunod na sintomas
bago pumasok sa paaralan. Panatilihing nasa bahay ang iyong anak
kung sila ay may sakit o exhibiting sintomas. Aktibong subaybayan ang 
kalusugan ng iyong mag-aaral araw-araw para sa anumang mga
pagbabago.

• Ipaalam sa paaralan sa lalong madaling panahon ng positibong COVID 
test ay nangyayari sa sinumang miyembro ng inyong pamilya.

• Maging matiyaga at maunawain kapag kailangan nang magbago ang 
mga plano at pamamaraan para mapanatiling ligtas ang lahat ng 
estudyante at kawani. 

• Temperatura ng 

100.4 °F o mas 

mataas na

• Ubo

• Igsi ng hininga

• Pagod

• Kalamnan aches

• Pananakit ng ulo

• Pagkawala ng lasa/amoy

• Namamagang lalamunan

• Kasikipan

• Ranni ilong

• Pagduduwal/pagsusuka/pagt

atae

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Pinakamahusay na pamamaraan para sa mga magulang/tagapag-alaga:

COVID-19 pag-iingat

• Sumunod sa mga pamamaraan ng distrito tungkol sa pagpapaalis ng mga mag-
aaral sa paaralan at bumalik sa klase pagkatapos ng sakit.

• Sundin ang health care provider o Health Department direktiba tungkol sa
pangangailangan para sa kuwarentenas o paghihiwalay para sa iyo o sa iyong
pamilya.

• Iwasan ang anumang mga tao pagkatapos ng pag-aaral nang harapan sa pagitan
ng inyong anak at ng kanilang mga kabarkada maliban kung ang mga alituntunin
ng CDC ay sinusunod.

• Patibayin/turuan ang iyong anak sa wastong paghugas ng kamay, na natatakpan
ang iyong ubo o pag-ubo sa isang kleenex, kung kailan ilalagay ang takip ng 

mukha, at kung paano sa di-panlipunang distansya.

• Bigyan ng personal na Face panakip para sa inyong mga anak.

• Bigyan ang iyong paaralan ng kasalukuyang mga contact number para tumulong sa
bukas na komunikasyon sa pagitan ng paaralan at tahanan.

Nebulizers

Hihilingin namin sa magulang/tagapag-

alaga na magbigay ng metered dosis

na inhaler upang palitan ang nebulizer 

paggamot sa paaralan, maliban kung 

mayroon kaming isang MD order o 

kaalaman na ang nebulizer paggamot

ay medikal na kinakailangan. 

Kami ay nagsusumikap para sa

paghihiwalay (o sa isang minimum) 

mas mataas na panlipunan distancing 

mula sa mga mag-aaral na ay 

nangangailangan ng mga pamamaraan

na gumawa ng erosol transmission 

(nebulizer, trach suctioning).

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Mga aksyong distrito:

Kalusugan at kaayusan ng pag-iisip

• Ang paaralan ng Santa Rosa County ay nakakaalam na lahat ng aming mga
estudyante at pamilya ay nagkaroon ng mga paraan sa COVID-19, at handa
kaming patuloy na suportahan ang aming mga estudyante kapag bumalik sila
sa Pagkahulog kung saan sila pumili ng pagpipilian.

• Readjusting sa paaralan sa panahon ng mahirap na oras na ito ay maaaring
maging mahirap para sa maraming mga mag-aaral at nakakaranas ng isang
array ng emosyon ay normal. Ang distrito ng paaralan ay nagbibigay ng
mental health Services para sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng aming
CDAC Services, MFLC (mga tagapayo sa pamilya sa militar) at sa aming mga
tagapayo sa certified School. Nakikipagtulungan din kami sa mga ahensya ng
komunidad upang magbigay ng mas masinsinang mga serbisyo kung
kinakailangan.

• Dapat ang isang mag-aaral o magulang ay nangangailangan ng tulong na may
kinalaman sa kalusugan ng isip para sa anumang dahilan, maaari nilang
tulungan ang kanilang mga guro o tagapayo sa paaralan para humingi ng
tulong. Maaari ring makipag-ugnayan ang mga magulang sa coordinator ng
mga serbisyo sa kalusugang pangkaisipan sa pamamagitan ng 850-983-
5568 sa anumang karagdagang mga katanungan o alalahanin.

Pinakamahusay na pamamaraan para sa

mga magulang/tagapag-alaga:

Mahalagang maunawaan na magkakasama tayong

lahat sa malawakang epidemiya ito, tulad ng

pagkatao ng inyong pamilya sa COVID: ang mga

kaklase ng inyong estudyante, guro,

tagapangasiwa at lahat ng kawani ng paaralan ay

naging gayon din. Ang kaligtasan at kabutihan ng

ating komunidad ay lubhang mahalaga kapag

nagsimula tayong maghandang muling bubuksan

sa ating mga paaralan. ang mga bagong

pamamaraan at paraan ng paggawa ay maitatatag

upang matiyak ang kaligtasan sa ating paaralan,

dahil ang patuloy na suporta ng ating pamilya ay

mahalaga.

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Pag-iingat ng distrito:

Mga pasilidad ng distrito/paaralan

• Ang social distancing ay mananatili kung saan maaari. Ang isang paraan ng
trapiko daloy sa loob ng mga gusali ay nilikha kung saan upang mapadali ang
panlipunang distancing ng mag-aaral at kawani.

• SRCSD ang mga tauhan at kontratista sa kabuuan ay responsable sa paglilinis at
sanitizing.

• Pinahusay araw-araw at lingguhang paglilinis, kabilang na ang mga disinfecting
na punto sa paligid ng kampus sa buong araw ng paaralan.

• Spray bote ng naaprubahan germicide ay ilalagay sa sentralisadong lugar para
gamitin ng mga guro na maaaring nais na gumawa ng mas paglilinis sa buong
araw.

• Hand sanitizing istasyon ay ilalagay sa mataas na lugar ng trapiko.

• Paglikha ng isang nag-iisa kuwarto sa bawat paaralan para sa mga mag-aaral
exhibiting sintomas.

•

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Pag-iingat ng distrito:

Mga serbisyong pagkain

• Mas madalas na kalinisan sa mataas na mga punto ng ugnay sa
pagkain serving line kabilang ang tray, gatas kahon, at ang keypad; 
elementarya cafeterias ay siguraduhin na sanitize sa pagitan ng mga
klase/kasapakat.

• Hand sanitizer ay makukuha pagkatapos ng punto ng pagbebenta sa
silid kainan at sa pamamagitan ng mga lokasyon ng vending machine. 

• Cafeteria mga talahanayan ay patuloy na hinugasan sa pagitan ng 
tanghalian.

• Mas madalas na kalinisan ng mataas na contact ibabaw sa cafeteria 
(mga hawakan ng pinto atbp.). 

• Cafeteria empleyado ay kinakailangan na magsuot ng mukha coverings 
bilang karagdagan sa ang itinatag na kalusugan at kaligtasan mga
protocol batay sa mga alituntunin ng kalusugan departamento.

•

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Pag-iingat ng distrito:

Mga serbisyong pagkain

• Patuloy na paggamit ng mga hindi kubyertos at tray.

• Ang mga serbisyo ng pagkain ay hindi gumagamit ng tradisyonal na mantikang pump bilang
mayroon sila sa nakaraan.  Kami ay nagbibigay sa mga indibidwal na nakabalot condiments 
o mga kawani ng paaralan ay maaaring gumamit ng mga malinaw na pisilin bote upang
magbigay ng condiments para sa mga mag-aaral.

• Magkakaroon ng mga streamlined menu handog upang itaguyod ang kahusayan sa
pamamagitan ng Serving line. Sa maraming kaso ang mga item ng pagkain ay portioned o 
nakabalot sa lalagyan.  

• Nabawasan ang cafeteria kapasidad ayon sa ipinasiya ng mga tagapangasiwa ng site ng 
bawat paaralan. Bawat School campus ay kakaiba at maraming salik tulad ng enrollment, 
campus layout, at laki ng cafeteria ay mga salik na tumutulong sa kung anong istratehiya
ang napili upang mabawasan ang cafeteria kapasidad. Maaaring kasama sa mga
halimbawa ng mga plano ang Pagdagdag ng mga panahon ng tanghalian at/o karagdagang
mga opsiyon sa pagkain sa labas ng cafeteria.

• Kung gusto mo ang iyong anak ay hindi humawak ng pera at/o magsuri para sa pagbabayad
ng kanilang pagkain maaari kang maglagay ng pera sa Meal account ng iyong anak sa
https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain.action?clientKey=&requestAction=home
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Mga aksyong distrito:

Transportasyon

• Ang mga karapat-dapat na mag-aaral na pumili sa paaralan
ay patuloy na tatanggap ng transportasyon. Ang mga mag-
aaral sa paggamit ng transportasyon ay inaasahang
magsusuot ng mukha habang ihahatid at upuan ng mga
direksyon mula sa mga kawani ng bus ng paaralan.

• Bus driver ay magsuot ng isang mukha takip.

• Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng upuan at nakagrupo sa
pamamagitan ng grado o inilagay sa kasapakat hangga 't 
maaari.

• Ang mga mag-aaral ay nakaupo sa kasapakat sa mga bus sa
pamamagitan ng grade level at pupunan mula sa likod sa
harap ng mga upuan na na-assign. Ang mga upuan sa
harapan ay nakalaan para sa estudyanteng kasalukuyang
COVID-19 na sintomas.

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman



Bahagi 3
Paghahangad ng mataas na kalidad na edukasyon



ESE serbisyo

Ang paaralan ng County ng Santa Rosa ay katangi-tangi mag-aaral ng edukasyon (ESE) sa Kagawaran ng muling pagpasok sa paaralan na diin sa
mga tagapangasiwa ng paaralan, kawani, pamilya at mga kasosyo ng komunidad na pakilusin ang mga kailangang pagkukunang-yaman,
magbigay ng mahigpit na mga opsiyon sa pag-aaral, at paghahanap ng tulong para matiyak na ang lahat ng estudyante ay may access sa ligtas
na kalagayan, mga suportang kapaligiran sa pagkatuto

Ang mga mag-aaral sa Santa Rosa County ay may apat na opsiyon para sa paghahatid ng pagtuturo sa panahon ng 2020-2021 school year. Ang
mga opsiyong iyon ay:

Brick at mortar pagtuturo (na ibinigay sa mukha sa mga paaralan).

Full-time na mga virtual na pagtuturo (sa pamamagitan ng Santa Rosa online)

Remote na pag-aaral

Mag-aaral sa mga pamantayan ng access ay magkakaroon ng availability para sa remote na pag-aaral sa pamamagitan ng Santa Rosa County
ESE Department

Homeschool

Komunikasyon

Ang ESE Department ay magbibigay ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng pagtawag sa pagkontra, digital media, at
social media, gayundin sa pagtugon sa mga tawag at email ng telepono.
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ESE serbisyo

Mga opsiyon sa pag-aaral na makukuha ng magulang sa pamamagitan ng programa

Pagsasama

Ang mga mag-aaral na may isang IEP ay may apat na opsiyon para sa
paghahatid ng tagubilin: sa pamamagitan ng mukha upang harapin
ang pagtuturo sa isang brick at mortar paaralan, full-time na virtual (sa
pamamagitan ng Santa Rosa online), remote na pag-aaral, o
Homeschool. Ang mga mag-aaral na nasa mga pamantayan ng access
ngunit tumatanggap ng tagubilin sa pagsasama ng mga silid-aralan ay
magkakaroon ng opsiyon na harapin ang pagtuturo sa isang brick at
mortar School, remote na pag-aaral gamit ang natatanging mga
sistema sa pag-aaral na inilaan ng ESE Department, o homeschool.
Ang mag-aaral ay makakatanggap ng kanilang mga serbisyo at mga
kaluwagan sa bawat IEP sa ladrilyo at mortar School, full-time na
virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online), o sa pamamagitan ng
remote na pag-aaral. Kung may kaugnay na serbisyo ang estudyante
at pinipili ng magulang na tumanggap ng tagubilin ang estudyante sa
pamamagitan ng Santa Rosa online, ang kaugnay na tagasustento ng
serbisyo ay kokontakin ang magulang upang matukoy ang mas
mainam na paraan ng pag-access sa kaugnay na serbisyo. Ang mga
guro sa ladrilyo at mortar, remote Learning, o full-time na mga virtual
(sa pamamagitan ng Santa Rosa online) ay susulong para
masubaybayan ang mga estudyante at magamit ang impormasyong ito
para i-update ang IEP ng mga estudyante.
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ESE serbisyo

Mga opsiyon sa pag-aaral na makukuha ng magulang sa pamamagitan ng programa

Mga setting na may sariling nilalaman (para sa

Ang mga mag-aaral na may IEP na ay nagsilbi sa mga may kaugnayan sa sarili tulad ng access, CBSA, panlipunang
pag-iisip, pokus ng pag-uugali, o hybrid silid-aralan ay may apat na opsiyon para sa paghahatid ng tagubilin: mukha
upang mukha sa isang brick at mortar paaralan, full-time na virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online), remote
na pag-aaral, o Homeschool. Ang mga mag-aaral na nasa pangkalahatang mga pamantayan sa edukasyon sa isang
programa ay may access sa mga serbisyo sa pamamagitan ng laryo at mortar tagubilin o full-time virtual na pagtuturo
(sa pamamagitan ng Santa Rosa online). Ang mga mag-aaral na nasa mga punto ng access point ay magkakaroon ng
access sa remote na pag-aaral na ibinigay ng ESE Department gamit ang natatanging mga sistema sa pag-aaral. Ang
virtual na pagtuturo para sa mga mag-aaral na sa mga pamantayan ng access ay hindi ibibigay sa pamamagitan ng
Santa Rosa online. Lahat ng mga mag-aaral ay magkakaroon ng access sa kanilang mga kaugnay na serbisyo bilang
bawat isa sa IEP ng mag-aaral. Kung ang estudyante ay may kaugnay na serbisyo at pinipili ng magulang na
tumanggap ng virtual na tagubilin ang estudyante, ang kaugnay na tagasustento ng serbisyo ay kokontakin ang
magulang upang matukoy ang mas mainam na paraan ng pag-access sa kaugnay na serbisyo. Para sa karagdagang
impormasyon sa kung paano tumanggap ng remote na pag-aaral sa mga puntos ng access, mangyaring makipag-
ugnay sa Tiffanie Coleman sa 850-983-5158.
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ESE serbisyo

Mga opsiyon sa pag-aaral na makukuha ng magulang sa pamamagitan ng programa

PreK

Ang mga mag-aaral na naka-enrol sa isang ESE PreK class ay magkakaroon ng mga
mukha upang harapin ang pagtuturo sa isang brick at mortar paaralan o remote na
pag-aaral bilang mga pagpipilian para sa paghahatid ng pagtuturo. Kung ang
estudyante ay may kaugnay na serbisyo at pinipili ng magulang na tumanggap ng
remote na pag-aaral ang estudyante, ang kaugnay na tagasustento ng serbisyo ay
kokontakin ang magulang upang matukoy ang mas mainam na paraan ng pag-
access sa kaugnay na serbisyo.

Bata hanapin

Ang Santa Rosa County ay patuloy na makilala, hanapin, at suriin ang mga mag-aaral

na hinihinalang may kapansanan at nangangailangan ng espesyal na edukasyon o
mga kaugnay na serbisyo. Ang mga pagsusuri ay isasagawa batay sa kakayahan ng
mga kawani at mga magulang na may pagsunod sa mga tuntunin ng CDC. Ang mga
magulang ay kokontakin ng evaluator at aalamin ang gustong paraan ng ebalwasyon.
Ang mga opsyon para sa mga pagsusuri na isasagawa ay mukha sa mukha, telepono,
o halos. Mangyaring tandaan na hindi lahat ng mga pagsusuri ay maaaring isagawa
halos, at ang mga opsyon ay tatalakayin sa magulang sa contact mula sa evaluator.
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ESE serbisyo

Mga opsiyon sa pag-aaral na makukuha ng magulang sa pamamagitan ng programa

Paglipat

Ang mga mag-aaral na nadestino sa SITE/kasanayan o paghahanap ay
magkakaroon ng access sa mukha ng pagtuturo sa isang brick at mortar
paaralan o remote na pag-aaral bilang mga opsyon para sa paghahatid ng
pagtuturo. Ang mga mag-aaral na kalahok sa nagtatalaga karera ay
bibigyan ng access sa iba 't ibang kasanayan na may kinalaman sa trabaho.

Kaugnay na serbisyo

Ang mga mag-aaral na may kaugnay na serbisyo (UNGGOY, OT, PT, SLP,
DHH, VI, ESY, ABA) sa kanilang IEP ay maaaring ma-access ang kaugnay na
serbisyo sa pamamagitan ng mukha sa mukha sa ladrilyo at mortar o halos
sa pamamagitan ng teletherapy. Ang kaugnay na service provider/s ay
kokontakin ang mga pamilya upang diin sa pagpapasiya kung paano maa-
access ng estudyante ang kaugnay na serbisyo.
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ESE serbisyo

Mga opsiyon sa pag-aaral na makukuha ng magulang sa pamamagitan ng
programa

ESY

Ang mga mag-aaral na kuwalipikado para sa ESY ay maaaring ma-access ang pagtuturo sa pamamagitan ng mukha sa
mga brick at mortar, full-time na virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online), o sa pamamagitan ng remote na pag-
aaral. Ang mga magulang ay kokontakin at bibigyan ng opsyon batay sa kanilang kagustuhan sa kung paano
mapuntahan ang ESY.

Camelot

Ang mga mag-aaral na kwalipikado para sa serbisyo sa Camelot ay maaaring ma-access ang pagtuturo sa
pamamagitan ng mukha sa isang brick at mortar o sa pamamagitan ng remote na pag-aaral. Lahat ng mga mag-aaral
ay magkakaroon ng access sa kanilang mga kaugnay na serbisyo bilang bawat isa sa IEP ng mag-aaral. Kung ang
estudyante ay may kaugnay na serbisyo at pinipili ng magulang na tumanggap ng virtual na tagubilin ang estudyante,
ang kaugnay na tagasustento ng serbisyo ay kokontakin ang magulang upang matukoy ang mas mainam na paraan ng
pag-access sa kaugnay na serbisyo.
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ESE serbisyo

Pagsasara ng natamong gaps

Ang mga mag-aaral na naka-enrol sa isang brick at
mortar na paaralan, remote Learning, o full-time na
virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online) ay
tatanggap ng patuloy na pagsulong ng progreso sa
mga lugar ng pagpapataw at pag-uugali upang
malaman kung may katibayan ng kawalan ng
progreso sa buong taon. Pagkolekta ng data at
pagsubaybay ang pagkakaloob ng mga serbisyo ay
makakatulong sa mga tagapagturo at pamilya sa
pagtukoy ng pagiging epektibo ng pagtuturo. Ang
mga mag-aaral ay bibigyan ng access sa
interbensyon upang makatulong sa malapit na mga
gaps na may natukoy na mga. Ang data na
nakolekta ay rerepasuhin sa miting ng IEP ng mga
estudyante.
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ESE serbisyo

Mga estudyanteng may serbisyo sa IEP o isang section 504 plano sa pagpaplano

Ang mga estudyanteng may IEP o Seksiyon 504 plan ay ilalaan sa pagtuturo ng
pagpapatuloy hanggang sa parehong mga mag-aaral na naka-enrol sa paaralan ng
Santa Rosa County. Ito ay maaaring isama, ngunit hindi limitado sa espesyal na
dinisenyo pagtuturo, espesyal na dinisenyo pagtuturo halos, at/o kaugnay na mga
serbisyo. Ang mga kaluwagan o pagbabago sa pagtuturo tulad ng sa IEP o
Seksiyon 504 plan ay ilalaan sa harap ng mga pagtuturo, remote na pag-aaral, o
sa pamamagitan ng buong-panahong sa mga virtual na pagtuturo sa
pamamagitan ng Santa Rosa online. Mangyaring tandaan na ang ilang mga
kaluwagan ay maaaring hindi posible na ipatupad sa online na setting ng
edukasyon. Dapat itong mangyari, ang pangkat ng IEP o Seksiyon 504 team,
(mga guro sa pangkalahatang edukasyon, mga guro sa espesyal na edukasyon,
mga kaugnay na service provider, at mga pamilya), ay diin upang matukoy ang
accommodation na angkop sa online setting.
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ESE serbisyo

IEP o seksyon 504 mga miting

Ang Santa Rosa County ay nangangakong tiyakin na ang patuloy
na magulang at koponan ay may partisipasyon sa
pagpapaunlad ng IEP o Seksiyon 504 plan ng isang estudyante.
Ang mga magulang ay maaaring lumahok sa IEP ng isang mag-
aaral o sa Seksiyon 504 meeting sa pamamagitan ng telepono,
halos, o mukha sa pagsunod sa mga alituntunin ng CDC. Ang
ESE grupong tagapag-ugnay o ang seksyon 504 coordinator ay
makipag-ugnay sa magulang kapag pag-iiskedyul ng isang
pulong upang matukoy ang mga magulang ginustong paraan ng
pagpupulong. Ang mga miyembro ng koponan ay tatanggap ng
abiso ng mga pulong, pati na rin ng kopya ng mga draft ng
pulong.

* Para sa mas tiyak at detalyadong impormasyon tungkol sa
kung paano kami magbibigay ng serbisyo sa mga estudyanteng
may IEP o Seksiyon 504 Plan, bisitahin ang
https://santarosacountyesedepartment.weebly.com/at mag-klik
sa ESE pagpapatuloy plan.
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ESOL mga serbisyo

ESOL/ELL mga mag-aaral

Ang Santa Rosa County ay nakatuon sa patuloy na
pagtukoy at paglilingkod sa mga mag-aaral ng wikang
Ingles. Kung personal o isang alternatibong format,
ang ESOL istratehiya ay patuloy na ipinatupad sa
pamamagitan ng pagtuturo at suporta ng mga tauhan
upang tugunan ang mga pangangailangan sa
akademiko at wika ng ELL mag-aaral. Bukod pa rito,
ang mga koponan ng ESOL ay patuloy na kasosyo sa
pamilya at paaralan upang magbigay ng mga
mapagkukunan at kasangkapan upang masiguro ang
akademikong tagumpay ng ELL mag-aaral. Kung ang
mga mag-aaral ay nasa tradisyonal na paaralan,
remote Learning option, o full-time na virtual (sa
pamamagitan ng Santa Rosa online), nangangako
tayong magbigay ng tagubilin na magtutulot sa mga
estudyante na maabot ang kanilang pinakamataas na
potensyal.
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Mga espesyal na programa at serbisyo

Mga espesyal na programa at serbisyo

Pagpili ng paaralan

Kung pipiliin ng mga magulang na sumali sa kanilang estudyante sa remote Learning option, ang estudyante ay mananatiling
naka-enrol sa kanilang zoned brick at mortar School. Ang mga magulang na pumili ng remote Learning option at may
inaprubahang kahilingan sa paglipat ay magpapatuloy sa pagpapatala sa mga aprubadong brick at mortar.

Pinagsaluhang pagpapatala

Ang karapat-dapat na estudyante ay maaaring mag-enrol sa isa o mahigit pang online course sa pamamagitan ng district
vir tual pagtuturo program para sa isang bahagi ng nakaiskedyul nilang araw. Kailangang magtanong ang mga magulang sa
kanilang zoned School administrator para malaman ang angkop na placement, pagiging karapat-dapat, at education plan. Ang
pangwakas na desisyon sa paglalagay ng grado ay ang responsibilidad ng punong-guro ng ladrilyo at mortar setting. Isang
pinagsamang pulong sa pagitan ng mga administrador ng paaralan (physical School at Santa Rosa online), magulang/tagapag-

alaga at iba pang mga tauhan ay kinakailangan bago ang pagpapatala.
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Mga serbisyong pre-K:

Mga serbisyong pre-K

Ang mga serbisyong edad ng preschool ay susunod sa lahat ng gabay ng distrito hangga 't maaari. 
Ganito ang maitutulong mo:

• Kontakin ang guro ng iyong anak upang malaman kung paano makikipag-ugnayan ang guro sa iyo tungkol sa kurikulum,
pagpaplano at suporta para sa iyong anak, at kung paano umuunlad ang iyong anak.

• Lumahok sa screening ng mga kasanayan sa pag-unlad ng iyong anak at talakayin ang mga resulta sa guro ng iyong anak.

• Makibahagi sa mga kumperensya ng magulang.

• Kung ang iyong anak ay may kapansanan/espesyal na pangangailangan, lumahok sa pagpapaunlad ng IEP ng iyong anak o
IFSP upang matiyak na ikaw ay nagpapasiya ng mga layuning pang-edukasyon para sa iyong anak bilang bahagi ng pangkat.
Talakayin sa inyong koponan kung paano natutugunan ang mga mithiin para sa inyong anak sa buong taon, mga serbisyo na
ilalaan at ang pag-unlad na ginagawa ng inyong anak.

• Basahin sa iyong anak at suportahan ang pagbuo ng mga kasanayan sa matematika nang madalas hangga 't maaari.

• Praktisin ang "sadyang pagdidisiplina" ng mga kasanayan sa tahanan upang itaguyod ang pagpapaunlad ng mga kasanayan
sa mga panlipunang emosyonal.
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Pinakamahusay na pamamaraan para sa mga magulang/tagapag-alaga:

Mga serbisyong pre-K

• Aminin ang anumang pag-aalala ng inyong anak, ng inyong sarili o ng iba pang
mga miyembro ng pamilya; ang mga tauhan ay maaaring magbigay ng mga
mapagkukunan para sa inyong pamilya kung paano kausapin ang COVID-19.

• Kontakin ang support staff na maaaring tumukoy sa iyong pamilya sa pagpapayo,
mga serbisyong pangkalusugan at iba pang mga serbisyo kung kinakailangan.

• Dapat magsuot ng mukha ang mga bata na may pagbubukod ng mga 2 taong
gulang at nasa ibaba.

• Dalhin ang temperatura ng iyong anak araw-araw.

• Ipaalala sa inyong mga anak at kapamilya na madalas hugasan ang kanilang
mga kamay.

• Huwag Magsalo ng mga tasa, kagamitan at pagkain.

• Ang Face coverings ay hiniling na isuot ng lahat ng nasa hustong gulang na ang
center sa kampus.

•
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Bahagi 4
Pagkatapos ng paaralan



Pag-iingat ng distrito:

Mga curricular aktibidad sa isports

• Mahigpit na mga pamamaraan sa paglilinis at mga gabay para
sa mga athletic lugar, sports equipment, locker rooms, at mga
banyo.

• Paggamit ng mga Face coverings ay batay sa kasalukuyang
mga pamamaraan ng distrito.

• Ang mga Distancing ng Social guidelines at Face coverings
(Kapag maaari) ay hinihikayat sa lahat ng athletic facility at
gumaganap ng mga Arts center.

• Walang mga field trip ang papayagan sa ika-1 semestre ng
school year. Tanging ang ilang lupon ng inaprubahang biyahe
ang papayagan.

• Atleta ay kinakailangan na magsuot ng mukha coverings sa
lahat ng mga bus trip sa at mula sa mga paligsahan.

• Mag-aaral atleta ay sinasala (temp tseke & tanong) sa bawat
pagsasanay at paligsahan kapag ang social distancing at/o
mukha coverings ay hindi magagawa.
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Pinakamahusay na pamamaraan para sa mga magulang/tagapag-alaga:

Mga curricular aktibidad sa isports

• Tiyakin na ang mga estudyante ay may bote ng tubig at mukha silang pumapasok sa bawat araw.

• Ipaalala sa kanila na maghugas ng kamay nang madalas kapag nasa kampus, at gayon din bago at
pagkatapos magpraktis.

• Kung ang iyong anak ay hindi maganda ang pakiramdam, panatilihin sa kanila tahanan at
subaybayan ang kanilang mga temperatura.

• Mangyaring ipagbigay-alam sa coach o paaralan ng iyong anak kung ikaw ay nagkasakit matapos
makilahok sa praktis o iba pang aktibidad na idinaos sa kampus ng paaralan.

• Mangyaring practice Social distancing kapag posible. Ang mga pamilya ay dapat maupo sa 6 na
talampakan bukod sa iba pang mga pamilya sa larong ito.

• Mangyaring magsuot ng mukha na may takip sa lahat ng athletic events (panloob at panlabas,
kapag naaangkop), at mga banyo.

• Huwag dumalo sa mga kaganapan kung ikaw ay nakakaramdam ng sakit o nalantad sa isang tao
na may COVID 19 sa nakalipas na 14 na araw.
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Pag-iingat ng distrito:

Paaralan ng komunidad

Lahat ng mga tagapag-alaga ay sinasala na may isang temporal na thermometer at isang pagtatasa ng kanilang

kagalingan sa pagdating sa trabaho (pangkalahatang katanungan– mayroon kang anumang ubo, lagnat, 

namamagang lalamunan, pagtatae, atbp).

Ang lahat ng mga tagapag-alaga ay magsusuot ng takip sa buong maghapon

Lahat ng mga bata ay sinasala na may isang temporal na thermometer araw-araw sa check sa

Ang isang empleyado ay mangangasiwa sa responsibilidad na ito

Mga magulang ay inaasahan na maging mapagpasensya at ipatupad panlipunan Distancing estratehiya habang

naghihintay para sa kanilang mga anak na sinasala

Kung ang bata ay may temperatura ng 100.4 o mas mataas, sila ay hindi pinapayagang manatili

Kung ang paaralan ng komunidad ay may isang nakumpirma na kaso ng COVID-19, ang pag-uulat na site ay 

sarado agad at sundin ang mga rekomendasyon ng Kagawaran ng kalusugan para sa hakbang tungkol sa mga

tauhan at mga mag-aaral na paghihiwalay
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Pag-iingat ng distrito:

Paaralan ng komunidad

• Sundin ang mga social distancing istratehiya-paigtingin paglilinis at 

disinfecting 

• Nangangailangan ng ipinag-uutos sa oras-oras ng kamay sa buong

araw para sa mga tagapag-alaga

• Ang mga kawani ay magiging maingat sa COVID-19 sintomas at 

makipag-usap sa bawat magulang at sa direktor ng paaralan ng 

komunidad ng anumang mga alalahanin na maaari nilang

• Subaybayan at planuhin para sa absenteeism sa mga kawani

• Ang mga mag-aaral ay ilalagay sa maliliit na grupo na may mga social 

distancing istratehiya sa lugar

• Mag-aaral ay walang libreng kilusan sa buong site-tagapag-alaga ay 

itinalaga sa mga grupo

• Ang mga magulang at mga anak ay limitado ang pagkalantad sa labas

na grupo
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Pinakamahusay na pamamaraan para sa mga magulang/tagapag-alaga:

• Susunod sa mga inaasahan ng paaralan ng komunidad

• Mangyaring magtiyaga at bigyan ng sapat na oras para sa umaga drop off upang
isama ang screening ng bawat bata bago sila ay maaaring naka-sign in at kaliwa
para sa araw

• Mag-ulat ng anumang pinaghihinalaang at/o nakumpirma na mga kaso ng
COVID-19 sa loob ng iyong sambahayan sa iyong lead childcare provider

• Panatilihing nasa bahay ang mga batang maysakit kung mayroon silang lagnat
na 100.4 o mas mataas. Ang sinumang bata na dumating na may lagnat ng
100.4 o mas mataas ay hindi pinapayagang manatili

• Maging available sa kagyat na pick kung ang bata ay nagkasakit habang nasa
pangangalaga ng paaralan ng komunidad. (Ang iyong anak ay nakahiwalay sa
ilalim ng mga manggagawa hanggang sa pick up)

• Igalang ang lahat ng Social distancing istratehiya kapag bumababa at binuhat
ang iyong anak

• Huwag ipadala ang inyong anak kung mayroon silang isang sistema ng kabal

Paaralan ng komunidad
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Mga
madalas
itanong



Mga madalas itanong

Kalusugan at kaayusan

Ang mga mag-aaral ba ay magsusuot ng Face coverings (masks) sa silid-aralan?

Ang may suot ng isang mukha coverings na sumunod sa paaralan damit Code ay kinakailangan.
Ang distrito, sa panahong ito, ay mangangailangan sa lahat ng estudyante na magsuot ng mukha
na natatakpan at mula sa kanilang silid-aralan kapwa sa pagdating at pagpapaalis, pati na sa
bus.

Ang mga mag-aaral ba ay aasahan sa distansya ng lipunan?

Sa maraming mga mag-aaral ng paaralan ay sa lipunan inilayo sa lawak posibleng. Sa antas ng
elementarya, kung saan ang social distancing ay mahirap, ang mga mag-aaral ay gumugugol ng
karamihan ng araw ng paaralan na pakikitungo lamang sa mga mag-aaral sa kanilang klase. Sa
pamamagitan ng nililimitahan ang kanilang pagkalantad sa maliit na bilang ng mga estudyante,
ang mga pagkakataong magkaroon ng impeksyon ay nabawasan.
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Mga madalas itanong

Kalusugan at kaayusan

Anong mga hakbang ang gagawin para matiyak na malinis ang ibabaw ng silid-aralan?

Ang mga mga custodian sa paaralan ay maglilinis ng madalas na mga lugar sa buong maghapon
at magsasagawa ng pangkalahatang cleanings sa pagtatapos ng bawat araw. Ang ibang kawani
ng paaralan ay tutulong sa pananatiling malinis at magkakaroon ng mga suplay sa paglilinis para
sa mga silid-aralan ng paaralan.

Ano pang ibang hakbang ang ginagawa upang masiguro ang isang malusog na kapaligiran?

Ang mga paaralan ng Santa Rosa County ay katuwang ng magulang sa educating ng mga
estudyante tungkol sa kahalagahan ng paghuhugas, kalinisan, at distancing ng lipunan. Ang
mga sanitizer hand ay makukuha sa mga silid-aralan at lugar ng trabaho.
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Mga madalas itanong

COVID-19 mga pamamaraan

Ano ang gagawin ng paaralan ng aking mag-aaral kung ang isang mag-aaral o staff member ay may mga sintomas ng COVID-19?

Magpapadala kami ng malinaw na mensahe sa mga magulang, mag-aaral at mga tauhan na kung exhibiting sila ng anumang sintomas,
hindi sila dapat pumasok sa paaralan o magreport sa trabaho. Kung ang isang mag-aaral ay nagpapakita ng mga sintomas sa paaralan,
ang mag-aaral ay dadalhin sa isang lokasyon sa klinika ng paaralan na magtabi para sa mga posibleng COVID na kaso.

Ang mga itinalagang tauhan ng paaralan ay magpapasiya kung ang estudyante ay mayroon nang paunang kondisyon upang ipaliwanag
ang mga sintomas sa pamamagitan ng pagsuri sa kalusugan ng mag-aaral, indibidwal na plano sa pangangalaga ng kalusugan, atbp.
Kung walang umiiral na kondisyon, ang estudyante ay nakahiwalay at kailangang magsuot ng mukha. Ang magulang/tagapag-alaga ay
aabisuhan na kunin ang estudyante kaagad. Ang mag-aaral ay hindi babalik sa paaralan hanggang:

10 araw na ang nakalipas mula sa mga sintomas unang lumitaw at

Paghinga sintomas na pinabuting at

Hindi bababa sa 24 oras na lumipas na walang lagnat o iba pang COVID na mga sintomas nang walang ang paggamit ng mga gamot.

Kung bahay nasuri na may isang kahaliling diyagnosis (trangkaso, malamig, Norovirus, strep lalamunan, atbp) o may negatibong COVID-
19 na pagsubok resulta, ang mag-aaral ay dapat sundin ang mga direksyon ng provider, paggamot at bumalik gabay. Maaaring
pahintulutan ng isang medikal provider ang isang mas maaga o kalaunan ay bumalik sa paaralan. Kung gayon, dapat ibigay ang isang
manggagamot note.
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Mga madalas itanong

COVID-19 mga pamamaraan

Paano kung ang isang mag-aaral o kawani na miyembro ay sinusubok positibo para COVID-19?

Kung ang mga tauhan/mag-aaral ay nasubukan positibo para sa COVID-19 at ang pagsubok ay pinangangasiwaan ng Santa
Rosa County Health Department (SRCHD), ang mga tauhan/mag-aaral ay dapat manatili sa labas ng paaralan at labas ng
kampus hanggang sa sila ay clear ng SRCHD. Ang mga tauhan/mag-aaral ay dapat magbigay ng release mula sa mga SRCHD
bago bumalik sa trabaho/paaralan.

Kung ang mga tauhan/mag-aaral ay nasubok positibo para sa COVID-19 sa pamamagitan ng isang medikal na pasilidad
maliban sa SRCHD, distrito/paaralan kawani ay nakikipag-ugnayan sa SRCHD para sa kumpirmasyon ng isang positibong
COVID-19 resulta. Ang mga tauhan/estudyante ay dapat umiwas sa trabaho/paaralan at labas ng kampus hanggang sa
magsunog sa pamamagitan ng SRCHD.

Ano ang aking gagawin kung malantad ang aking anak sa ibang tao na nasubok ng positibo para sa COVID-19?

Ang isang mag-aaral na kinilala sa pamamagitan ng SRCHD bilang isang malapit na contact (sa loob ng 6 talampakan para sa
higit sa 15 minuto) sa isang aktibong COVID na kaso nang walang ang paggamit ng isang mukha na takip ay dapat
kuwarentenas para sa 14 na araw mula sa huling araw ng contact na may positibong kaso.

Isara ang mga contact na may takip sa mukha ay mananatili sa paaralan kung asymptomatic at ay sinusubaybayan para sa
mga sintomas.
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Mga madalas itanong

Mental kalusugan

Kung balisa o nag-aalala ang aking anak tungkol sa pagbalik sa paaralan, ano ang magagawa ko para makatulong?

Ang Readjusting sa paaralan sa mahirap na panahong ito ay maaaring mahirap para sa maraming estudyante. Nakakaranas
ng isang array ng emosyon ay normal. Kausapin ang inyong anak at alamin ang dahilan ng kanilang pag-aalala. Bigyan sila
ng katiyakan at sagutin ang kanilang mga tanong, magbahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang pag-aalala at maghangad
ng mga sagot kung hindi mo alam. Kung kailangan mo pa rin ng suporta, tumulong sa paaralan ng iyong anak para sa
karagdagang tulong.

Saan ako maaaring makahanap ng mga mapagkukunan tungkol sa emosyonal at mental health para sa aking anak?

Ang distrito ng paaralan ay nagbibigay ng mental health Services para sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng aming CDAC
asal sa kalusugan konsultasyon na makukuha sa bawat paaralan, MFLC (mga tagapayo ng pamilya militar) at ang aming mga
tagapayo sa certified School. Nakikipagtulungan din kami sa mga ahensya ng komunidad upang magbigay ng mas

masinsinang mga serbisyo kung kinakailangan. Dapat ang isang mag-aaral o magulang ay nangangailangan ng tulong na
may kinalaman sa kalusugan ng isip para sa anumang dahilan, maaari nilang tulungan ang kanilang mga guro o tagapayo sa
paaralan para humingi ng tulong. Maaari ring makipag-ugnayan ang mga magulang sa coordinator ng mga serbisyo sa
kalusugang pangkaisipan sa pamamagitan ng 850-983-5568 sa anumang karagdagang mga katanungan o alalahanin.
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Mga madalas itanong

ESE serbisyo

Mayroon bang isang virtual na pagpipilian para sa mga mag-aaral sa access puntos?

Oo, maaaring ma-access ng mga estudyante ang pagtuturo nang digital kung sila ay nasa mga pamantayan sa access.

Mayroon bang mga estudyanteng may access sa malayong pag-aaral?

Oo, magkakaroon ng isang ESE teacher na magbibigay ng remote na pagkakataong matuto para sa mga estudyante sa klase ng mga nasa
sariling bansa.

Ang mga kaugnay na serbisyo ay dapat ibigay kung ang aking anak ay pumili ng remote na pag-aaral o ng full-time na mga virtual na pagtuturo
(sa pamamagitan ng Santa Rosa online)?

Ang kaugnay na mga serbisyo ay ibibigay para sa mga mag-aaral batay sa kanilang IEP.

Magagamit din ba ang malayuang opsyon sa pag-aaral para sa mga batang ESE?

Oo, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng parehong malayuang opsyon sa pag-aaral pati na rin ang access sa kanilang mga kaluwagan,
suporta, at kaugnay na serbisyo.
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Mga madalas itanong

ESE serbisyo

Ano ang iniaalok para sa isang high school senior na mag-aaral hanggang sa maging mas ligtas ang pagpasok sa
paaralan?

Brick at mortar (harapang-Face)

Full-time na virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online)

Remote na pag-aaral

Para sa mga estudyanteng nasa kahaliling assessment (FSAA), ang tanging magagamit na opsiyon ay ang remote
Learning option. Ang aming Department ay aatasan ang mga guro na magbigay ng tagubilin pati mga
serbisyo/sumusuporta sa paggamit ng kasalukuyang mga punto ng pagtatakda ng access sa kanilang kasalukuyang
setting ng silid-aralan. Ibibigay ng mga guro ang tagubiling iyon sa pamamagitan ng mga TEAM. Sa oras na ito,
SRO/FLVS ay hindi nag-aalok ng kurikulum para sa mga mag-aaral sa kahaliling setting/pamantayan. Lahat ng mga
mag-aaral na naka-enrol sa nabanggit na opsyon, ay makakatanggap ng kanilang mga kaluwagan sa kanilang IEP/EP
pati na rin ang mga kaugnay na serbisyo/suporta.
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Mga madalas itanong

ESE serbisyo

Kung ako ay lumagda sa aking anak, na sa isang IEP, para sa mga full-time na virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa
online), susundin pa rin ba ang mga kaluwagan? Mas mababa ang trabaho, higit sa lahat ng oras upang makumpleto
ang mga assignment, atbp?

Oo, kung ang mga mag-aaral ay naka-enrol sa full-time na virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online), tatanggapin
nila ang kanilang mga kaluwagan pati na rin ang kaugnay na mga serbisyo (Terapiya sa pananalita/wika, Terapiya sa
trabaho, physical therapy, agpang P.E., na Technology, orientation at mga serbisyong pangmakakilos, mga visual na
serbisyo sa kapansanan, at bingi at mahirap na pagdinig.

Ang mga mahusay na serbisyo ba ay ilalaan para sa mag-aaral sa full-time na virtual at/o remote na mga setting ng
pag-aaral?

Oo. Ang mga mag-aaral na naka-enrol sa full-time na virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online) o remote Learning
option ay tatanggap ng mahuhusay na serbisyo.

Para sa mga full-time na virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online) mag-aaral, kami ay nag-aalok ng direct na
mahusay na serbisyo para sa K-5, at isang kumunsulta modelo para sa mga sekundaryong mag-aaral.
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Mga madalas itanong

ESE serbisyo

Saan ko maaaring irehistro ang aking mag-aaral na sa mga puntos ng access (CBSA/access silid-aralan), kung hindi
kami bumabalik sa paaralan?

Maaari kang makakuha ng impormasyon para sa pagrerehistro para sa mga kursong iyon na ibibigay sa pamamagitan
ng remote Learning option para sa mga estudyanteng nasa aming Department site:
https://santarosacountyesedepartment.weebly.com

Patuloy bang tumatanggap ng mga serbisyo sa ospital ang aking mag-aaral na kasalukuyang may karamdaman?

Kung ang doktor ay inirerekomenda ang patuloy na pang-edukasyon na mga serbisyo sa pamamagitan ng pagkakaloob
ng serbisyo sa ospital para sa 2020-2021 taon, ang mga mag-aaral ay makakatanggap ng mga serbisyo sa
pamamagitan ng isang malayuang pag-aaral/full-time na virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online) o mukha sa
mukha.

Dahil sa mga pinong pangangailangan ng mga mag-aaral at/o manggagamot rekomendasyon, ang mga magulang ay
maaaring pinili upang magkaroon ng remote na serbisyo bilang laban sa mukha sa mukha.
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Mga madalas itanong

ESE serbisyo

Kung dadalo ang estudyante ko sa Camelot sa school year na ito, magkakaroon ba sila ng mga opsyon na magagamit sa kanila?

Oo, ang mga mag-aaral na inirerekomenda na dumalo Camelot ay magkakaroon ng access sa ladrilyo at mortar pati na rin ang full-
time na virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online) at remote na mga pagpipilian sa pag-aaral.

Ngayon na ito ay sapilitan para sa mga mag-aaral na magsuot mukha coverings upang dumalo brick at mortar, ang aking mag-aaral ay
parusahan kung hindi nila maaaring magsuot ng mga ito dahil sa kalusugan, balisa, o madaling makaramdam na mga isyu na
humahadlang sa kanila mula sa pagsusuot ng mga coverings?

Kami ay pagrerekomenda ng mga magulang na may manggagamot, na naglalarawan ng kundisyon at/o pag-aalala sa pagsusuot ng
mukha.

Ang mga paaralan ay dapat magbigay-alam sa bawat guro ng mga partikular na tao na, sa ilalim ng advisement ng mga espesyalista,
psychologists, o manggagamot, na ang estudyante ay hindi kailangang magsuot ng takip

Ang mga mag-aaral ay hindi magiging peno

Siguraduhing abisuhan ang mga paaralan kung ang iyong mag-aaral ay hindi
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Mga madalas itanong

Mga serbisyong pagkain

Kung ang aking anak ay pumipili ng remote na pag-aaral o full-time na virtual na opsyon (sa
pamamagitan ng Santa Rosa online) sila pa rin ang pinapayagang makatanggap ng kanilang
libre o idiniskuwentong pagkain?

Mga programa sa nutrisyon ng paaralan na gumagana sa ilalim ng regulasyon ng United States
Department of Agriculture. Ang mga ito ay inilabas lamang sa pamamagitan ng USDA upang
payagan ang kakayahang umangkop sa lugar na ito. Tatanggap tayo ng karagdagang patnubay
mula sa estado sa mga detalye kung paano tayo makapagbibigay ng pagkain sa mga estudyante
na pumili ng isang virtual na opsiyon.

Papayagan pa rin ba ang mga pagdiriwang ng klase na may makain?

Ito ay isang desisyon sa paaralan.
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Frequently Asked Questions

Mga serbisyong pagkain

Kung pipili ako ng isang virtual na opsyon para sa aking anak para sa 2020-2021 school year 
ano ang mangyayari sa natitirang pera sa kanilang Meal account?

Ang lahat ng mga pondo ay gumulong sa susunod na taon at ito ay magagamit upang gamitin. 
Gayunpaman, ang mga pamilya ay maaaring humiling ng refund sa pamamagitan ng food & 
nutrisyon website sa pamamagitan ng pag-click sa berdeng bilog na Piggy bank.

Ang refund request form ay nag-aalok sa mga pamilya 2 opsyon:

Humiling ng refund sa pamamagitan ng tseke sa koreo sa kanila. 
https://srcscafe.wixsite.com/foodserv/policies 

Humiling ng natitirang pondo na ililipat sa ibang akawnt ng estudyante.
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Mga madalas itanong

Transportasyon

Ang mga mag-aaral ay sapilitang upang magsuot ng mukha coverings (masks)?

Ito ay ang inaasahan na ang mga mag-aaral na pumili upang lumahok sa transportasyon ng paaralan magsuot ng isang
mukha na sumasaklaw habang ay ihahatid.

Ang estudyante ko ay may mga problema sa kalusugan na may suot na gayong imposible. Kailangan pa rin ba silang
magsuot ng mukha?

Ito ay isasaalang-alang sa isang case na batayan. Ang utos ng doktor ay kapalit kahalili sa ating mukha na sumasaklaw
sa patakaran. Mangyaring makipag-usap sa iyong paaralan para sa karagdagang direksyon.

Paano ipinapatupad ang mga distancing panlipunan sa mga bus ng paaralan?

Ang mga mag-aaral ay nakaupo sa kasapakat na may nakatalagang upuan at inaasahang magsuot ng mukha bilang
panlipunang distancing ay hindi posibleng mangyari sa mga bus ng paaralan. Ang mga kapatid ay tuturuan na maupo
nang sama-sama at ang estudyante ay gagamitin ang espasyo sa malayo kapag maaari.
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Mga madalas itanong

Teknolohiya

Kung pipiliin natin ang mga online option at wala tayong device, Puwede ba tayong makakuha ng isa?

Para sa full-time na virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online) o malayuang opsyon sa pag-aaral, maaari mong mag-sign out ang isang aparato
mula sa paaralan ng iyong anak hanggang sa lawak ng mga aparatong magagamit ng distrito.

Kung may ilang anak tayo, kailangan ba natin ng mga kagamitan para sa bawat bata, at pwede ba nating lagdaan ang isang device para sa bawat
bata?

Oo, kung pipiliin mo ang full-time na virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online) o sa remote Learning option, kakailanganin mo ng kagamitan
para sa bawat bata. Maaari mong pirmahan ang mga ito mula sa iyong mga estudyante (s) hanggang sa lawak ng mga aparatong magagamit ng
distrito.

Kung kailangan ng aking ESE student na teknolohiya, Puwede ba itong makuha?

Kung ang estudyante ay may IEP o Seksiyon 504, ang mga kaluwagan ayon sa kanilang plano ay ilalaan.

Susuportahan ba ng district ang aparato ng aking anak kung magpapadala ako ng isa mula sa tahanan?

Hindi, ang distrito ay hindi sumusuporta sa mga aparatong dadalhin mula sa bahay.
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Mga madalas itanong

Teknolohiya

Hindi available ang Internet access sa aking lugar. Makatutulong ba ang district sa pagbibigay ng Internet access?

Ang distrito ay naghahanap na magbigay ng Internet access hangga 't maaari, ngunit ang aming plano upang
maisagawa ito ay hindi tinatapos.

Mayroon akong access sa Internet sa aking lugar, ngunit hindi ko kayang bumili ng access. Makatutulong ba ang
district sa pagbibigay ng Internet access?

Ang isang bilang ng mga bawas na solusyon sa Internet ay magagamit na maaaring matugunan ang iyong mga
pangangailangan. Ang ilang Internet provider ay may bawas na mga rate para sa pamilya ng mga mag-aaral na
kwalipikado para sa libre/nabawasan tanghalian. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na tagapagbigay ng Internet
upang makita kung ang opsyon na ito ay available sa iyo.
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Mga madalas itanong

Mga serbisyong pre-K

Ano ang mga opsiyon para sa mga batang naka-enrol sa ulo ng simula at sa unang bahagi ng ulo ng
Simbahan para sa mga serbisyong pang-edukasyon para sa 2020-21 school year?

Ang tanging opsyon na ibinigay para sa ulo magsimula, boluntaryong pre-k (VPK) at maagang ulo magsimula
ay ang tradisyunal na modelo sa silid-aralan. Susundin ng mga bata ang mga pamamaraan ng pagdating at
pagpapaalis at transportasyon ayon sa ipinasiya ng distrito at sa patnubay ng tagapangasiwa ng site na
batay sa paaralan.

Ang mga batang naka-enrol sa PreK katangi-tangi mag-aaral edukasyon (ESE) mga programa ay maaaring
lumahok sa ladrilyo at mortar o remote Learning option.

Ang tanging pagpipilian para sa isang bata na lumalahok sa programa ng VPK sa pre-k ESE silid-aralan ay
ang mga brick at mortar pagpipilian.
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Mga madalas itanong

Mga serbisyong pre-K

Anong mga patnubay sa kalusugan ang susundan ng preschool?

Ang mga programang preschool ay sumusunod sa mga gabay sa muling pagbubukas ng distrito na ibabahagi sa mga tauhan
at magulang na nasa proseso pa rin ng pagiging tinatapos.

Para sa ulo simula at maagang Head ng mga programa paano ihain ang pagkain?

Ang mga batang naka-enrol sa ulo ay nagsisimula at ang maagang ulo ay boxed (mainit at malamig) na pagkain mula sa
mga serbisyong pagkain.

Ano ang bilang ng mga bata sa Prek sa ulo ng simula/VPK/bago-K silid-aralan?

Ang pagpapatala para sa mga bata sa bawat Head VPK ay 15-20 anak na may dalawang adult.

Ang bilang ng mga bata sa unang bahagi ng ulo simula ay magiging pinakamataas na 8 bata na may dalawang adult.

Ang bilang ng mga bata sa PreK natatanging estudyante sa pag-aaral ay mag-iiba batay sa rekomendasyon ng mga distrito.
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Mga madalas itanong

Mga serbisyong pre-K

Magkakaroon ba ng oras ang mga bata?

Ang mga bata ay magkakaroon ng natitirang oras sa araw-araw na iskedyul. Ang mga magulang ay
hinihilingang sumunod sa Gabay ng distrito sa simula ng taon tungkol sa anumang mga oras na gusto nilang
ipadala sa paaralan kasama ng bata (ie kumot/tuwalya, aytem na kalungin, atbp.)

Ang mga bata ay lalaganap hangga 't maaari, gamit ang "learning center" bilang mga hadlang.

Katre at kumot ay hinugasan araw-araw.

Ay mga bata magsipilyo ngipin sa panahon ng araw?

Ang mga bata ay hindi brushing ng ngipin sa simula ng taon. Ang mga Zippered bag ng oral Health supply ay
ibibigay sa lahat ng pamilyang may impormasyon kung paano tutulungan ang kanilang anak na sanayin ang
magandang oral na kalusugan sa tahanan.
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Mga madalas itanong

Extracurricular aktibidad

Pinapayagan ba namin ang pampalakasan kaganapan, sigla rallies, sayawan, at bumalik sa paaralan gabi?

Ang mga pangyayaring ito ay may mas maliit, mas maraming piniling tao, at samakatuwid ay nag-aalok ng
mas kaunting pagkalantad. Ang mga virtual na opsiyon ay isasaalang-alang din kapag naaangkop.

Ang mga atleta ay kailangang magsuot ng Face coverings (masks)?

Hindi, ngunit sila ay kailangan sa magsuot ang mga ito habang pagsakay sa bus papunta at mula sa laro.

Papayagan pa rin bang dumalo ang mga magulang sa mga larong ito?

Oo, gayunpaman, kami ay limitahan ang mga tao batay sa kapasidad ng pasilidad.
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Mga madalas itanong

Extracurricular aktibidad

Ang sports ay inaalok pa rin sa panahon ng 2020-21 school year?

Ngayon, kami ay pagpaplano para sa mga sports upang magpatuloy. Kami ay nag-aalok ng parehong sports
tulad ng dati sa ilang mga paghihigpit na may kaugnayan sa panlipunan distancing at pinahusay na mga
pamamaraan ng paglilinis. Mga mag-aaral ay kinakailangan na magsuot ng isang mukha na takip sa
anumang biyahe ng bus sa mga laro. Kami ay din limitahan ang mga tao sa laro batay sa kapasidad ng
lugar.

Kung ang isang mag-aaral ay pumili ng mga full-time na virtual (sa pamamagitan ng Santa Rosa online) o
remote na opsyon sa pag-aaral ay kaya nilang subukan ang isports sa paaralan?

Oo, kung magpasya kang piliin ang remote na pag-aaral o mga full-time na virtual (sa pamamagitan ng Santa
Rosa online) pagpipilian, ikaw ay maaaring sumali sa sports sa iyong zoned paaralan lamang.
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