7-23-20
Estimadas familias de SJB:
St. John the Baptist planea abrir completamente bajo las pautas de los CDC con el aprendizaje a
distancia ofrecido como una opción para todas las familias.
La escuela está preparando nuevas medidas de seguridad para el regreso a la escuela,
incluyendo ...
• Examinar a cada estudiante y miembro del personal cada mañana antes de entrar al edificio.
• Extender a los estudiantes para cumplir con los requisitos de distancia de 6 pies
• Requerir revestimientos faciales de maestros y estudiantes en los grados 1-8
• Limpieza frecuente de aulas y baños después de su uso.
• Aumentar el flujo de aire exterior a través de la escuela y organizar más clases afuera
• Cambiar el movimiento de los estudiantes al dejar, recoger, almorzar y recreo
Los estudiantes a distancia participarán a través de la transmisión en vivo, lo que significa que
seguirán el horario regular de clases diarias, participarán con sus compañeros de clase en
discusiones y actividades, y harán el trabajo de clase y la tarea diaria regular.
En la escuela, los estudiantes estarán sentados a 6 pies de distancia, mirando hacia la misma
dirección y usando máscaras. Si un aula es demasiado pequeña para un distanciamiento de 6
pies para cada alumno, los alumnos se dividirán en dos grupos. Los grupos se turnarán para
recibir instrucción en vivo en el aula e instrucción en vivo en otra sala.
El equipo de recuperación y reapertura de SJB el lunes por la noche aprobó la propuesta de un
retorno completo con aprendizaje a distancia opcional. Los miembros del equipo incluyen al
Pastor SJB, el Padre David; varios padres líderes de la Junta Asesora Escolar; la enfermera
escolar y el pediatra consultor, antiguos y actuales padres de la escuela; Varios profesores y
administradores escolares.
La Oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Washington debe aprobar el plan de
reapertura antes de que el plan pueda implementarse. La Arquidiócesis notificará a la escuela
antes del lunes 3 de agosto. La escuela planea presentar la propuesta completa a las familias de
la escuela el lunes 10 de agosto.
Estos son los resultados de las 183 respuestas de los padres a la encuesta de una pregunta:
• 38 por ciento (68 votos) prefirió un regreso completo a la escuela (5 días)
• 38 por ciento (69 votos) prefirió el aprendizaje a distancia
• 24 por ciento (44 votos) prefirió un retorno limitado con aprendizaje a distancia (2 días)
El propósito de la encuesta fue conocer la preferencia general de reapertura de los padres
escolares. La encuesta cumplió con ese propósito y ayudó al equipo de reapertura a comprender
los niveles de apoyo y preocupación para un regreso completo a la escuela y el aprendizaje a
distancia. Las opciones de reapertura provienen de la guía de reapertura escolar de 58 páginas
de la Arquidiócesis, presentada el miércoles 15 de julio.
Los líderes de equipo consideraron un retorno limitado, combinado con aprendizaje a distancia,
pero recomendaron un retorno completo con aprendizaje a distancia opcional por tres razones:

1. La escuela puede reabrir completamente y seguir las pautas de los Centros para el Control de
Enfermedades.
2. El plan cumple con las preferencias de la mayoría de las familias SJB.
3. SJB tiene personal, espacio y recursos para llevar a cabo el plan.
La escuela está enviando a cada familia un formulario en línea para determinar la cantidad de
estudiantes en la escuela y a distancia que la escuela debe esperar. Los padres tomarán una
decisión final sobre el método de aprendizaje de sus hijos en la tercera semana de agosto. Habrá
una manera de cambiar los métodos de aprendizaje. Ese proceso se presentará en las próximas
semanas. Las familias de SJB tendrán la oportunidad durante la semana del 11 al 14 de agosto
de hacer preguntas específicas sobre los detalles del plan de reapertura. La Oficina de Escuelas
Católicas ha pedido a la escuela que difiera las preguntas hasta que el plan haya recibido la
aprobación final.
Creemos que nuestras familias deben tener una visión general del plan de reapertura que SJB
intentará con seguridad para el nuevo año escolar. Analizaremos nueva información y
ajustaremos el plan si creemos que un cambio es lo mejor para nuestra comunidad, y haremos
un seguimiento con información precisa tan pronto como esté disponible.
Gracias por la paciencia y el apoyo en este desafiante momento de cambio e incertidumbre.
Rezo por la salud, seguridad y felicidad de sus familias este verano.
Respetuosamente y fielmente
Brian Blomquist

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kính gửi các gia đình SJB,
St. John the Baptist đang có kế hoạch mở hoàn toàn theo hướng dẫn của CDC với việc học từ xa
được cung cấp như một lựa chọn cho tất cả các gia đình.
Nhà trường đang chuẩn bị các biện pháp an toàn mới cho việc trở lại trường bao gồm ...
• Sàng lọc từng học sinh và nhân viên mỗi sáng trước khi vào tòa nhà
• Trải rộng học sinh để đáp ứng yêu cầu khoảng cách 6 feet
• Yêu cầu che mặt của giáo viên và học sinh lớp 1- 1
• Thường xuyên vệ sinh phòng học và phòng vệ sinh sau khi sử dụng
• Gia tăng luồng không khí bên ngoài qua trường và tổ chức nhiều lớp học bên ngoài
• Thay đổi phong trào học sinh lúc thả, đón, ăn trưa và nghỉ
Những người học từ xa sẽ tham gia qua livestream, có nghĩa là họ sẽ tuân theo lịch học hàng
ngày thường xuyên, tham gia với các bạn cùng lớp trong các cuộc thảo luận và hoạt động, và
làm bài tập và bài tập về nhà hàng ngày.

Ở trường, học sinh sẽ được ngồi cách nhau 6 feet, quay mặt về cùng hướng và đeo khẩu trang.
Nếu một lớp học quá nhỏ cho khoảng cách 6 feet cho mỗi học sinh, học sinh sẽ được chia thành
hai nhóm. Các nhóm sẽ thay phiên nhau nhận hướng dẫn trực tiếp trong lớp học và hướng dẫn
livestream ở một phòng khác.
Nhóm phục hồi và mở cửa lại SJB vào tối thứ Hai đã phê duyệt đề xuất hoàn trả đầy đủ với việc
học từ xa tùy chọn. Các thành viên của đội bao gồm Mục sư SJB, Cha David; một số phụ huynhlãnh đạo của Ban cố vấn trường học; y tá trường học và tư vấn bác sĩ nhi khoa, phụ huynh
trường cũ và hiện tại; một số giáo viên và quản trị viên trường học.
Văn phòng các trường Công giáo của Tổng giáo phận Washington phải phê duyệt kế hoạch mở
cửa trở lại trước khi kế hoạch có thể được thực hiện. Tổng Giáo Phận sẽ thông báo cho nhà
trường vào Thứ Hai, ngày 3 tháng Tám. Trường dự định trình bày đề xuất đầy đủ cho các gia
đình nhà trường vào Thứ Hai, ngày 10 tháng Tám.
Dưới đây là kết quả của 183 câu trả lời của phụ huynh cho khảo sát một câu hỏi:
• 38 phần trăm (68 phiếu) thích quay lại trường đầy đủ (5 ngày)
• 38 phần trăm (69 phiếu) ưu tiên học từ xa
• 24 phần trăm (44 phiếu) ưa thích lợi nhuận giới hạn với học từ xa (2 ngày)
Mục đích của cuộc khảo sát là tìm hiểu sở thích mở cửa chung của phụ huynh học sinh. Cuộc
khảo sát phục vụ mục đích đó và giúp nhóm mở cửa trở lại hiểu được các mức hỗ trợ - và mối
quan tâm - cho sự trở lại đầy đủ của trường và học từ xa. Các lựa chọn mở lại đến từ hướng dẫn
mở lại trường học 58 trang của Tổng giáo phận, được trình bày vào thứ Tư, ngày 15 tháng 7.
Các nhà lãnh đạo nhóm đã cân nhắc lợi nhuận hạn chế, kết hợp với học từ xa, nhưng khuyến
nghị hoàn trả đầy đủ với học từ xa tùy chọn vì ba lý do:
1. Trường hoàn toàn có thể mở lại và làm theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh.
2. Kế hoạch đáp ứng sở thích của hầu hết các gia đình SJB.
3. SJB có nhân viên, không gian và nguồn lực để thực hiện kế hoạch.
Nhà trường đang gửi cho mỗi gia đình một mẫu đơn trực tuyến để xác định số lượng người học
trong trường và người học từ xa mà trường nên mong đợi. Phụ huynh sẽ đưa ra quyết định
cuối cùng về phương pháp học tập con của họ trong tuần thứ ba của tháng Tám. Sẽ có một cách
để thay đổi phương pháp học tập. Quá trình đó sẽ được trình bày trong vài tuần tới. Các gia
đình SJB sẽ có cơ hội trong tuần từ ngày 11 đến 14 tháng 8 để đặt câu hỏi cụ thể về các chi tiết
của kế hoạch mở lại. Văn phòng trường Công giáo đã yêu cầu nhà trường trì hoãn các câu hỏi
cho đến khi kế hoạch đã được phê duyệt cuối cùng.
Chúng tôi tin rằng gia đình của chúng tôi nên có cái nhìn tổng quan về kế hoạch mở cửa trở lại
mà SJB sẽ cố gắng một cách an toàn cho năm học mới. Chúng tôi sẽ phân tích thông tin mới và
điều chỉnh kế hoạch nếu chúng tôi tin rằng một sự thay đổi là tốt nhất cho cộng đồng của chúng
tôi và chúng tôi sẽ theo dõi thông tin chính xác ngay khi có sẵn.
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hỗ trợ trong thời gian thử thách thay đổi và không chắc chắn này.
Tôi cầu nguyện cho sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của gia đình bạn vào mùa hè này.

Trân trọng và trung thành,

Brian Blomquist
ውድ የ SJB ቤተሰቦች ፣
ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቁ ለሁሉም ቤተሰቦች እንደ አማራጭ የርቀት ትምህርት በ CDC መመሪያዎች ሙሉ በሙሉ
ለመክፈት አቅ isል ፡፡
ትምህርት ቤቱ ለሚመለሰው ትምህርት አዳዲስ የደህንነት እርምጃዎችን በማዘጋጀት ላይ ...
• ወደ ህንፃው ከመግባትዎ በፊት በየማለዳው እያንዳንዱ ተማሪ እና የሰራተኛ አባል ምርመራ ማድረግ
• ባለ 6 ጫማ ርቀት ርቀት መስፈርቶችን እንዲያሟሉ ተማሪዎችን ማሰራጨት
• ከ1 ኛ -8 ኛ ክፍሎች ያሉ የአስተማሪዎችን እና የተማሪዎችን የፊት ሽፋን ሽፋን መጠየቅ
• ጥቅም ላይ ከዋሉ በኋላ የመማሪያ ክፍሎች እና የመኝታ ክፍሎች አዘውትረው ማጽዳት
• በትምህርት ቤቱ ውስጥ የውጭ አየር ፍሰት መጨመር እና ተጨማሪ ትምህርቶችን ውጭ ማድረግ
• የተማሪ እንቅስቃሴን በመረከብ ፣ በማንሳት ፣ በምሳ እና በምሳ ላይ መለወጥ
የርቀት ተማሪዎች በመደበኛ የቀጥታ ስርጭት ውስጥ ይሳተፋሉ ፣ ይህም ማለት መደበኛውን ዕለታዊ የትምህርት
መርሃ ግብር ይከተላሉ ፣ ከክፍል ጓደኞቻቸው ጋር በውይይት እና በእንቅስቃሴ ይሳተፋሉ እንዲሁም መደበኛ ዕለታዊ
ሥራ እና የቤት ሥራ ያካሂዳሉ ፡፡
በት / ቤት ውስጥ ፣ ተማሪዎች ተመሳሳይ አቅጣጫ ይዘው ፊታቸውን ከለበሱ 6 ጫማ ርቀት ላይ ይቀመጣሉ።
ለእያንዳንዱ ተማሪ ለ6-ጫማ ርቀት ርቀት አንድ ክፍል በጣም ትንሽ ከሆነ ተማሪዎቹ በሁለት ቡድን ይከፈላሉ ፡፡
ቡድኖቹ በክፍል ውስጥ የቀጥታ መመሪያዎችን ይቀበላሉ እና በሌላ ክፍል ውስጥ የቀጥታ ስርጭት መመሪያዎችን
ይቀበላሉ ፡፡
የ SJB መልሶ ማገገሚያ እና እንደገና መክፈት ቡድን ሰኞ ምሽት ከምርጥ የርቀት ትምህርት ጋር ሙሉ ለሙሉ
የመመለስ ሀሳብን አፀደቀ ፡፡ የቡድኑ አባላት የ SJB ፓስተር ፣ አባ ዳዊት ፣ በርካታ የት / ቤት አማካሪ ቦርድ የወላጅአመራሮች ፣ የትምህርት ቤቱ ነርስ እና የሕፃናት ሐኪም ፣ የቀድሞ እና የወቅቱ የትምህርት ቤት ወላጆች ፣ በርካታ
መምህራን እና የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች ፡፡
የዋሽንግተኑ የካቶሊክ ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት እቅዱ ተግባራዊ ከመደረጉ በፊት እንደገና የመክፈት ዕቅዱ
ማፅደቅ አለበት ፡፡ አርኪዶኔሴስ ሰኞ ነሐሴ 3 ቀን ለት / ቤቱ ያሳውቃል ፡፡ ት / ቤቱ ሰኞ ሰኞ ነሐሴ 10 ላይ ለት / ቤቱ
ቤተሰቦች ሙሉውን ሀሳብ ለማቅረብ አቅ plansል ፡፡
ለአንድ ጥያቄ ጥናት የ 183 የወላጅ ምላሾች ውጤቶች እነሆ• 38 ከመቶ (68 ድምጾች) ሙሉ ትምህርት ቤት መመለስን ይመርጣሉ (5-ቀን)
• 38 ከመቶ (69 ድምጾች) ተመራጭ የርቀት ትምህርት
• 24 በመቶ (44 ድምጾች) ከርቀት ትምህርት ጋር የተገደበ ተመላሽ ማድረግን መርጠዋል (2-ቀን)
የዳሰሳ ጥናቱ ዓላማ የትምህርት ቤት ወላጆችን አጠቃላይ አጠቃላይ ምርጫን እንደገና ለመማር ነበር። የዳሰሳ ጥናቱ
ያንን ዓላማ ያበረከተ እና ድጋሚ የሚከፈተው ቡድን ሙሉ በሙሉ ወደ ትምህርት ቤት እና የርቀት ትምህርት
እንዲመለስ የድጋፍ እና አሳሳቢ ደረጃዎችን እንዲገነዘቡ ረድቷል። እንደገና የመክፈት ምርጫዎች ረቡዕ ፣ ሐምሌ 15
ቀን ከቀረበው ከአርኪዳኔሴ የ 58 ገጽ ትምህርት ቤት እንደገና መከፈት መመሪያ ነው ፡፡
የቡድን መሪዎች ከርቀት ትምህርት ጋር የተዋሃደ ውሱን መመለሻን ከግምት ውስጥ ያስገባሉ ፣ ነገር ግን ከሶስት
ምክንያቶች ጋር ከአማራጭ የርቀት ትምህርት ጋር ሙሉ ተመላሾችን መክረዋል ፡፡
1. ትምህርት ቤቱ የበሽታ መቆጣጠሪያ መመሪያዎችን ማዕከል ሙሉ በሙሉ እንደገና መክፈት እና መከተል ይችላል
፡፡
2. እቅዱ የ SJB ቤተሰቦች ምርጫዎችን ያሟላል።

3. SJB ዕቅዱን ለማስፈፀም ሰራተኞች ፣ ቦታ እና ሀብቶች አሉት ፡፡
ትምህርት ቤቱ በትምህርት ቤቱ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን ብዛት እና የርቀት ተማሪዎችን ለማወቅ ትምህርት ቤቱ
ለእያንዳንዱ ቤተሰብ የመስመር ላይ ቅጽ ይልካል። ወላጆች በልጃቸው የመማር ዘዴ የመጨረሻ ነሐሴ (August)
ሦስተኛው ሳምንት ላይ ውሳኔ ያደርጋሉ። የመማር ዘዴዎችን ለመቀየር የሚያስችል መንገድ ይኖራል ፡፡ ያ ሂደት
በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ይቀርባል ፡፡ የ SJB ቤተሰቦች ነሐሴ (እ.አ.አ.) እ.አ.አ. ነሐሴ (ነሐሴ) 11-ሳምንት
ባለው ጊዜ ውስጥ ስለድጋሚ መክፈቻ እቅድ ዝርዝር የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ እድል አላቸው ፡፡ ዕቅዱ
የመጨረሻ ይሁንታ እስኪያገኝ ድረስ የካቶሊክ ትምህርት ቤቶች ጽ / ቤት ጥያቄዎችን አስተላል deል ፡፡
SJB ለአዲሱ የትምህርት ዓመት በአስተማማኝ ሁኔታ እንደሚሞክረው ቤተሰቦቻችን አጠቃላይ ግንዛቤ
እንዲኖራቸው ቤተሰባችን አጠቃላይ እይታ ሊኖረን ይገባል ብለን እናምናለን። አንድ አዲስ መረጃ ለመመርመር እና
ለማህበረሰባችን የተሻለ ነው ብለን ካመንን እቅዱን እናስተካክለዋለን እናም ልክ እንደወጣ ትክክለኛ መረጃ
እንከተላለን ፡፡
በዚህ አስቸጋሪ የለውጥ እና አለመረጋጋት ወቅት ትዕግስት እና ድጋፍ እናመሰግናለን። በዚህ ክረምት ለቤተሰቦችዎ
ጤና ፣ ደህንነት እና ደስታ እፀልያለሁ ፡፡
በአክብሮት እና በታማኝነት ፣
ብራያን ብሎምኪስት
ርዕሰ መምህር
Hiệu trưởng

