Dragi Familii și Personal BCS:
Astăzi, guvernatorul Cooper a anunțat planurile pentru o revenire la școală în toamna viitoare.
Guvernatorul Cooper va solicita tuturor școlilor să adere la Planul B pe măsură ce începem
noul an. Planul B include o gamă largă de garanții pentru a ne asigura că clădirile noastre sunt
locuri sigure de învățat. Cel mai important, acest plan conține cerințe extinse de distanțare
fizică; pentru a ne acomoda, vom oferi un model de instrucțiuni hibrid sau mixt, care include
învățarea la distanță.
O notă importantă, toate familiile BCS au posibilitatea de a alege învățarea la distanță ca
o opțiune pentru copilul(ii) lor. Vă rugăm să vă adresați directorului școlii prin e-mail
dacă doriți să vă înscrieți. Învățarea doar de la distanță va fi predată de un profesor BCS
cu un curriculum BCS.
Ce Trebuie să Faceți:
1) Asigurați-vă că informațiile dvs. sunt corecte în PowerSchool. Contactați managerul de
date al școlii dvs. dacă nu ați primit apeluri telefonice sau e-mailuri.
2) Dacă preferați învățarea doar la distanță semestrul următor, vă rugăm să-i trimiteți un e-mail
directorului școlii. BCS va mai trimite încă un chestionar telefonic pentru cei care încă nu au
completat unul.
3) Pentru părinții care preferă instruirea personală în Planul B, va trebui să știm dacă copilul
dvs. va avea nevoie de transport la și de la școală. Acest pas este esențial, deoarece Planul B
include restricții foarte stricte la capacitatea autobuzului. Trebuie să știm exact ce studenți au
nevoie de transport dimineața și după-amiaza pentru a ne planifica rutele cu autobuzul. Vă
rugăm să trimiteți un e-mail directorului școlii sau să îndepliniți chestionarul BCS Miercuri.
Planul B include toate cerințele Planului A cum ar fi verificările zilnice de temperatură,
protocoalele de curățare îmbunătățite și măștile sau scuturile de față necesare pentru tot
personalul, studenții și vizitatorii.
Planul B adaugă mai multe protocoale de siguranță, inclusiv:
● Capacitate redusă în clădiri și autobuze școlare. Datorită restricției de capacitate,
acesta va fi un model hibrid care include atât instrucțiuni fizice, cât și instrucțiuni la
distanță pentru elevii noștri.
La Reuniunea Specială din 2 Iulie, Consiliul Educației BCS a aprobat următoarele detalii
pentru Planul B pentru a începe anul școlar pe 17 august:
Elevii din clasele K-8 va frecventa școala cu un program rotativ de o săptămână în persoană și
o săptămână la distanță. În acest moment, elevii din clasele 9-12 vor învăța de la distanță
acasă, cu instrucțiuni personalizate de la profesori, dar vor începe anul într-un program de
rotație în persoană pentru a se asigura că dispozitivele elevilor sunt actualizate și așteptările și
curriculumul sunt înțelese. Detaliile Planului nostru B ar putea fi reevaluate după primele două
săptămâni de școală, în funcție de capacitatea disponibilă, după ce toți elevii de la distanță sunt
contabilizați.

În săptămânile următoare, vom oferi detalii suplimentare și pașii următori pentru familiile și
personalul nostru. S-au investit multe planificări în noi protocoale de siguranță pentru clădirile și
autobuzele școlare. Pentru o previzualizare a acestor proceduri, puteți vedea videoclipul nostru
de antrenament de vară JumpStart AICI.
Cea constantă de-a lungul acestei experiențe este schimbarea! Ca atare, aceste planuri vor fi
perfecționate la nivel local și la nivel de stat în săptămânile următoare, ca răspuns la cât de
controlată este pandemia în zona noastră. Este posibil să fie nevoie să adoptăm planuri diferite
în următoarele câteva luni, pe măsură ce condițiile de sănătate se schimbă.
În încheiere, pentru a fi la curent cu toate notificările importante, vă rugăm să descărcați BCS
app la smartphone-ul dvs. și vizitați ReturnToLearn.BuncombeSchools.org.

