Școlile Județului Buncombe
Procedura de Frecventare Temporară a COVID-19 pentru Reintroducere școlară
Planul B, Planul B-Beyond sau Planul C
Participarea într-un mediu de instrucțiune la distanță este concepută pentru a menține elevii angajați, pentru
a se asigura că sunt în ritm și pentru a oferi sprijin academic și emoțional. Participare zilnică trebuie făcută în
PowerSchool în zilele de învățare la distanță.
1. Această procedură de prezență temporară este destinată să rămână în vigoare în timpul răspunsului la
pandemia COVID-19 și este destinată să revizuiască și să completeze politicile Consiliului 4400 și 4400R. În măsura în care există un conflict între această politică și 4400/4400-R, această procedură are
prioritate.
2. În sensul prezentului Procedura de Participare Temporară, “prezență la distanță” într-o clasă este
echivalentul prezenței în persoană.
3. Un student este considerat prezent pentru participarea zilnică în timpul unei zile de învățare la
distanță, când sunt îndeplinite următoarele:
❏ Elevul este prezent, cu camera pornită și în vedere, pe durata orei de învățare sincronă
prin intermediul software-ului de conferință video și
❏ Elevul completează un produs de lucru (online sau offline) pentru acea clasă, conform
instrucțiunilor profesorului sau
❏ Ca alternativă la opțiuni (de mai sus), studentul îndeplinește o metodă alternativă de
accesare a sarcinilor și de a produce muncă. Această variație trebuie să aibă aprobarea
administratorului școlii sau a destinatarului și trebuie luată în considerare în
circumstanțe excepționale, cum ar fi lipsa conectivității la internet. Un student va fi
marcat drept „prezent în afara site-ului” pe baza dovezilor de implicare a elevului și dacă
un student are un check-in zilnic, comunicare în două sensuri, cu profesorul (profesorii)
corespunzători. Un profesor care are o interacțiune față în față (de exemplu, o întâlnire
virtuală sau o interacțiune telefonică, cu un student în ziua curentă poate marca un
student „prezent în afara site-ului”.
❏ Pentru studenții hibrizi din K-8 în săptămâna lor săptămânală de la distanță, elevul
prezintă dovezi de finalizare a sarcinii pentru fiecare zi ca dovadă de frecvență

4. Cu excepția celor expuse aici, politicile de participare a școlilor județului Buncombe rămân în vigoare și
efect.
5. În cazul în care un student lipsește de la o sesiune de la distanță, părintele / tutorele trebuie să
furnizeze o notiță sau un e-mail care documentează motivul absenței pentru a modifica absența în
scuză. În cazul în care un e-mail este utilizat ca documentație, trebuie furnizat un număr de telefon
pentru părinte / tutore, astfel încât e-mailul să poată fi verificat de școală.
6. Studenții care au ales la doar distanță pentru semestru, vor respecta procedurile de participare așa
cum s-a arătat mai sus.
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