
SPECIAL EDUCATION
Re-Opening Q and A

October 27, 2020



➢School re-opening depends on 
Los Angeles County Public 
Health Orders.
➢The District is preparing and 

planning but the exact date is 
unknown.
➢When school does re-open, 

there can be no more then 50% 
of students on campus at a time.

➢The District has a 
comprehensive Covid
mitigation and management 
Health Safety Plan—Please 
see the District’s website and 
PowerPoint.
➢Extra Health and Safety 

protocol will be in place 
for students with special 
needs.

Re-Opening Q and A

General Provisions



➢Students with IEPs will be follow 
the same hybrid schedule for 
their grade level as their general 
education peers. 

➢IEP meetings will be held 
remotely until further notice.

➢Families will have the option to 
choose to remain distance only if 
they prefer.

➢Case managers/teachers may 
change based on the model a 
student is in. 

➢For students in the hybrid 
model, related services will be 
provided on campus.

Re-Opening Q and A

General Provisions



➢IEPs will be implemented to the 
extent possible, given the 
current education models.

➢Due to the changes in school 
schedules and minutes, no IEP 
will be able to be implemented 
100%.

➢Percentages in general 
education will be different, RS 
and SAI minutes may be slightly 
different.

➢Several minutes of each 
student’s Related Service and 
pull out Specialized Academic 
Instruction will be allotted for 
wiping down/disinfecting 
between student groups. 

Re-Opening Q and A

General Provisions



THE PLAN IS DIVIDED INTO
3 SECTIONS (OR GOAL AREAS)  

Elementary School

Hybrid Model 

Student Supports/Program Schedule 

RSP 
Related Services
Special Day Classes 

➢ Student will follow the  District’s schedule 
➢ Related Services will be provided when 

student is at school/on campus
➢ RSP pull out support provided when 

students are on campus
➢ Mainstreaming will be provided to the 

extent possible with  the schedule and 
following all public health guidelines



THE PLAN IS DIVIDED INTO
3 SECTIONS (OR GOAL AREAS)  

Middle and High School

Hybrid Model 

Student Supports/Program Schedule 

Collaborative Classes
SAI Classes “Basic,” 
“Fundamental”
SDC Classes

➢ Follow District Hybrid 
Schedule

➢ Will attend general 
education classes, per their 
IEPs

➢ CBI—No off campus outings



THE PLAN IS DIVIDED INTO
3 SECTIONS (OR GOAL AREAS)  

Special Education Early Development (“SEED” Pre-School)

Hybrid Model 

Student Supports/Program Proposed/Tentative Schedule 

Pre-School Program ➢ AM: 8:30am-11:00am
➢ PM: 12:00pm-2:30pm
➢ Monday Through Thursday
➢ Staggered schedule for breaks/play 

outside
➢ Fridays for Distance Learning
➢ Spaced out arrivals throughout 

perimeter of campus



THE PLAN IS DIVIDED INTO
3 SECTIONS (OR GOAL AREAS)  

Specialized Programs

Hybrid Model 

Student Supports/Program Tentative/Proposed Schedules 

Magnolia Park School ➢ Schedule TBD—possible all students half days or 
half the students on A and B days

➢ Fridays will be distance learning. 
➢ To the extent possible, attempts will be made to 

facilitate dual enrollment, per their IEPs.
➢ Outings will not be permitted

FACTS (Transition) ➢ All Students will attend Monday-Thursday
➢ Half Days in the Classroom
➢ Fridays will be distance learning. 
➢ Outings and job sites are currently not being 

permitted…to be determined



EDUCACIÓN ESPECIAL 
Preguntas y Respuestas de 

Reapertura

27 de octubre de 2020



➢ La reapertura de la escuela
depende de las Órdenes de Salud
Pública del Condado de Los 
Angeles.

➢ El Distrito se está preparando y 
planificando, pero se desconoce la 
fecha exacta.

➢ Al reabrir la escuela, no puede
haber más del 50% de estudiantes
en el campus a la vez.

➢ El Distrito tiene un Plan de 
Seguridad de Salud integral para la 
mitigación y gestión de Covid—Por
favor vea el sitio web y PowerPoint 
del Distrito.

▪ Se implementará un protocolo
adicional de salud y seguridad
para algunos estudiantes con 
necesidades especiales, según
sus necesidades médicas o de 
salud documentadas.

Re-Opening Q and A

Disposición General



➢ Los estudiantes con IEPs seguirán
el mismo horario hibrido para su
nivel de grado como sus
compañeros de educación
general. 

➢ Las reuniones del IEP se llevarán a 
cabo virtualmente hasta nuevo
aviso.

➢ Las familias tendrán la opción de 
elegir permanecer a distancia solo 
si lo prefieren. 

➢ Los administradores del 
caso/maestros pueden cambiar
según el modelo en el que se 
encuentra el estudiante. 

➢ Para los estudiantes en el modelo
hibrido, los servicios relacionados
se proporcionarán en el campus.

Re-Opening Q and A

Disposición General 



➢ Los IEPs se implementarán en la 
medida que sea posible, dados los 
modelos educativos actuales.

➢ Debido a los cambios en los 
horarios escolares y minutos, 
ningun IEP podrá ser
implementado al 100%.

➢ Los porcentajes en educación
general serán diferentes, los 
minutos de RS y SAI serán un poco
diferente. 

➢ Se asignarán varios minutos del 
Servicio Relacionado y de 
Instrucción Académica
Especializada fuera del aula de 
cada estudiante para
limpiar/desinfectar entre grupos
de estudiantes. 

Re-Opening Q and A

Disposición General 



THE PLAN IS DIVIDED INTO
3 SECTIONS (OR GOAL AREAS)  

Escuela Primaria

Hybrid Model 

Apoyos para
Estudiante/ 
Programa

Horario

RSP 
Servicios Relacionados
Clases Especiales
Diurnas

➢ El estudiante seguirá el horario del Distrito
➢ Los Servicios Relacionados se 

proporcionarán cuando el estudiante esté
en la escuela/en el campus

➢ El apoyo RSP fuera del aula proporcionado
cuando los estudiantes están en el campus

➢ La integración será proporcionada en la 
medida que sea posible con el horario y 



THE PLAN IS DIVIDED INTO
3 SECTIONS (OR GOAL AREAS)  

Escuela Media y Secundaria

Hybrid Model 

Apoyos para
Estudiante/
Programa

Horario

Clases Colaborativas
Clases SAI “Básica,” 
“Fundamental”
Clases SDC

➢ Seguir el Horario Hibrido del Distrito
➢ Asistirá a clases de educación general , 

según sus IEPs
➢ CBI—No salidas fuera del campus



THE PLAN IS DIVIDED INTO
3 SECTIONS (OR GOAL AREAS)  
Desarrollo Temprano de Educación Especial (“SEED” 

Preescolar)

Hybrid Model 

Apoyos para
Estudiante/
Programa

Propuesto/Horario Tentativo

Programa Preescolar ➢ AM: 8:30am-11:00am
➢ PM: 12:00pm-2:30pm
➢De lunes a jueves
➢Horario escalonado para descansos/jugar al 

aire libre
➢ Viernes para el Aprendizaje a Distancia
➢ Llegadas espaciadas a travéz del perímetro

del campus



THE PLAN IS DIVIDED INTO
3 SECTIONS (OR GOAL AREAS)  

Programas Especializados

Hybrid Model 

Apoyos para
Estudiante/
Programa

Propuesto/Horario Tentativo

Magnolia Park School ➢ Horario TBD—posible todos los estudiantes medio día o la mitad
de los estudiantes en los días A y B

➢ Los viernes serán de aprendizaje a distancia. 
➢ En la medida que sea posible, se intentará facilitar la doble

matrícula, según sus IEPs.
➢ No se permitirán salidas

FACTS (Transición) ➢ Todos los estudiantes asistirán de lunes a jueves
➢ Medios Días en el Aula
➢ Los viernes serán de aprendizaje a distancia. 
➢ Actualmente no se permite salidas y sitios de trabajo…por

determinar



ՀԱՏՈՒԿ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
Հարց ու պատասխան 

դպրոցների բացման վերաբերյալ

Հոկտեմբերի 27, 2020



➢ Դպրոցների բացումը կախված է Լոս 
Անջելեսի գավառի հանրային 
առողջապահական գրասենյակի 
հրամաններից: 

➢ Դպրոցական շրջանը պատրաստվում 
է և պլանավորում, բայց ճշգրիտ օրը 
դեռ հայտնի չէ: 

➢ Երբ դպրոցները բացվեն, միայն 
աշակերտների թվի 50%-ը կարող է 
միաժամանակ դպրոցում լինել:

➢ Շրջանն ունի Կորոնավիրուսի 
մեղմացման և կառավարման, 
առողջության անվտանգության 
համապարփակ ծրագիր: Խնդրում ենք 
օգտվել շրջանի կայքից և Փաուեր 
Փոինտից: 

▪ Առողջության և անվտանգության 
լրացուցիչ արձանագրությունները 
կգործեն հատուկ կարիքներ 
ունեցող որոշ աշակերտների 
համարկախված նրանց բժշկական 
կամ առողջական կարիքներից: 

Հարց ու պատասխան դպրոցների բացման վերաբերյալ

Ընդհանուր դրույթներ



➢ IEP ունեցող աշակերտները 
կհետևեն նույն հիբրիդ 
մոդելին, ինչպես որ 
ընդհանուր կրթության նրանց 
դասարանի հասակակիցները: 

➢ IEP հանդիպումները տեղի 
կունենան հեռակա կարգով 
մինչև ապագա ծանուցում: 

➢ Ընտանիքները կարող են 
ընտրել հեռակա ուսուցում, 
եթե ցանկանում են: 

➢ Գործակալները/ուսուցիչները 
կարող են փոխվել, ըստ մոդելի 
ընտրության: 

➢ Հիբրիդ մոդել ընտրած 
աշակերտների հարակից 
ծառայությունները տեղի 
կունենան դպրոցում: 

Հարց ու պատասխան դպրոցների բացման վերաբերյալ

Ընդհանուր դրույթներ



➢ IEP ծրագրերը կիրականացվեն 
հնարավորության 
սահմաններում՝ հաշվի առնելով 
կրթության առկա մոդելները: 

➢ Դպրոցների դասացուցակի և 
կրթական րոպեների 
փոփոխության պատճառով ոչ մի 
IEP ծրագիր 100%-ով չի կարող 
իրականացվել: 

➢ Ընդհանուր կրթության տոկոսները 
տարբեր կլինեն: Հարակից 
ծառայությունների (RS) և հատուկ 
կրթական դասավանդման (SAI)
րոպեները նույնպես տարբեր 
կլինեն: 

➢ Յուրաքանչյուր աշակերտի 
հարակից ծառայությունների և 
դասարանից դուրս հատուկ 
կրթական դասավանդման 
րոպեները կկրճատվեն՝ 
աշակերտների հերթափոխների 
միջև դասասենյակները 
ախտահանելու համար: 

Հարց ու պատասխան դպրոցների բացման վերաբերյալ

Ընդհանուր դրույթներ



THE PLAN IS DIVIDED INTO
3 SECTIONS (OR GOAL AREAS)  

Տարրական դպրոց

Հիբրիդ մոդել 

Աշակերտների 
աջակցություն/

ծրագիր
Դասացուցակ 

RSP 
Հարակից 
ծառայություններ
Ցերեկային հատուկ 
դասարան

➢ Աշակերտները կհետևեն շրջանի դասացուցակին: 
➢ Հարակից ծառայությունները կհատկացվեն, երբ 

աշակերտները անձամբ դպրոց հաճախեն:
➢ RSP ծառայությունները տեղի կունենան, երբ 

աշակերտները անձամբ դպրոց հաճախեն: 
➢ Դասարանական դասավանդումը կկատարվի 

հնարավորինս դասացուցակի համաձայն՝ 
հետևելով հանրային առողջապահության բոլոր 
հրահանգներին:



THE PLAN IS DIVIDED INTO
3 SECTIONS (OR GOAL AREAS)  

Միջանկյալ և միջնակարգ դպրոց

Հիբրիդ մոդել 

Աշակերտների 
աջակցություն/

ծրագիր
Դասացուցակ 

Համագործակցող դասեր
SAI դասեր «Հիմնական», 
«Հիմնային»
SDC դասեր

➢ Հերևել շրջանի հիբրիդ 
դասընթացների դասացուցակին

➢ Կհաճախի ընդհանուր կրթության 
դասերին, ըստ իրենց IEP ծրագրի

➢ CBI—արտադասարանական ոչ մի 
արշավ 



THE PLAN IS DIVIDED INTO
3 SECTIONS (OR GOAL AREAS)  

Special Education Early Development (“SEED” Pre-School)

Հիբրիդ մոդել 

Աշակերտների 
աջակցություն/

ծրագիր
Առաջարկված/ժամանակավոր դասացուցակ 

Նախակրթական ծրագիր ➢ Առավոտյան ժամը 8:30 -11:00
➢ Կեսօրից հետո ժամը 12:00 - 2:30
➢ Երկուշաբթիից մինչև հինգշաբթի
➢ Փոփոխական դասացուցակ դադարի/ դրսում 

խաղալու համար
➢ Ուրբաթ օրը՝ հեռակա ուսուցում: 
➢ Դպրոցի ամբողջ տարածքում իրարից հեռու 

ժամանման (ներս մտնելու) կետեր



THE PLAN IS DIVIDED INTO
3 SECTIONS (OR GOAL AREAS)  

Հատուկ ծրագրեր

Հիբրիդ մոդել 

Աշակերտների աջակցություն/
ծրագիր

Առաջարկված/ժամանակավոր դասացուցակ 

Մագնոլիա Փարկ դպրոց ➢ Դասացուցակը դեռ հայտնի չէ—հնարավոր է բոլոր 
աշակերտները դպրոց կգան կես օրով կամ Ա և Բ օրեր

➢ Ուրբաթ օրը՝ հեռակա ուսուցում: 
➢ Հնարավորության սահմաններում փորձելու ենք 

իրականացնել երկակի արձանագրություն, ըստ աշակերտի 
IEP ծրագրի:

➢ Արտադասարանական արշավներ չեն թույլատրվում 

FACTS (անցումային) ➢ Բոլոր աշակերտները դպրոց կհաճախեն երկուշաբթիից 
մինչև հինգշաբթի 

➢ Դասարաններում կես օրվա դասացուցակ 
➢ Ուրբաթ օրը՝ հեռակա ուսուցում: 
➢ Արտադասարանական արշավներ կամ աշխատանք դեռ չի 

թույլատրվում – կորոշվի 
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