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CK Stratehikong Pagpaplano ng mga Paaralan

Pagtatakda   
ng Kurso

Sa tulong mo, ang aming proseso 
ng estratehikong pagpaplano 
ay magbibigay ng malinaw na 
larawan ng limang bagay: tungkol 
saan ang ating distrito, saan tayo 
patungo, kung ano ang gusto nating 
makamit, paano tayo makakarating 
doon, at kung paano natin susukatin 
ang ating pag-unlad.

Bubuo tayo ng mga bagong 
pahayag ng misyon at pananaw 
at mga pangunahing halaga na 

sumasalamin sa ating mga mag-
aaral, pamilya, kawani, at komunidad. 
Tutukuyin din namin ang aming 
mga layunin, na susuriin taun-
taon, at tatapusin ang aming mga 
pangunahing tagapagpahiwatig ng 
pagganap.

Ang aming bagong estratehikong 
plano ay gagabay sa kinabukasan ng 
aming distrito para sa mga darating 
na taon—maging bahagi nito!

Ang landas pasulong para sa  Paaralan ng Central Kitsap

Central Kitsap Schools
P.O. Box 8 | 9210 Silverdale Way NW
Silverdale, WA 98383
360-662-1610

CKSchools.org

Naglilingkod sa higit sa 11,000 mag-
aaral sa labinsiyam na paaralan, ang 
Paaralan ng CK ay isang magkakaibang 
at natatanging distrito, na nag-aalok ng 
malawak na hanay ng mga programa at 
aktibidad para sa ating mga mag-aaral.

Tungkol sa Paaralan ng CK
Kami ay nagpapasalamat sa paggabay at 
suporta ng aming mga pamilya, kawani, 
at komunidad. Inaasahan namin ang 
iyong pakikilahok sa aming proseso 
ng estratehikong pagpaplano habang 
pinaplano namin ang landas na pasulong!

CKschools.org/SPUpdates https://bit.ly/3SNPzyt

Mga Update sa Stratehiyang 
Pagpaplano

Online na Pagsusuri sa 
Komunidad



Proseso

Ang iyong input ay tutukuyin ang mga 
pangmatagalang layunin, magtatakda 
ng mga priyoridad ng distrito, at 
gagabay sa paggawa ng desisyon. Doon 
ay tatlong paraan upang makilahok. 
Piliin ang isa na pinakamahusay na 
gumagana para sa iyo!

Dumalo sa pulong ng estratehikong 
pagpaplano ng iyong paaralan. Iba-iba 
ang mga petsa; makipag-ugnayan sa 
iyong paaralan para sa mga detalye.

Gawin ang survey sa  
https://bit.ly/3SNPzyt bukas 
hanggang Disyembre 2

Lumahok sa isa sa aming mga 
kumunidad na pagtitipon: 

Kumunidad na Pagtitipon 1 
Lunes, Octobre 17, 6-8 p.m.  
sa Olympic High School

Kumunidad na Pagtitipon 2 
Martes, Octobre 25, 6-8 p.m.  
sa Klahowya Secondary School

Kumunidad na Pagtitipon 3 
Miyerkules, Octobre 26, 12-2 p.m.  
sa Silverdale Center

Makisali

Inaasahan ng board ang pag-apruba 
at pagbabahagi ng huling bersyon ng 
aming bagong estratehikong plano sa 
tagsibol 2023.

Ang estratehikong plano ay magiging 
maikli at nakatutok upang makatulong 
na gabayan ang mga pagsisikap at 
mapagkukunan ng distrito habang 
pinapanatili ang kadalian ng access sa 
mga stakeholder ng distrito. Kabilang 
dito ang:

• Pahayag ng Misyon 
Ang aming layunin

• Pahayag ng Pananaw 
Ang aming mga adhikain para sa hinaharap

• Mga Pangunahing Halaga 
Ang aming mga ibinahaging paniniwala

• Mga Madiskarteng Layunin 
Ginagawa naming katotohanan 
ang aming misyon, pananaw, at 
mga halaga sa pamamagitan ng 
pagtatakda ng mga masusukat na 
layunin. Susuriin at susuriin namin 
ang pag-unlad patungo sa aming 
mga layunin taun-taon.

• Mga Pangunahing 
Tagapagpahiwatig ng Pagganap 
Ang mga sukat na ito ng tagumpay 
ng mag-aaral ay nagbibigay ng 
pananaw sa kung paano gumaganap 
ang distrito at mga pangunahing 
tagapagpahiwatig sa pag-unlad ng 
ating mga mag-aaral patungo sa 
pagtatapos.

Mga resulta ng prosesoTAGLAGAS 2022
Dahil ang aming estratehikong 
plano ay dapat magpakita 
ng mga tinig ng aming mga 
mag-aaral, kawani, pamilya, 
at komunidad, doon kami 
magsisimula. Mag-iipon kami ng 
input sa personal at online.

TAGLAMIG 2023
Susunod, magpupulong 
tayo ng isang kinatawan na 
grupo ng mga stakeholder 
upang mag-synthesize, pag-
aralan, at gumawa ng mga 
rekomendasyon batay sa 
input na ito.

Ang aming mga komunidad na pagtitipon 
ay idinisenyo upang makipag-ugnayan 
sa aming komunidad sa isang bagong 
paraan. Kasama sa mga pagtitipon ang 
mga hands-on na aktibidad at talakayan.

Pinili mo man na dumalo sa isang 
pagtitipon lumahok sa aming online na 
survey, tatanungin ka sa apat na gabay na 
tanong na ito bilang batayan para sa iyong 
input: 

1. Anong kasalukuyang lugar ng 
pagtutuon ang gusto mong makitang 
patuloy na binibigyang-diin at 
binibigyang-priyoridad ng CKSD sa 
pasulong?

2. Anong bagong lugar ng pokus ang 
gusto mong makitang binibigyang-
diin ng CKSD at bigyang-priyoridad 
ang pagsulong?

3. Sa partikular, mayroon bang mga 
estratehiya (programa/inisyatiba) na 
pinaniniwalaan mong dapat gawin ng 
CKSD?

4. Ano ang mga pangunahing halaga na 
pinakamahusay na kumakatawan sa 
CKSD?

TAGSIBOL 2023
Sa wakas, hihilingin sa lupon 
ng paaralan na tumulong sa 
pagsasapinal at pag-apruba ng 
mga bagong pahayag ng misyon 
at pananaw at mga pangunahing 
halaga. Isang bagong  
estratehikong plano ang gagawin.


