
 

 

Ngayong araw ay huling araw ng spring break, umaasa kami na kayo nagawang sumali sa 

amin para virtual na paglalakbay sa Washington DC, Japan at ibang pang masasayang 

destinsyon! Ngayon gusto naming mag-laan ng ilang sandali upang ibahagi ang kaunting 

impormasyon tungkol sa kung ano ang inyong maasahan sa susunod na linggo.  

 

Pag-update ng pagtuturo at pag-aaral  

Sa susunod na linggo, makakakuha ka/kayo ng impormasyon galing sa guro ng inyong anak 

tungkol sa plano ng pagtuturo at ang mga guro rin ay makikipagusap sa kanilang mga 

estudyante. Sa unang linggo magbalik mula sa spring break, kami ay magtutuon ang 

pagbabalik ng aming mag-aaral sa “school mode.” Magbibigay ang mga guro ng mga 

takdang aralin na nakatuon sa pagsuri, pagre-refresh at pagprograma ng meteryal na na-

aangkop sa kanila. Tinatapos namin ang mga plano para sa kung paano namin papamahalaan 

at susubaybayan ang pag-aaral sa  mag-aaral pagkatapos ng susunod na linggo. Kahit na 

hindi nagbibigay ng personal na pagtuturo ang edukasyon ng inyong anak ay magpapatuloy 

parin.  

 

Iskeydul ng pamamahagi ng pagkain  

Salamat sa inyong kakayahang umangkop sa paglipas ng spring break. Simula Lunes, Abril 6, 

lahat ng lugar ay bukas ulit ayon sa aming normal na iskeydul (Lunes- hanggang Biyernes. 

11:00 ng umaga- hanggang tanghali.) 

 

Pag-update ng espesyal na edukasyon  

Kami ay nakatuon upang matiyak na ang mga mag-aaral na tumatanggap ng mga espesyal na 

serbisyo sa edukasyon ay mayroon pantay na pang-access sa mga oportunidad sa edukasyon. 

Kung ang inyong anak ay tumatanggap ng espesyal na serbisyong edukasyon, maari mong 

asahan ang (mga) espesyal na guro sa edukasyon ng inyong anak at mga kaugnay na sebisyo 

at tagabugay upang maabot sa inyo. Makikipag-ugnay din kami tungkol sa muling pagsusuri 

at mga pula ng IEP. Higit pa tungkol sa aming mga espesyal na serbisyo sa edukasyon.  

 

Impormasyon sa tagapagbigay ng serbisyo sa internet 

Naiintindihan namin na ang ilan sa aming mga pamilya ay walang pang-access sa high-speed 

internet. Sa kasamaang palad, ang aming supply ng “hotspots” ay limitado. Kung nag-iisip ka 

tungkol sa pag-sign up para sa bahay serbisyo sa internet, maaring makatulong ang aming 

impormasyon sa service ng internet service.  

https://ckschools.org/school_info/lunch___breakfast/meals_during_school_closures
https://www.ckschools.org/UserFiles/Servers/Server_11091/File/News/2019-20/SpecialEducationInformation.pdf
https://www.ckschools.org/UserFiles/Servers/Server_11091/File/News/2019-20/InternetServiceProviders.pdf
https://www.ckschools.org/UserFiles/Servers/Server_11091/File/News/2019-20/InternetServiceProviders.pdf


 

 

Kailangan ba ng inyong anak ng isang Chromebook? 

Habang sumusulong kami, nais naming siguraduhin na ang lahat ng mga mag-aaral ay may 

access sa isang computer para sa mag-aaral sa bahay Mayroon rin kaming isang limitadong 

bilang ngmga Chromebook upang magamit sa buong pinalawig na ito sa pagsasara ng 

paaralan. Kung mayroon kang isang anak sa gradi 6-12 na mayroon nang isang Chromebook 

galing sa distrito, hinihiling namin na ibahagi nila ang aparato sa kanilang kapatid. Kung ang 

inyong anak sa mga marka K-5 ay nangangailangan ng isang aparato, mangyari ipaalam sa 

amin dito.  

 

Ang mga ito ay hindi napapansin sa tubig, ngunit kami ay patuloy pa ring sumululong. Tulad 

ng ginagawa natin, panatilihin natin ang ating pagtuon.  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxjWDof6NrELFkE372qJ48pRTTCmOwRH-exSqXI63kD-lNvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxjWDof6NrELFkE372qJ48pRTTCmOwRH-exSqXI63kD-lNvg/viewform

