
 

 

Ang susunod na linggo ay ang pinaka importanteng linggo! Opisyal na kaming lilipat sa 

home-based na learning para sa nalalabi ng taon. Ang aming mga guro ay sabik na gawin ang 

hakabang na ito. Sama-sama, gagawin namin ang aming makakaya upang ibigay ang aming 

mga mag-aaral na may kaugnay at makabuluhang mga karanasan sa pag-aaral ay nararapat 

sa kanila.  

 

Mga Mapagkukunan para sa pamilya  

Alam namin na ang ilang mga pamilya ay naapektuhan ng krisis sa pampublikong kalusugan 

kaysa sa iba. Kung ang inyong pamilya ay nangangailangan ng tulong, mangyari makipag-

ugnayan. Nag-aalok kami ng libreng pagkain sa lahat ng mga bata sa ilalim ng 18 anos. Bilang 

utos ng gobernador, ang childcare ay libre para sa mga magulang na unang tugon o 

manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan. Makipag-ugnayan sa Champions sa 206-

249-5843 o Y-kids sa 360-813-1813. Ang aming mga tagapayo ay handang makipag-ugnayan 

sa inyo sa iba pang mapagkukunan ng impormasyon. Mangyari din magpatuloy sumunod sa 

patakaran na “social-distancing.” Sinasabi ng mga eksperto sa lokal na kalusugan na ito ay 

tumutulong upang mabawasan ang pagkalat ng Covid-19 sa aming lugar.  

 

Paglilipat sa pag-aaral na batay sa bahay 

Sa linggong ito hinihiling namin ang mga mag-aaral na suriin at magsanay sa kung ano ang 

kanilang natutunan bago ang aming pagsasara. Nayon oras na upang sumulong, ang aming 

mga paaralan at mag paplano at maghahatid ng mga bagong nilalaman sa maraming paraan 

para lahat ng mag-aaral ay magkaroon ng access sa pag-aaral. Dito maaring kabilang ang 

nakalimbag na mga materyales sa pag-aaral, mga pang-tawag sa telepono, email, pagtuturo 

na nakabase sa teknolohiya, o isang kumbinasyon. Kung ang inyong anak ay nangangailangan 

ng isang nakalimbag na packet ng mga materyales, mangyari maabot ang guro o punong-

guro ng inyong anak.  

Hinahangad namin at ang mga guro na magbigay ng pare-pareho at istraktura sa 

pamamagitan ng pagkakaroon ng lingguhang plano at iskeydul. Ang aming prayoridad ay sa 

mahalagang kaalaman sa bawat lugar na nilalaman. Itinatag namin ang mga paunang 

alituntunin para sa pinaka mataas na pag-aaral ng mga mag-aaral sa bawat araw.  

 Pre-K: 30 minutos 

 Mga grado K-1: 45 minutos 

 Mga grado 4-5: 90 minutos 

o Ang musika pang elementarya at PE ay hindi kasama sa pinakamataas na oras 

na ito. Tayo ay nanghihikayat sa pang-araw-araw na pisikal na aktibidad at 

magbibigay din ng mga pagkakataon para sa makabuluhang gawain sa sining.  

 Grado 6-8: 20 minutos bawat guro (Hanggang sa 2.5 oras araw-araw) 

 Grado 9-12: 30 minutos bawat guro (hanggang 3 oras araw-araw)  



Napagtanto namin na ang pag-aaral na nakabase sa tahanan ay hindi katulad ng pagtuturo 

kung saan personal na nag tuturo ang guro. Alam namin na maraming magiging hadlang. 

Maraming mga kapatid ang nagbabahagi ng mga aparato, hindi man masyadong mabilis ang 

serbisyo ng internet, at ang ilang mga magulang ay nasa trabaho habang ang kanilang mga 

anak ay nagsisikap na makumpleto ang mga takdang aralin o mga gawain. Ang ilang mga 

mag-aaral ay may maraming tungkulin sa kani kanilang tahanan. Bibigyan namin ang aming 

mga mag-aaral ng maraming parangal sa mga ganitong oras. Lahat ito ay bago para sa atin, 

at kailangan natin ang ilang pasensya habang tayo ay umaangkop sa sitwasyon na ito.  

Epekto sa mga marka at paglalagay 

Ang aming layunin para sa lahat ng mga mag-aaral na ipagpatuloy ang kanilang pag-unlad sa 

akademiko, ngunit ang gawain na kanilang ginagawa sa mga paparating na linggo ay 

mababago  maisukat.  

Magbibigay kami ng puna sa pag-unlad ng pag-aaral sa lahat ng mga mag-aaral, kahit na 

walang ulat ng card sa hunyo para sa mga mag-aaral sa mga marka sa K-8.  

Ang mga mag-aaral sa mga grado 9-12 (at mga kurso sa sekundarya ng paaralan), ay 

makukuha ng isang “pass” (P) o isang “hindi kumpleto” (I) sa mga ulat ng card sa hunyo. Ang 

mga mag-aaral na nakakuha ng (I) ay magkakaroon ng pagkakataon upang matapos ang 

kurso sa darating na taon. (2020-2021) 

Ang mga mag-aaral sa marka K-11 ay lilipat ng grado kasama ng kanilang mga kaedaran o sa 

susunod na baitang para sa parating na panahon.  

Pag-update sa klase ng 2020  

Hindi ito ang taon na naiisip ng mga mag-aaral sa grado 12! Mangyari malamn na kami ay 

nagtatarabaho malapit sa estado upang matiyak na makumpleto ng mga estudyante ang mga 

klase, ipakit ang kanilang nalalaman at matugunan ang mga pangangailangan sa pagtatapos 

para makapagtapos sa high school. Marami pang gawain ang dapat naming gawin sa aspeto 

na ito. Ngunit sisiguraduhin namin ang aming mga mag-aaral sa grado 12 ay may mga landas 

sa kolehiyo,karera at militar. Ang kanilang tagumpay ay ang tagumpay natin, at tatanggap 

tayo ng kaunti.  

Habang ginagawa namin ang detalye, ang mga estudyante sa grado 12 ay maaring gumamit 

ng kanilang oras sa bahay upang manatiling sa kasalukyan kasama ang kanilang coursework 

upang makapiling subaybayan kasama ang pagpaplano sa kolehoyo at karera, ang mga form 

ng tulong sa financial, at iba pa. Mapagkukunan ng impormasyon sa web Class ng 2020 na 

action plan na ito.  

Mga susunod na pangyayri 

Hindi madaling ang pag-aayos sa isang bagong paraan ng pamumuhay na kakaiba sa normal 

na gawain ng paaralan. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang matulungan 

namin ang aming mag-aaral at pamilya sa mga oras na ito. Ang aming mga kawani ay 

uunahin ang pagbuo ng  relasyon sa mga mag-aaral at maka katulong na mapanatili ang mga 

koneksyon sa pagitan ng mag-aaral. Makikipagtulungan kami sa aming mga pamilya upang 

suportahan ang pag-aaral ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng komunikasyon 

at pakikipag tulungan. Patuloy rin namin panatilihin kayong iupdate tungkol sa maraming 

mga katanungan na nananatiling hindi nasasagot. Salamat sa inyong pasensya at suporta. 

https://wsac.wa.gov/actionplan?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

