
 
 

 
 

Pagpapalano para sa susunod na taon ng paaralan 
Ang aming distrito ay nagtatrabahi malapit sa Kagawaran ng kalusugan at mga opisyal ng estado sa 

kung paano magpapatakbo ang mga paaralan sa taglagas na ito. Marami pa ring hindi alam, ngunit 

ang alam natin ay ang ating mga paaralan-at kung paano kami maghahatid ng tagubulin- 

magmumukang iba bago nangyari ang COVID-19 

 

Ang mga potensyal na modelo na binuo ay kinabibilangan ng  

 In-person na pagtuturo sa ilang online na pag-aaral  

 Nabawasan ang tagubiling panuto at nadagdagan ang online na pag-aaral 

 Walang in-person na pagtuturo at lahat ay nakabase sa bahay na pag-aaaral 

 

Habang tumatanggap kami ng masa marami pang patnubay galing sa estado at higit pang bumuo 

ng plano, hihingi kami ng input mula sa mga tauhan at pamilya. Ang aming prayoridad ay nasa 

paligid ng tatlong mga lugar na ito: 

 Mga pakikipag-ugnay - pagsusulong ng pasitibong ugnayan sa mga mag-aaral at pamilya 

upang matulungan namin ng mas mahusay ang aming mga mag-aaral 

 Muling pag-pasok - Ang pagtiyak na ang aming mga mag-aaral at kawani ay ligtas, 

malusog at merong materyales upang matulugan silang umunlad. 

 Muling pag-bangon - Pagtutuon sa gawaing kailangan upang maitaguyod sa aming mga 

mga mag-aaral sa kanilang tagumpay at oportunidad sa pagsulong.  

 

Alam namin na ito ay mga mapanghamong oras. Walang “normal” tungkol sa kung paano namin 

pinaplano ang susunod na taon. Ang aming pagtuon ay sa paggawa ng pinakamahusay para sa 

ming mga mag-aaral, at magpapatuloy kaming gagawin ang lahat ng aming mga pagpapasya sa 

pangangalaga at pakikiramay na nararapat. Salamat sa iyong suporta! 

 

 

Mga Tala sa Kalendaryo 

Ang huling araw ng paaralan para sa taong 2019-20 ay Biyernes, Hunyo 19. 

Gayundin, magyaring tandaan na kami ay magdiriwang ng Araw ng Memoryal 

ngayong Lunes (Mayo 25). Hindi kinakailangan ang mga aktibidad sa paaralan 

ngayong Lunes. 

  



 

 

 

Pagbabalik at pagkuha ng mga materyales 

Nagpapalano na kami ng ilang mga kaganapan para sa Hunyo kung saan 

maaring mong ibalik ang mga materyales at kunin ang anumang bagay na 

maaring iwan ng inyong mag-aaral sa paaralan. Sa oras na ito, inaasahan namin 

ang isang pag-iwan sa curbside at pickup format, at susundin namin ang lahat 

ng mga alituntunin sa kaligtasan at kalusugan. Kami lamang ay pwedeng 

komolekta ng Chromebook mula sa mga estudyante sa gradong 12 at hindi 

magbabalik na mag-aaral. 

 


