
 

Kami ay malapit na pag-subaybay sa mga update at pinakamahusay na gawi hinggil sa komunidad dahil sa 

pag-kalat ng nobelang coronavirus (COVID-19) sa buong estado natin at bansa. Ang situwasyon na ito ay 

patuloy na nag-babago, at hindi nagiging malinaw na ang mga distrito ng paaralan sa buong Kitsap County 

ay hindi maaring magpatuloy ng serbisyo. 

Simula Lunes, Marso 16, ang lahat ng mga paaralan ng CK ay isasara sa mga mag-aaral 

hanggang Biyernes, Abril 24. Hiniling naming sa mga kawani na makipag-usap sa mga mag-aaral 

tungkol sa        pag-sasara na ito, at upang matiyak na maipapauwi nila ang lahat ng mga kanikanilang 

personal nag gamit.  

Alam naming na ang desisyon na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa aming mga mag-aaral, kawani, 

pamilya, at komunidad. An gaming mga paaralan ay higit pa sa lugar upang matuto ang aming mga mag-

aaral. Bagamat ang pagtuturo sa mag-aaral ay ang gaming pangunahing misyon, magbibigay din kami ng 

mga kritikal na serbisyo at suporta sa maraming pamilya sa aming lugar. 

 Kami ay nagtatrabaho sa mga plano upang mag-lingkod sa aming mga-aaral at pamilya sa panahon ng 

pagsasaea na ito. Kasama dito ang mga: 

 Mga Serbisyo sa Pag-kain – sisiguraduhin naming an gaming mga mag-aaral at pamilya na 

nangangailangan ng tulong ay binibigyan ng masusustansyang pagkain. 

 Pangangalaga sa Bata – nakikipagtulungan kami sa aming mga kasosyo sa pangangalaga sa bata 

upang malaman ang effectibong desisyon. 

 Mga Oportunidad sa Pagkatutu- kami ay nag-hahanap ng mga paaralan upang mag-bigay ng 

malalayong mapag-kukunan para sa mga mag-aaral. 

Sa panahon na ito, wala pa kaming maisasagot sa mga tanong ninyo. Aabutin ng mas maraming oras upang 

ganap na mabuoa at mapag-usapan ang mga detalye para sa bawat lugar na may gabay mula sa Opisona gn 

Superintente ng Public Instruction (OSPI). Magbibigay kami ng mga update habang tinatapos naming ang 

mga plano. 

Ang lahat ng mga kawani ng mga paaralan ng CK ay mag-uulat sa trabaho, Lunes Marso 16 upang ipag-

patuloy ang gaming mga pagsisikap at plano. 

Alam namin na ito ay mahirap na oras. Ang mga susunod na liggon ay mag-dudulot ng mga hamon. 

Ngunit kami ay lubos na ipinagmamalaki sa paraan ng aming mga kawani at pamamayan na mag-kasama 

upang harapin ang krisis sa kalusugan ng publiko. Pakiusap, na mag-pasensya kayo sa amin sa panahon ng 

mapang-hamong oras habang nagtatrabaho kami upang magbigay ng mga sagot sa inyong mga katanungan. 

Patuloy kaming makikipag- ugnayan sa karagdangang impormasyon ay gabay.  

 


