
 
 
Naiintidihan namin na ito ay mahirap na oras para sa lahat. Sa ngayon, ang aming 
pokus ay makamtan ang mag payak na pangangailangan ng aming  mga estudyante, 
kawani, pamilya ang komunidad. Pakiusap, ipag-patuloy ninyo ang pag-babasa upang 
malaman ninyo ang aming mga pag-sisikap.  
 

Libreng Pagkain Para sa mga bata.  

Habang ang mga iskool ay patuloy na nakasara, ina-alok namin ang libreng pagkain sa 
lahat ng mga bata edad 18 pababa. Para naman sa mga estudyante edad 21 pataas na 
kakatanggap ng espesyal na serbisyo, ay sila rin makakatanggap ng libreng pagkain. 
Bawat isang pagkain ay may-kasamang almusal para sa susunod na araw. Pwede 
kayong dumaan sa parent pickup/drop off kung saan dito nyo pwedeng kunin ang 
inyong mga pagkain. Ang oras ng pag-kuha ng pagkain ay 11:00am hanggang 
tanghali, Lunes hanggang Biyernes sa mga lokasyon na nakasaad sa ibaba. Ang 
inyo mga anak ay kinakailangan na kasam ninyo sa pag-kuha ng pagkain. 
 

 Brownsville Elementary, 8795 Illahee Road NE, Bremerton  
 Central Kitsap High School, 10140 Frontier Place NW, Silverdale 
 Central Kitsap Middle School, 3850 NW Anderson Hill Rd, Silverdale 
 Esquire Hills Elementary, 2650 NE John Carlson Road, Bremerton  
 Green Mountain Elementary, 3860 Boundary Trail NW, Bremerton  
 Hawk Elementary at Jackson Park, 2900 Austin Drive, Bremerton  
 Klahowya Secondary, 7607 NW Newberry Hill Road, Silverdale  
 Olympic High, 7077 Stampede Boulevard NW, Bremerton 
 Operations Service Center, 9104 Dickey Road NW, Silverdale 
 PineCrest Elementary, 5530 Pine Road NE, Bremerton  (Go to the bus loop on 

the side of the school) 

*ang pamamahagi ay may baka mag-bago. Pakiusap na bantayan lamang 

ang  CKschools.org/ClosureMeals para sa mga update.  

Pangangalaga sa bata para sa mga nag-nagtatrabaho sa 
pangkalusugan at sa mga frontliners.  

Tulad ng utos ng ating gobernador, ang pangangalaga sa bata ng mga magulang ng 
nagtatrabaho sa pangagalaga sa kalusugan at unang tumutugon sa sakuna ay 
libre. Ang pangangalaga sa bata ay kaugnay sa Champions, Y-kids, at Martha and 
Mary. Kung hindi ninyo pa kinuha ang aming survey tungkol sa pangangalaga sa bata 
at kailangan ninyo pa ng pangangalaga kontak nyo lang ito: 



 Champions: 206-304-3205 
 Y-Kids: 360-813-1813 
 Martha and Mary: 360-394-4089 

Pag-aaral mula sa bahay.  

Naipon namin mga links para sa pag-aaral sa bahay na pwedeng mamili ang mga 
pamilya upang pagyamanin ang pag-aaral ng mga bata.  

Kami ay limitado sa pamamagitan ng patakaran ng estado at pederal kung paano 
namin maibibigay ang sapat na pagtuturo sa panahon ng pagsasara na ito. Maari lang 
na walang pagpapatuloy na mga aralin, at wala ring inaahasaang pagkumpleto or 
grading. Ang mga akitibida ay DAPAT magyamanin. Sa ngayon naghihintay parin kami 
ng tama at higit na gabay mula sa estado. Mayroong pangunahing implikasyon sa ating 
paligid sa paksang ito, lalo na sa espesyal na edukasyon, equity, at pondo sa mga 
program. Pakiusap na alamanin ang higit pang mga tiyak na plano upang matulungan 
at suportahan ang ating mga mag-aaral sa inyo mga bahay at ito ay maipaparating ng 
aming mga paaralan sa lalong madaling panahon.  

 

http://www.discoverchampions.com/
http://www.ymcapkc.org/childcare
http://www.marthaandmary.org/

