
 
 

 

Sa lahat magulang  o gabay ng mag-aaral sa Central Kitsap,  

Maligayang bati sa lahat ng estudyante na mag babalik para sa taong 2020-2021 na taon na magaganap sa 

online learning na model, Ang bagong Central Kitsap Virtual Academy (CKVA). 

Ikaw ay wala nang pagaalalinlangan pa dahil ang pinaka magandang at mahusay na pamamaraan ng pag-aaral 

ay narito na upang maipagtuloy nila ang kanilang pag-aaral. Taos puso kong inaasahan na ang karanasa na ito 

sa online ay mag-aalok sa inyong pamilya ng pinakamahusay na paraan para sa taon na ito. Ang aking 

tungkulin ay masiguro na ang lahat ng mag-aaral ay suportado at handa para sa state at pang national na 

standards, kasama na rin dito ang kanilang karera at paghahanda sa kolehiyo para sa aming mga mag-aaral sa 

high school.  

Ang Central Kitsap Virtual Academy ay nag-aalok ng pangunahing kurso sa marka K-8, at maraming elective na 

kasama na rin dito ang mga kursong kinakailangan ng estado upang maka graduate sa gradong 9-12. Ang 

kinakailangan para sa mga magulang na pagsusuporta ay base sa iba’t ibang grado. Bilang isang patakaran ika 

nga, ay ang mga mas nakababata ay kinakailngan ng mas maraming suporta ng magulang.  

Ito ang ilang mga malahagang tampok ng Central Kitsap Virtual Academy. 

Ang aming virtual platform para sa mga-aaral, Pearson Connexus 

Ang mga pamilya ay makakatangap ng mga dereksyon upang makapag-login sa pamamagitan ng email 

mula sa guro sa CKVA sa o bago biyernes Agosto 28. Mga mag-aaral makakapag-access ng kurso simula 

Setyembre 2. 

Grado 6-12 pagrehistro ng Kurso 

Mga Pamilya na meron mag-aaral sa grado 6-12 ay kinakailangang makumpleto ang CKVA course 

selection form na ito sa biyernes Agosto 28 2020, Para sa listahan ng lahat ng klase, tignan lamang ang 

aming course catalog. Kumpletohin a magkahiwalay na form para sa bawat bata sa mga grado 6-12. 

Kung kinakailangan mo ng gabay, tumawag sa 360-662-1602 o mag email sa PattieH@ckschools.org. 

Grado K-5 

Ang mga mag-aaral ay mag-aaral tungko sa mga nilalaman: languange arts o sining sa wika, pag-aaral 

sa matematika, agham o science, at panlipunan o social studies. Dapat suriin at mag-aral kasama ng 

kanilang anak upang gabayan sa aralin ang mga mag-aaral sa portal ng Pearson Connexus.  

Orientasyon 

Nag-aalok ang Pearson Connexus ng pagsasanay sa kung paano gamitin ang pag-aaral ng platform. 

Kailangang kumpletuhin ng magulang ng mag-aaral sa elementarya, ang kanilang anak upang 

makatulong na mag-navigate sa mga aralin. Maaring hindi kailangan ng pangalawang mag-aaral tulong 

mula sa isang magulang. 

Iskedyul 

Inaalok ang mga kurso anumang oras, saanman. Kinakailangan ang mga mag-aaral mag-log in 

araw-araw para sa layunin ng pagadalo. 

Staff 

Ang mga guro sa CKSD ay mag-check in kasama ang mga mag-aaral at mga magulang sa buong linggo, 

subaybayan ang pag-unlad, at pagbigyan ang ilang mga asignatura. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlYA_8pNzcYBuBDX_6M99VbIbYEXkT8vxO4cxJMOe1pqP73g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlYA_8pNzcYBuBDX_6M99VbIbYEXkT8vxO4cxJMOe1pqP73g/viewform
https://sites.google.com/ckschools.org/ckvirtualacademycoursedescript/


 
Suporta sa teknolohiya 

Para sa tulong sa mga Chromebook na inisyu ng Distrito, bisitahin ang Aming remote na mapagkukunan 

ng pag-aaral. Ang koponan ng aming teknolohiya ay hindi maating mag-aayos o tumulong sa mga hindi 

decvice ng CKSD.  

Inaasahan kong makasama at makatrabaho ang iyong pamilya upang gawing posible ang taong ito karanasan 

para sa lahat.  

Stephen J. Coons  
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StephenC@ckschools.org 
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