Nitong Miyerkules ng gabi, nagbahagi kami ng pag-update sa aming muling pagbubukas ng mga
plano. Mula noon, nagbago ang mga pangyayari. Ngayon, sumasali kami sa maraming iba pang
mga distrito ng paaralan sa aming rehiyon upang ipahayag ang isang mahirap na pagpipilian.
Sisimulan natin ang taong 2020-21 taon ng paaralan sa isang ganap na remote na modelo
ng pag-aaral nang hindi bababa sa unang siyam na linggo. Sa puntong iyon, susuriin natin
ang sitwasyon.
Sa kasamaang palad, ang mga kaso ng COVID-19 ay tumataas sa ating estado at dito sa ating
komunidad. Bilang resulta, pinapayuhan ngayon ng Kitsap Public Health District (KPHD) laban
sa pagbubukas ng mga paaralan para sa pag-aaral ng tradisyonal na silid-aralan sa taglagas
na ito (mag-click dito upang tingnan ang liham KPHD). Habang kinikilala natin ang kahalagahan
ng pagtuturo sa ating mga mag-aaral, ang ating prayoridad ay nananatiling pisikal na kalusugan
at kaligtasan ng ating mga mag-aaral at kanilang pamilya, kawani, at ating komunidad.
Kami ay determinado na bumalik sa tagubiling pagtuturo sa lalong madaling panahon na ito ay
ligtas. Samantala, nais kong linawin na ang remote na modelo ng pag-aaral ng taglagas na
ito ay hindi katulad na modelo na naranasan namin noong nakaraang tagsibol. Gumawa
kami ng isang pinabuting, mas matatag na karanasan sa pag-aaral ng malayuang magdagdag ng
mga inaasahan para sa pakikilahok ng mag-aaral, higit na pare-pareho para sa paghahatid ng
nilalaman, at mas mahusay na puna sa mga mag-aaral at pamilya.
Alam namin na ang balitang ito ay makakaapekto sa aming mga pamilya sa maraming iba't ibang
paraan, at alam namin na magkakaroon ka ng mga katanungan. Nai-post namin ang mga sagot
sa ilan sa mga katanungang ito sa aming website; mag-click dito upang tingnan. Patuloy kaming
magdagdag sa listahan na iyon habang nagkakaroon kami ng mas maraming mga sagot. Ang
pagbabagong ito ay hindi nakakaapekto sa iba pang dalawang modelo ng pag-aaral na
magagamit sa mga pamilya. Mag-click dito upang tingnan ang aming tatlong mga pagpipilian
para sa taglagas na ito.
Mangyaring maglaan din ng isang sandali upang mapanood ang video na ito mula sa aming
superintendente, na si Dr. Erin Prince, upang malaman ang higit pa tungkol sa pahayag na ito at
kung ano ang dapat sa aming distrito:

