
K-8 CKSD Homeschool Learning Model 

 

Ang aming pagpipilian sa Homeschool ay inaalok sa pamamagitan ng aming Program ng 

Parental Partnership (Barker Creek Community School) at lumilikha ng isang malakas na unyon 

sa pagitan ng bahay at paaralan. Sa simula ng taon, ang mga pamilya ay makikipagpulong sa 

isang guro ng CKSD at magtulungan upang lumikha ng isang Nakasulat na Plano sa Pag-aaral 

ng Estudyante (WSLP). Kasama sa plano ang mga paksang ituturo mo sa bahay at buwanang 

mga layunin ng iyong anak. 

 Sa pamamagitan ng pagsali sa Program ng Pakikisosyo ng Magulang, maaari mong suriin ang 

mga aklat-aralin at iba pang mga materyales. Ito ang parehong mga materyales na ginamit sa 

iba pang mga paaralan ng CK. Ang mga magulang ay may pananagutan sa pang-araw-araw na 

aralin ng kanilang anak at pag-unlad ng kasanayan. 

Pangkalahatang-ideya 

 Naghahatid ng mga mag-aaral sa mga marka K-8. 

 Nag-aalok ng lahat ng mga kurso na hinihiling ng estado. 

 Ang isang magulang / tagapag-alaga ang pangunahing guro at nagbibigay ng 

indibidwal na tagubilin sa kanilang mga anak na may gabay mula sa isang guro ng 

CKSD. 

 Itama at sinusuri ng mga magulang / tagapag-alaga ang gawain ng mag-aaral. 

 Kinakailangan ang mga pamilya na gumawa ng lingguhan sa pakikipag-ugnay sa 

kanilang guro ng CKSD. Mag-aalok ang guro ng mga mungkahi at suporta upang 

matulungan kang magbigay ng pinakamahusay na posibleng edukasyon para sa iyong 

anak. 

 Isang Chromebook ang ibibigay ng distrito kung nais. Hindi kinakailangan ang pag-

access sa Internet, ngunit lubos na inirerekomenda, dahil maraming mga pagkakataon 

sa online na magagamit sa mga mag-aaral. 

 



Mga benepisyo 

 Pag-access sa mga aklat-aralin at iba pang mga materyales. Ito ang parehong mga 

materyales na ginamit sa iba pang mga paaralan ng CK. Opsyonal, pandagdag na mga 

mapagkukunang online ay magagamit sa pagpapasya ng bawat pamilya. 

 Ang mga klase ng pagpapayaman ay maaaring posible batay sa mga kondisyon ng 

kalusugan ng komunidad at kung nagbabago ang patnubay ng OSPI. 

 Ang mga serbisyong espesyal na edukasyon ay magagamit sa pamamagitan ng papasok 

na lugar ng paaralan ng mag-aaral. 

 Nag-aalok ang pag-access sa gitnang antas at atleta ng high school sa pamamagitan ng 

(mga) lugar ng pagdalo (kapag magagamit). 

 Ang mga mapagkukunan ng antas ng panlipunan / emosyonal na suporta ay magagamit 

para sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga website ng CKSD. 

 

Karagdagang Mga Detalye - Mga Kinakailangan na Oras, Pag-grading 

 Kinakailangan ang mga mag-aaral na gumastos ng hindi bababa sa 27.75 na oras sa 

isang linggo sa mga aktibidad sa pag-aaral sa mga grade 1-8 at 10 oras sa kindergarten. 

 Karamihan sa mga marka ay inisyu bilang Pass / Fail para sa mga grade 6-8. 

 Ang mga kredito na nakakuha ng high school ay inilalapat sa isang opisyal na transcript 

ng distrito. 


