
Remote + Sa Tao na Pag-aaral ng Modelong (Hybrid Model) 

 

Magsisimula ang modelong ito bilang ganap na liblib nang hindi bababa sa unang siyam 

na linggo. Sa pag-apruba upang buksan muli ang mga paaralan, ang mga mag-aaral ay 

makakatanggap ng hindi bababa sa dalawang buong araw ng in-person, live na tagubilin bawat 

linggo. (Isasaayos namin ang pagbubukas muli sa mga opisyal ng estado at lokal na kalusugan 

sa taglagas na ito, at ipakikipag-usap namin na ang timeline sa mga pamilya kaya't mayroon 

kang sapat na oras upang gumawa ng mga pagsasaayos para sa susunod na bahagi ng taon ng 

paaralan.) 

 

Ang malayuang bahagi ng pag-aaral ng modelong ito ay hindi pareho sa aming mga mag-aaral 

at pamilya na naranasan sa tagsibol na ito. Sa nagdaang dalawang buwan, gumamit kami ng 

puna mula sa mga mag-aaral, pamilya at kawani upang gumawa ng mga makabuluhang 

pagpapabuti. Makakakita ka ng pagtaas ng mga inaasahan para sa pakikilahok ng mag-aaral, 

higit na pare-pareho sa kung paano kami nagbibigay ng mga aralin at materyales, at mas 

mahusay na komunikasyon. 

 

Pangkalahatang-ideya 

 Naghahatid ng mga mag-aaral sa mga marka PreK-12. 

 Nag-aalok ng lahat ng mga kurso na hinihiling ng estado, ilang mga programa at mga 

elective course, at mga kurso sa pagbawi ng credit.  

 Nagbibigay ng isang pagkakataon para sa tagubilin ng tao sa lalong madaling panahon 

sa kaligtasan; magsisimula bilang ganap na liblib (para sa hindi bababa sa unang siyam 

na linggo). 

 Nangangailangan ng regular na pagdalo, pati na rin ang lingguhang pakikipag-ugnayan 

at paglahok ng mag-aaral. 

 Nag-aalok ng live na mga pagkakataon sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga mag-

aaral at guro, pati na rin ang naitala na mga aralin upang magturo ng mga tiyak na 

nilalaman sa mga klase. 



 Nagbibigay ng Chromebook sa bawat mag-aaral. 

 Sa pag-apruba upang buksan muli, ang mga paaralan ay magpapatakbo sa isang 

umiikot na iskedyul ng AA / BB. Ang mga mag-aaral ay dadalo sa tao ng dalawang araw 

bawat linggo at matuto nang malayuan ng tatlong araw bawat linggo. (Marami pang in-

person na tagubilin ay posible batay sa mga kondisyon ng kalusugan ng komunidad.)  

 Ang suporta ng magulang / tagapag-alaga ay kinakailangan para sa mga mas batang 

mag-aaral sa mga malayong araw ng pagkatuto. 

Mga benepisyo 

 Nagtatampok ng isang regular na iskedyul, upang malaman ng mga pamilya kung ano 

ang aasahan at maaaring magplano nang naaayon. 

 Ang mga guro ng CKSD ay magkakaloob ng tagubilin at pansariling pagtuturo at may 

pananagutan sa lahat ng kurikulum at materyales. 

 Magagamit ang mga guro para sa suporta (sa mga mag-aaral at mga magulang) sa 

isang pare-pareho na iskedyul. 

 Nagbibigay ng suporta sa lipunan at emosyonal para sa mga mag-aaral sa pamamagitan 

ng direktang pakikipag-ugnay sa mga kawani at kapantay. 

 Pinapayagan ang mga pagkakataon para sa mga mag-aaral na makaramdam ng mas 

personal na konektado sa kanilang paaralan at sa kanilang pamayanan ng pag-aaral. 

 Nagtatampok ng isang pare-pareho na platform na paganahin ang mas mahusay na 

komunikasyon sa at mula sa mga mag-aaral at pamilya. 

 Pinapayagan para sa Advanced na paglalagay at College sa mga kurso sa High School.  

 Sinusuportahan ang espesyal na edukasyon at mga kaugnay na serbisyo para sa mga 

mag-aaral na may kapansanan. (Ang mga koponan ng IEP ay magpapatuloy sa 

pakikipagtulungan sa mga pamilya sa pagbabalik sa taglagas.) 

 Nag-aalok ng buong pag-access sa lahat ng gitnang antas at mga aktibidad sa high 

school at atleta (kapag magagamit na sila). 

Karagdagang Mga Detalye – Kalusugan at Kaligtasan 

 Pinapayagan ang mga paaralan na mapanatili ang anim na talampakan ng paglalakbay 

sa lipunan tuwing posible (halos kalahati ng populasyon ng bawat paaralan ay dadalo sa 

bawat araw na personal). 

 Nangangailangan ng mga takip sa mukha para sa mga mag-aaral at kawani habang nasa 

site. (Ang mga paaralan ay magkakaloob ng maskara sa mga mag-aaral na hindi 

makapagbibigay ng kanilang sarili, at papayagan ang mga mag-aaral na kumuha ng 

pinangangasiwaan na mga break sa mask.) 

 Nangangailangan ng mga mag-aaral at kawani na makatanggap ng pang-araw-araw na 

screening sa kalusugan sa pagpasok. 



 Sa kaso ng pagsasara ng paaralan o distrito, pansamantalang babalik ang mga mag-

aaral sa ganap na malayong pagtuturo kasama ang Google Classroom. Ang pagtuturo 

ng in-person ay magpapatuloy sa pag-clear mula sa mga awtoridad sa kalusugan. 

 

 


