
Minamahal na Mga Pamilya at Kawani, 
  
Sa tatlong buong linggo ng in-person, buong araw ng pag-aaral, maglaan tayo ng sandali upang 
ipagdiwang ang munting tagumpay sa ating pang-edukasyon na paglalakbay. Salamat, mga 
magulang, kawani, at mga estudyante! Upang sipiin si Stephen Covey, "Ang pangunahing 
bagay ay panatilihin ang pangunahing bagay na pangunahing bagay." Sa ASD, ang aming 
"pangunahing bagay" ay nagbibigay ng mataas na kalidad na in-person na pagtuturo sa ating 
mga estudyante habang patuloy na nag-aalok ng pagpipilian at kakayahang umangkop na 
programa. 
  
Sa ilalim ng ating 2021-2022 Return to School Operation and Guidelines , apat na silid-aralan 
lamang ang lumipat sa pag-aaral sa bahay hanggang sa kasalukuyan sa buong Distrito. Ito ay 
magandang balita! Gayunpaman, habang ang Distrito ay nananatiling nakatuon sa misyon nito, 
ang Delta variant ay nagdudulot ng mga bagong alon ng kawalan ng katiyakan na dapat nating 
tugunan. 
  
Nakatuon ako na ipagbigay-alam sa mga pamilya kapag ang COVID ay maaaring naroroon sa 
kapaligiran ng pag-aaral ng inyong estudyante. Ang isang pangunahing taktika sa pagpapanatili 
ng mga estudyante at kawani sa mga gusali ay ang rekomendasyon ng CDC na 
nagpapahintulot sa maayos na nakamask na mga estudyante at nabakunahan na mga kawani 
na magpatuloy sa in-person na pag-aaral kapag itinuring na isang close contact. Narinig ko 
kamakailan mula sa mga pamilya na nais ang isang mas mahusay na pag-unawa sa klima ng 
COVID sa kanilang mga paaralan. Mangyaring malaman na ang ASD ay magpapatuloy na 
abisuhan ang mga magulang/tagapag-alaga kung ang kanilang estudyante ay isang close 
contact, kahit na nangangahulugan ito na HINDI nila kailangang mag-quarantine. Aabisuhan din 
ang mga pamayanan ng paaralan kung mayroong isang makabuluhang kaganapan na 
nauugnay sa COVID sa kanilang paaralan, tulad ng pagsasara sa silid aralan. 
  
Bilang karagdagan, ang ating dashboard ng COVID-19 ay na-update na sa tamang oras - 
pagsubaybay sa bilang ng mga aktibong kaso sa buong Distrito, mga aktibidad na apektado ng 
isang quarantine, at isang listahan ng bawat site ng paaralan, pagtatala sa anumang silid-aralan 
na maaaring lumipat sa online na pag-aaral. Simula sa Setyembre 3, isasama din sa dashboard 
ang bilang ng mga aktibong kaso sa bawat site ng paaralan, na pinapayagan ang mga pamilya 
na subaybayan ang mga kondisyon sa loob ng kanilang mga pamayanan sa paaralan. 
  
Kung hindi mo pa nagagawa, mangyaring gumawa ng bahagi sa pag-screen sa kalusugan ng 
inyong pang-araw-araw na gawain sa inyong mga nakababatang estudyante, at makipag-usap 
sa inyong mas matandang estudyante tungkol sa kahalagahan ng pananatili sa bahay kahit na 
ang mga sintomas ay banayad. Ang paggawa ng desisyon na manatili sa bahay at 
makapagpatest ay mapapanatiling ligtas ang pinakamalapit na grupo ng mga kamag-aral, 
kaibigan, at guro. Magpatuloy nating gawin ang ating bahagi upang mapanatili ang na ASD 
Symptom Free. 
  
Magpapatuoy ang ASD na magbigay ng bakunang COVID-19 sa mga karapat-dapat na kawani 
at estudyante (na may pahintulot ng magulang) sa pamamagitan ng mga pop-up vaccine clinic 
sa buong Distrito. Abangan ang mga detalye sa mga klinika para sa flu shots na balak naming i-
host simula sa Oktubre. 
  
Ang isa pang kawalang katiyakan na dinala ng COVID sa ating mga operasyon ay ang 
kakayahan sa mga kawani. Inihayag ng Distrito noong nakaraang linggo ang desisyon na 
pansamantalang suspindihin ang ilang mga ruta ng bus dahil sa kakulangan ng driver. Ang 
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anunsyo ay dumating sa pagtatapos ng araw sa isang Biyernes, kasama ang unang pangkat ng 
mga ruta na nagsisimulang suspindihin sa susunod na Lunes. Bilang isang magulang, 
naiintindihan ko ang pagkadismaya na nanggagaling sa hindi inaasahang pagbabago sa 
gawain. Ang Distrito ay nagsimula ang taon sa isang kakulangan sa drayber, at dahil dito, 
doblehin ang pagruruta ng ilang mga bus sa mga solong paaralan. Gayunpaman, sa maraming 
drayber na positibo para sa COVID noong Huwebes ng gabi, ang hirap ng pagpuno ng mga ruta 
ay mabilis na lumaki. 
  
Ang ASD ay ang pinakamalaking serbisyo sa transportasyon sa estado ng Alaska, na 
nagdadala ng higit sa 20,000 na mga estudyante nang dalawang beses araw-araw. Ang 
pagdating sa isang solusyon sa isang maikling panahon ay kinakailangan ang tulong ng bawat 
isa, na may hangarin na maipalaganap nang mabilis ang tumpak na impormasyon sa mga 
pamilya. Alam namin na ang paglalagay ng mga kawani ay magiging isang patuloy na hamon 
para sa maraming mahahalagang serbisyo sa paaralan, at habang nagbabago ang mga 
sitwasyon, patuloy kaming magbibigay alerto sa komunidad sa lalong madaling panahon kapag 
mabilis na nagbabago ang mga kundisyon. Mangyaring magpatuloy na bisitahin ang inyong 
mga website sa paaralan, basahin ang mga newsletter ng paaralan, at makipag-ugnay sa 
inyong guro, punong-guro, o nars sa paaralan habang naglalayag ang inyong pamilya ng mga 
katanungan, alalahanin, at natatanging mga sitwasyong maaari ninyong harapin ngayong taon 
ng pag-aaral. 
  
Habang mabilis na papalapit ang Labor Day weekend, mangyaring tamasahin ang huling 
panahon ng tag-init at maglaan ng oras upang ipagdiwang ang mga tagumpay na nagawa ng 
inyong pamilya sa taong pasukan. Alam kong nararapat ang mga kawani ng ating paaralan ng 
malaking pagdiriwang ng tagumpay para sa isang mahusay na pagsisimula! 
  
Cheers, 
  
Deena Bishop, Ed.D. 
Superintendente 
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