
Minamahal na mga Pamilya ng ASD, 
 
Habang nakakaranas tayo ng isang pagbaba ng bilang ng mga kaso sa buong 
Anchorage mula nang tumaas ang COVID-19 noong Hulyo, sinimulan ng ASD ang 
pagpaplano nito para sa susunod na yugto ng pag-aaral kung posible ang isang 
paglipat sa paaralan. Sinusuportahan ng Center for Disease Control (CDC) at ng 
American Academy of Pediatrics (AAP) ang pagbabalik ng mga mag-aaral sa 
edukasyon sa paaralan kung pinahihintulutan ang mga kondisyon sa kalusugan at 
kaginhawaan. Alam namin na ang ating komunidad ay nakakaranas ng iba't - bang 
epekto ng pandemiko; samakatuwid, kinukuha namin ang oras na ito nang maaga 
upang matugunan ang iyong mga pangangailangan at katanungan.  
 
Natutunan at magpapatuloy na malaman ng ASD ang tungkol sa COVID-19. Kami ay 
tiwala na habang hindi namin matanggal ang virus, epektibong mabawasan namin ang 
pagkalat nito gamit ang pinakasariwang impormasyon at pinakamahuhusay na 
kasanayan mula sa mga dalubhasa sa medisina at agham mula sa buong mundo. Ang 
ASD ay nangangako sa araw-araw na pagpupulong upang masuri ang mga alalahanin 
sa kaligtasan at mga kasalukuyang kondisyon sa aming mga paaralan at komunidad. 
 
Ang plano ng Distrito ay kaakibat ng mga patnubay na itinakda ng CDC, AAP, ng 
Estado ng Alaska, ang Munisipalidad ng Anchorage at iba pa. Bilang karagdagan, ang 
pamunuan ng Distrito ay kumunsulta sa parehong mga opisyal sa kalusugan ng lokal at 
estado at isinama ang kanilang input sa pagpaplano nito. Mangyaring tumingin sa 
aming website para sa detalyadong impormasyon sa mga mapagkukunang gabay. 
 
Habang ang rolling average count ng kaso ay naging at nananatiling isang mahalagang 
piraso ng impormasyon sa pagtukoy kung ang paaralan ay dapat na gaganapin nang 
personal o online, iminumungkahi ng CDC at AAP na hindi ito dapat ang tanging 
kadahilanan sa pagtukoy ng muling pagbubukas ng mga gusali ng paaralan.  Sa halip, 
ang puntong ito ng data ay isang panimula para sa isang panlahatang proseso ng 
paggawa ng desisyon na dapat isaalang-alang ang maraming iba pang mga 
kadahilanan na makakatulong sa pag-unawa sa likas na pagkalat sa komunidad.  
Bilang karagdagan, nakakatulong itong magbigay ng isang mas tumpak na pagtatasa 
ng banta para sa aming mga mag-aaral at kawani. Kasama sa mga kadahilanang ito, 
ngunit hindi limitado sa:   
 

• Ang tiyak na katangian ng pagkalat ng virus sa komunidad 
• Ang kakayahan ng Distrito na iwasan ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng 

matatag na mga protokol sa kaligtasan 
• Mga pamamaraan sa paglilinis ng Distrito 
• Ang plano sa pagtugon ng Distrito kapag may nagkasakit 

 
Isinasaalang-alang ng plano ng ASD ang iba pang mga panganib kung saan ang American 
Academy of Pediatrics ay pinatunayan ang patungkol sa kabutihan ng mga mag-aaral 
kapag ang paaralan ay hindi bukas para sa harap-harapan na mga klase: 

 
• Ang epekto sa panlipunan-emosyonal na mga pangangailangan 



• Ang epekto sa pag-uugali at kalusugan ng kaisipan 
• Ang kawalan o pagbawas ng mga kritikal na serbisyo (hal. mga programa sa 

tanghalian sa paaralan, mga serbisyong espesyal na edukasyon, mga programa 
pagkatapos ng paaralan, mga serbisyong pangkalusugan sa pag-iisip) 

 
Tandaan, binago ng ASD ang plano nito sa paggamit ng isang 50 porsyento, hybrid na 
modelo kapalit ng bagong pananaliksik sa Harvard na nagpapahiwatig na ang mga 
modelo ng hybrid ay maaaring dagdagan ang pagkalat ng virus.  Ang karagdagang 
pagsusuri ng Distrito ay iminungkahi rin na ang modelo ng hybrid ay magiging labis na 
kumplikado para sa mga pamilya, lilikha ng mas maraming trabaho na gagawin ng mga 
kawani, at magpapakita ng mga makabuluhang hamon para sa transportasyon o 
pagsakay ng bus ng mga mag-aaral. Bilang isang resulta, ang binagong plano ng 
Distrito ay nagsasama ng isang plano na medium-risk kung saan ang mga mag-aaral ay 
papasok sa paaralan ng 5.5 na oras bawat araw sa loob ng limang araw sa isang 
linggo. Nasa proseso kami ng pagbabalanse ng laki ng aming mga klase upang 
mapanatili ang bilang ng klase nang mas mababa hangga't maaari.  
 
 
 
 

Pangkalahatang-ideya ng Muling Pagpasok 
 
Ibabalik ng Distrito ang mga mag-aaral sa mga gusali ng paaralan nang unti-unting 
magsisimula sa mga mag-aaral sa elementarya at mga mag-aaral na may mataas na 
pangangailangan. Narito ang pangunahing balangkas ng plano:   
 
Boluntaryong Panuto sa Pagbasa: 

- Magsisimula sa ika- 28 ng Setyembre para sa mga mag-aaral sa ika-1 at 2 na 
baitang na sumali sa mga piling paaralan batay sa pagkakapantay-pantay ng pag 
- akses at pangangailangan 
    

 
Mga Paaralang Elementarya:   
 - Ang mga klase sa personal ay magpapatuloy sa ika-19 ng Oktubre para sa Pre-
K - hanggang sa ika-6 na baitang  
 - Lahat ng mga mag-aaral ay papasok sa paaralan nang limang araw sa isang 
linggo ng 5.5 na oras bawat araw 
               (walang nakabatay na mga grupong-alpabeto) 
 - Magsisimula ang araw ng paaralan sa 9:30 ng umaga para sa mga 
komprehensibong paaralang elementarya 
 
Mga Programa ng Self-Contained Special Education: 
 - Magpapatuloy ang mga programa sa mga gusali ng paaralan sa ika-19 ng 
Oktubre para sa Pre-K -12 na baitang 
 
Panggitnang Paaralan*: 



- Ang mga klase sa personal ay magpapatuloy para sa mga mag-aaral ng unang-
taon sa pang-gitnang paaralan sa ika-12-13 ng Nobyembre. (Baitang 6 o 7 
depende sa paaralan) 

 - Ang Nobyembre 12-13 ay magbibigay ng mahalagang oras ng paglipat para sa 
mga mag-aaral sa unang-taon 
 - Magpapatuloy ang mga klase sa personal para sa lahat ng iba pang mga mag-
aaral sa pang-gitnang paaralan sa ika-16 ng Nobyembre 
 - Magpapatuloy ang mga Special at Alternative na mga paaralan na may mga 
mag-aaral sa pang-gitna / mataas na paaralan  

ika-16 ng Nobyembre 
 - Lahat ng mga mag-aaral ay papasok sa paaralan nang limang araw sa isang 
linggo ng 5.5 na oras bawat araw 

- Magsisimula ang araw ng paaralan sa ganap na 8:45 ng umaga para sa mga 
komprehensibong pang-gitnang paaralan 
 

* Ang apat na linggong agwat sa pagitan ng muling pagpasok ng paaralang 
Elementarya at gitnang paaralan ay nagbibigay-daan sa oras upang maiakma sa 
mga sistema sa kaayusan sa elementarya at mga protokol ng kaligtasan, at 
magaganap lamang kung papayagan ng mga kasanayan sa kaligtasan at mga 
kundisyong viral. 

 
 
Mataas na paaralan: 
 - Ang mga klase sa personal ay magpapatuloy sa ika-4 ng Enero, 2021 
 - Magkasabay sa pagsisimula ng ikalawang semestre 
 - Ang mataas na paaralan ay magpapatuloy sa modelo ng isang-kapat 
 - Lahat ng mga mag-aaral ay papasok sa paaralan nang limang araw sa isang 
linggo ng 5.5 na oras bawat araw 

- Magsisimula ang araw ng paaralan sa ganap na 8:00 para sa mga 
komprehensibong mataas ng paaralan 
 
Ang mga paaralang Espesyal, Alternatibo, at Mga Charter School: Dahil ang 
charter at special / alternatibong mga paaralan ay madalas na may isang kumbinasyon 
ng mga antas ng elementarya at sekundaryong antas, maaaring magkakaiba ang mga 
partikular na petsa ng muling pagpasok. Ang isang detalyadong listahan ng mga 
paaralan at ang kanilang mga petsa ng muling pagpasok ay nalalapit na.     
 
 
  
Mga Karagdagang Impormasyon na Sundin 
 
Mahalagang uliting muli na ito ay isang pangkalahatang ideya ng plano at ang planong 
ito ay hindi lamang nakakaapekto sa mga mag-aaral at pamilya, ngunit mga guro at 
tagapangasiwa sa bawat isa sa aming paaralan. Nauunawaan ng Distrito na 
magkakaroon ng maraming mga katanungan tungkol sa ligtas na pagbabalik ng mga 
mag-aaral at mga guro sa mga gusali.  



 
Ang Distrito ay kasalukuyang may mga nagtatrabahong mga pangkat ng mga 
tagapangasiwa, guro, at iba pang mga kasapi ng kawani na nagtatrabaho sa maraming 
mga paksa kabilang ang laki ng klase, pagtatalaga ng kawani, kapalit na guro, 
pagsasanay sa mga proteksyon sa kaligtasan at mga kinakailangan sa PPE, mga 
pamamaraan sa pagtugon ng COVID, busing, at mga serbisyo sa pagkain. Ang mga 
sesyon ng pagsasanay ay ibibigay bago ang aming pagbabalik upang tugunan ang 
aming mga kawani at mga pangangailangan ng magulang. 
 
Darating ang bagong impormasyon mula sa Distrito at sa pamamagitan ng mga channel 
ng paaralan. Madalas na maa-update ang website ng ASD sa impormasyong nauukol 
sa muling pagpasok ng paaralan.   
 
Salamat sa inyong patuloy na pangako sa edukasyon ng LAHAT ng mag-aaral ng ASD.   
  
~ Distrito ng Paaralang Anchorage 
 
 
 
 
 
 
 


