
Minamahal na mga Pamilya ng ASD,  
 
Binabati ko kayo sa pagpasok sa huling araw ng semestre! Gusto kong simulan ang 
mensaheng ito para sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagsasabi kung gaano ko 
ipinagmamalaki ang ating mga estudyante na nagtapos nang malakas.  
Ang isang semestre ng buong araw na in-person learning ay natapos nang walang pagsasara 
ng paaralan o malawakang paglaganap ng COVID-19 sa ASD. Patuloy kaming sumusulong 
upang gawing pinakamahalaga ang mga layunin sa pag-aaral ng mga estudyante, pati na rin 
ang mga aktibidad na nagpapatuloy, puspusan sa paglaro ng isports, at umalingawngaw ang 
mga konsyerto sa mga bulwagan.   
 
Pababa ang mga numero ng transmisyon sa Anchorage at inalis na ang emergency order ng 
Municipality of Anchorage (MOA). Ang aming sariling pagsusuri sa COVID-19 ay nagpapakita 
na ngayon ng isang pababang trend at ang mga kaso sa mga paaralan ay nanatiling mababa 
rin.   
Ibinahagi ko na muling susuriin ng aming koponan ang plano sa pagpapagaan kapag nagbago 
ang ilang partikular na salik. Naiintindihan ko na ang bagong variant ay maaaring nag-iwan sa 
amin ng mga hindi nasagot na tanong. Gayunpaman, marami kaming ginawa upang maging 
handa para sa buhay paaralan na may COVID.   
 
Halimbawa, ang bakunang COVID-19 ay madaling magagamit sa lahat ng mga batang nasa 
paaralan sa loob ng ilang buwan, at ang booster ay magagamit para sa mga may edad na 16 at 
mas matanda. Tulad ng iyong nalalaman, ang ASD ay gumanap ng isang aktibong papel sa 
pagkakaroon ng mga bakuna na magagamit sa lahat ng mga estudyante na nasa paaralan, na 
naghost ng malakihang mga klinika ng bakuna sa buong buwan ng Nobyembre, kung saan higit 
sa 3,000 na mga bakuna ang ibinigay.   
 
Samakatuwid, tiwala ako na ang ASD ay kayang magtransisyon sa parent-informed masking 
kapag bumalik kami sa paaralan sa Enero 3. Nangangahulugan ito na isasaalang-alang ng mga 
magulang ang mga antas ng panganib sa kanilang pamilya at magpapasya sa kanilang sarili 
kung gusto nilang pumasok sa paaralan ang kanilang anak na nakasuot ng mask.   
 
Maaari ninyong maalala sa panahon ng summer school kung kailan hindi kailangan ang 
masking, humigit-kumulang 40 porsiyento ng mga kawani at mga estudyante sa mga gusali ang 
nagpatuloy sa pag-mask. Ang matitinding patong ng mitigation ay mananatili sa lugar sa ating 
mga paaralan, kabilang ang mabilis na pagtugon sa pagsusuri sa mga paaralan, madalas na 
paghuhugas ng kamay, social distancing kung posible, at karagdagang sanitasyon. Ang mga 
estudyante na sumasakay sa bus ay kinakailangan pa ring sumunod sa mga pederal na utos 
para sa pampublikong transportasyon.   
 
Kung magbago ang mga antas ng panganib sa komunidad, muling susuriin namin at maaaring 
bumalik sa kinakailangang pag-mask. Patuloy kong ipapaalam sa inyo sa pamamagitan ng 
direktang komunikasyong ganito.   
Mangyaring tamasahin ang inyong nararapat na pahinga kasama ang pamilya at mga kaibigan, 
at inaasahan kong makita kayo sa 2022.  
 
Cheers,   
Deena Bishop, Ed.D. 
Superintendente  
Link to English version 


