Minamahal naming mga kawani at pamilya ng ASD,
Sa pagsisimula natin ng bagong buwan, ang Anchorage School District ay nagsimula ng bagong kabanata
sa ating mga pagsusumikap sa pagpapagaan para sa COVID-19.
Gayunpaman, bago ako magsimula, nais kong magsabi ng ilang mga salita tungkol sa digmaang
nangyayari sa Ukraine. Ang Anchorage School District ay may mga estudyante, kawani, pamilya, at mga
kaibigan mula sa buong mundo, kabilang ang Ukraine at Russia. Tayo ay lubos na naapektuhan ng
pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ang ating mga puso ay kasama ng mga direktang nasaktan, at patuloy
tayong nag-aalok sa kanila ng ating suporta. Ang aking mga panalangin at pag-asa para sa isang
mapayapang wakas ay tumutugma iyon mula sa mga tao sa buong mundo.
Kahapon, nagsimulang pahintulutan ng Distrito ang pagpili na magsuot ng mask sa ating mga pasilidad at
sa ating mga bus. Ang bagong yugtong ito ay lubos na umaasa sa paggalang sa mga desisyon ng bawat
isa. Ang paggalang sa isa't isa ay mahalaga habang tayo ay nananatiling nakatuon sa misyon ng ASD na
"turuan ang lahat ng mga estudyante para sa tagumpay sa buhay."
Ang aming mga grupo sa paglalakbay na inisponor ng paaralan ay muling pupunta para sa domestic na
paglalakbay ngayong tagsibol. Tayo ay nahikayat sa mga pagbabagong ito habang ang ating mga
estudyante at kawani ay nagsisimulang makaranas ng mas regular na pagtatapos sa taong ito ng
paaralan.
Habang papalapit tayo sa katapusan ng taon, gusto kong kunin ang inyong atensyon sa kamakailang
inilabas na Alaska Department of Education & Early Development (DEED) Report Cards to the Public para
sa bawat distrito ng paaralan at paaralan sa Alaska para sa taon ng pag-aaral 2020-2021. Ang mga report
card na ito sa publiko ay naglalaman ng datos at impormasyon tungkol sa akademya, kapaligiran ng
paaralan, kalidad ng guro, at higit pa. Ang mga iyan ay isa pang paraan para manatiling nakatuon ang
mga pamilya sa kanilang paaralan.
Magsisimula ang spring break sa katapusan ng linggo. Mangyaring tamasahin ang oras kasama ang
pamilya at mga kaibigan. Ang graduation at pagtatapos ng taon ng paaralan ay malapit na. Nasasabik
akong ipahayag na gagamitin ng ASD ang Alaska Airlines Center para sa ating malalaking seremonya ng
pagtatapos ng paaralan sa taong ito. Magkaroon ng isang napakahusay na pahinga ng iyong linggo at
super na pagsimula ng Iditarod sa katapusan ng linggo!
Cheers,
Deena Bishop
Superintendente

