
August 13, 2021 

Minamahal na mga pamilya at kawani, 
  
Ito ay isang bagong taon ng pag-aaral sa Anchorage School District at ang ating mga pintuan ay ganap na 
bukas para sa in-person na pag-aaral! Sa pagitan ng Agosto 17 at 24, magkakaroon tayo ng higit sa 48,000 na 
mga estudyante at kawani na babalik sa ating mga gusali na naglilingkod sa Pre-K hanggang sa ika-12 na 
baitang. Tayo ay nasasabik na magbigay ng lahat ng mga nakagawiang karanasan sa paaralan na napalampas 
ng ating mga estudyante – nakikita ang mga kaibigan, nag-uusap habang natututo nang face-to-face, 
naglalaro ng musika, pagbubukas ng mga locker, pakikilahok sa mga isports at klab, at marami pa! 
  
Tulad ng ating mga pamilya, ang ASD ay magpapatuloy na makitungo sa pandemya at ang mga implikasyon 
nito. Ang mga hamon ng COVID-19 ay nangangailangan pa rin ng madiskarteng pagpaplano. Bilang tugon sa 
mataas na pagkalat ng Delta variant sa ating komunidad, ang 2021-2022 Return to School Operations 
Guidelines ay magpapahintulot sa isang ligtas na pagsisimula sa paaralan, mabawasan ang pagsasara ng silid 
aralan/paaralan, at maprotektahan ang kalusugan ng kawani at estudyante. 
  
Tungkol sa mga alituntuning ito, direktang nakikipag-ugnay ako. Napagdaanan nating lahat nang sama-sama. 
Ang hindi pagsisimula ng mga paaralan hanggang sa tagsibol at ang kinakailangang pagsara ng mga silid 
aralan dahil sa mga pagkakalantad sa malapitang pakikipag-ugnay ay hindi mga magagandang sandali ng 
aking karera, at kamakailan kong ibinahagi sa publiko na ito ay isang tunay na labanan para sa akin. Marami 
sa inyo ay maaaring nakaramdam din nito. Ang mga protokol ng taglagas ngayong taon ay idinisenyo upang 
mapanatiling bukas ang mga pintuan ng ating paaralan, nagtuturo ang ating mga guro, at natututo ang ating 
mga estudyante. Ang pagsasara ng mga silid-aralan dahil sa mga pagkakalantad sa pakikipag-ugnay ay 
nakapipinsala sa tagumpay ng ekonomiya at kalusugan ng ating komunidad. Sama-sama tayong tumulong na 
maiwasan ang huling minutong mga pagsasara na nakakaapekto sa mga pamilya at negosyo. 
  
Ang paksa ng pagsusuot ng mask ay ang pinakakontrobersyal na aspeto ng mga plano sa pagtugon ng COVID-
19 ng ASD ngayong taglagas at ito'y naging target na pampulitika. Ang mga paaralan ay isang maliit na daigdig 
ng kominidad. Samakatuwid, kung ang virus ay nasa ating komunidad, ito ay nasa ating mga paaralan. Kung 
ang pagsusuot ng mask ay isang isyu sa ating komunidad, gayon din ito sa ating mga paaralan.  Maraming 
mga tao sa loob ng ating organisasyon na gusto ang plano sa pagsusuot ng mask ngayong taglagas at yung 
mga hindi. Hindi mahalaga ang ating personal na pananaw, pipiliin natin na pumasok sa ating mga paaralan 
araw-araw upang maglingkod sa mga bata sa isang ligtas na pamamaraan. Nagpasya ako sa isang plano para 
sa ASD na sumusuporta sa pananaig ng pang-agham na katibayan sa panahon na ito ng COVID-19, isang 
bagong virus sa ating kasaysayan. 
  
Bilang iyong superintendente, hinihiling ko sa inyo bilang mga estudyante, pamilya, empleyado, at miyembro 
ng komunidad na gawin ang inyong makakaya upang suportahan ang isang mahusay na pagsisimula sa taong 
ito sa pag-aaral. Mangyaring payagan ang ating mga pampublikong paaralan na maging isang tunay na 
pamamahinga mula sa pampulitika na teatro kung saan tayong mga may sapat na gulang ay nakikilahok. 
Pahintulutan ang ating mga guro at estudyante na tumuon sa kung ano ang pinakamahalaga, ang 
pagpapabuti ng mga kinalabasan sa pag-aaral ng estudyante. Ang pagpapagaan sa taglagas ay nagbibigay 
para sa naaangkop na mga mask breaks pati na rin ang kakayahang umangkop kapag bumaba ang ating viral 
load sa komunidad. Utang natin sa ating mga anak at empleyado ng ASD na magkaroon ng isang malakas na 
pagsisimula sa kanilang 2021-2022 taong pasukan. 
  
Tulad ng ipinangako, dalawang beses na buwanang patnubay sa pagpapagaan mula sa akin ang ilalathala 
upang mapanatili ang iyong kaalaman. Sama-sama nating tinutulungan ang ating mga doktor sa mga ospital, 
pinoprotektahan ang ating kabataan hangga't maaari mula sa pagkalat ng virus, at, higit na mahalaga, 
pinapanatiling bukas ang ating mga pintuan para sa mga estudyante na matuto nang harapan. 

https://drive.google.com/file/d/1ETYsgH9W5s7W6BWlZ_dGuJA2oguKuezZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ETYsgH9W5s7W6BWlZ_dGuJA2oguKuezZ/view?usp=sharing


  
Bilang tugon sa mas malaking pamayanan, nakumpirma ng ASD na sa Lunes, ika-7 ng gabi, sasali tayo kay Dr. 
Anne Zink at ang kanyang koponan mula sa State Division of Public Health sa isang Live na kaganapan sa 
Facebook . Ito ay magiging oras para sa mga pamilya upang matuto nang higit pa tungkol sa mga plano sa 
pagpapagaan at kung saan ang kasalukuyang katayuan ng ating komunidad sa COVID. Ang mga detalye ay 
matatagpuan sa asdk12.org. 
  
Mangyaring tamasahin ang iyong mga huling araw bago magsimula ang paaralan sa susunod na linggo. Ang 
misyon ng School Board na Pagtuturo sa Lahat ng Mga Estudyante para sa Tagumpay sa Buhay ay 
naghihintay. Ang ating mga estudyante ay hindi makahanap ng tagumpay sa paaralan nang wala ang ating 
mga magulang, empleyado, at ang mas malaking pamayanan. Magtulungan tayong panatiling bukas ang ating 
mga pintuan upang ang ating mga anak ay lumaki at matuto. 
  
Cheers, 
  
Deena Bishop, Ed.D. 
Superintendente 
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