Minamahal naming mga Pamilya at kawani ng ASD,
Sa mga wala pang hindi inaasahang kondisyon, iminumungkahi kong ilipat ang Anchorage
School District (ASD) sa alam ng magulang, ang opsyonal na pagsusuot ng mask para sa mga
mag-aaral at opsyonal na pagsusuot ng mask para sa mga nasa hustong gulang na sa ating mga
paaralan at pasilidad. Ang pagbabagong ito sa buong distrito ay ipapatupad sa Lunes, ika-28 ng
Pebrero. Panahon na para gawin natin ito para sa ating mga mag-aaral.
Bilang isang tagapagturo ng karera, naiintindihan ko kung gaano kahalaga na ituon ang enerhiya
ng distrito sa pag-aaral ng mag-aaral. Naniniwala ako na ang patuloy na ipinag-uutos na
pagsusuot ng mask ay kontra-produktibo at negatibong nakakaapekto sa edukasyon,
intelektwal na pag-unlad, at emosyonal na kagalingan ng ating mga mag-aaral. Ang mga kaso ng
COVID-19 sa buong State of Alaska (SOA), Municipality of Anchorage (MOA), at ASD ay mabilis
na bumababa. Ang pangkalahatang kaalaman sa COVID-19 at ang pagkakaroon ng mabisang
mga bakuna at paggamot ay higit na nagbibigay-daan sa pagbabalik sa normal sa silid-aralan.
Ang huling dalawang taon ay naging hamon para sa lahat at ang Distrito ay nagsusumikap na
tumugon sa mga pangangailangan ng mga kawani at mag-aaral. Plano kong ipagpatuloy ang
lahat ng iba pang mga hakbang sa pagpapagaan at mga pamamaraan na nagpapahintulot sa
amin na muling buksan ang mga paaralan at panatilihing bukas ang mga ito sa panahon ng
pagsiklab ng Omicron. Ang Distrito ay handa na mag-alok ng mga PCR test sa mga may sintomas
na kawani at mga mag-aaral hanggang sa pagtatapos ng panuruang taon. Kasama sa aming
page sa COVID-19 ang timeline ngayong taon at binabalangkas ang aming step-down na
pamamaraan.
Gusto kong tapusin ito sa pamamagitan ng pasasasalamat sa lahat para sa inyong biyaya at
patuloy na suporta sa edukasyon. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa pagpili ng pagsuot ng
mask, ang mga kawani ng ASD, mga magulang, at mga mag-aaral ay mas makakatuon sa pagaaral. Ang mga bata ay nagdala ng hindi pa nagagawang pasanin sa panahon ng pandemya, at
oras na upang muling ituon ang kanilang mga kinalabasan at ang aming misyon na turuan ang
lahat ng mga mag-aaral para sa tagumpay sa buhay.

Lubos na gumagalang,
Deena Bishop, Ed. D.
Superintendente

