Minamahal na mga Pamilya ng ASD,
Itong COVID-19 na dalawang beses na buwanang update ay maikli ngunit puno ng
magagandang bagay!
Ang aming mga klinika sa pagbabakuna sa COVID-19 ay tumatakbo ng maayos. Binuksan ng
ASD ang klinika ng pagbabakuna nito sa Education Center sa Northern Lights at Boniface sa
loob ng ilang oras nang magkaroon ng COVID-19 na bakuna mula sa Pfizer para sa mga
limang taon gulang pataaas. Ang mga klinika ay nagpatakbo kasabay ng Beacon OHSS, na
nagbigay ng humigit-kumulang 2,000 na mga bakuna sa bata hanggang sa kasalukuyan.
Kung hindi ka pa nakapasok upang mabakunahan ang iyong mga estudyante at gusto pa
ring magpabakuna, magkakaroon kami ng drive-through na klinika sa Sabado, Nob. 20
mula 10 ng umaga hanggang 4 ng hapon sa Bettye Davis East Anchorage High School.
Babalik ang mga walk-in clinic sa Education Center sa Lunes, Nob. 22. Makikita ang buong
listahan ng mga petsa, lokasyon, at oras ng mga klinika ng ASD para sa COVID-19 na
pagbabakuna dito. Mangyaring tandaan—ang pahintulot ng magulang ay kailangan para sa
mga pagbabakuna.
Salamat sa lahat ng tumulong sa pagpapatakbo ng klinika. Gusto kong magbigay ng
espesyal na pasasalamat sa aking kaibigan na si Molly ng Denali sa Alaska Public Media, na
bumisita sa mga klinika ng bakuna sa Education Center noong nakaraang linggo. Ang mga
luha ay panandalian dahil si Molly at ang mga kawani ay naghanda ng mga sticker, treat, at
karagdagang pangangalaga. Ang bakunang COVID-19 ay patuloy na isang opsyonal na
bakuna sa mga estudyante at kawani ng ASD.
Ang ASD Testing sa mga paaralan para sa mga may sintomas na estudyante, kawani, at
malalapit na kontak ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng aming pakikipagtulungan sa
Beechtree. Kinakailangan ang pahintulot ng magulang bago maisagawa ang testing. Kung
ang iyong nars sa paaralan ay nagrekomenda ng testing, hihilingin nila sa mga magulang na
kumpletuhin ang link ng pagpaparehistro ng pasyente upang simulan ang proseso.
Makukuha mo ang iyong mga resulta sa gabing iyon!
Ang ASD COVID-19 outdoor walk-up testing site ay nagpapatuloy sa anim na mga site ng
paaralan sa buong komunidad at ito ay para sa mga kawani, estudyante, at miyembro ng
sambahayan. Ang mga testing site na ito ay pinatatakbo ng Beacon at ngayon ay gagamit
din ng Beechtree para iproseso ang mga testing sa lahat ng anim na ASD/Beacon testing
trailer. Kung plano mong magpa-test sa isa sa mga site na ito, maaari kang magparehistro
gamit ang bagong pahina ng pagpaparehistro ng Beechtree. Sa sandaling magparehistro ka,
maaari mong dalhin ang iyong personal na QR code sa iyong napiling site ng testing.
Habang bumababa ang mga numero sa ating komunidad, umaasa ako na ito, kasama ang
bakuna na ngayon ay isang opsyon sa lahat ng mga estudyante ng ASD, ay naglalapit sa atin
sa araw na maaari pa nating paluwagin ang pagpapagaan sa ating Distrito. Higit pa sa
lalong madaling panahon…

Cheers,
Deena Bishop, Ed.D.
Superintendente
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