Masayang Biyernes!
Mayroon kaming update na ibabahagi para sa mga nagpaplanong dumalo sa aming FY24 Budget
Solutions: Campus Closure Community Town Halls.
Update:
·
Ang town hall ng Northwood Elementary School ay na-reschedule para sa Biyernes, ika -4
ng Nobyembre mula 6 PM-7PM. Walang ibang pagbabago sa ibang mga paaralan.
·
Mga lokasyon:
o Cafeteria/Multi-purpose room
§ Northwood, Nunaka, Klatt, Abbott Loop, at Wonder Park
o...Gym
§ Birchwood
·
Bukas ang mga pinto ng 5:30 PM
·
Magkakaroon ng maikling pagtatanghal ng FY24 Budget Solutions simula 6 PM.
Pagkatapos ay bubuksan ito ng tagapamagitan sa mga tanong/puna mula sa komunidad.
·
Kung gusto mong magbigay ng puna/magtanong, kakailanganin mong magpalista sa
talahanayan ng pagpaparehistro sa iyong pagpasok sa paaralan. Walang mga pangalan ang
kukunin bago sa pagpunta sa pagpupulong. Ito ay dapat sa paaralan, simula 5:30 PM. Ang
pormat ay pareho sa pulong ng lupon ng paaralan. Kapag tinawag ang iyong pangalan, pumunta
sa harap ng silid patungo sa mikropono upang magsalita. Magkakaroon ka ng tatlong minuto.
·
Ang pulong ay magiging live stream sa parehong pormat ng mga sesyon ng trabaho at
mga pulong ng lupon ng paaralan. Magkakaroon ng maraming kamera sa silid.
·
Ang survey #2 ay ilalathala sa Huwebes, Nobyemre 3 bago ang bulwagan ng bayan.
Ipapaskil ito sa aming https://www.asdk12.org/FY24FY24 Budget Solutions webpage at sa
pamamagitan ng Blackboard. Ang mga nakalimbag na kopya ay ibibigay sa mga paaralan at
isasalin sa iba't ibang wika.
·
Ang suporta sa ASL at suporta sa tagasalin ay ibibigay sa paaralan.
·
Ang mga petsa ng virtual town hall ay iaanunsyo sa susunod na linggo
·
Walang mga desisyon na gagawin. Ito ay isang magkabilaang pagkakataon sa pag-uusap
para marinig ng ASD mula sa inyo at tulungan ang lupon ng paaralan na gumawa ng desisyon
nito sa Disyembre.
·
Ang karagdagang kaalaman at impormasyon ay magagamit din sa aming FY24 Budget
Solutions pahina ng FAQ.
Magkaroon ka sana ng masaya at ligtas na katapusan ng linggo!
-Team ASD

