
Paglipat ng ASD Transition sa Malayong Pag-aaral 
Kadalasang Itinatanong na mga Katanungan	

	
Pangkalahatang mga Katanungan para sa lahat ng Antas ng Grado 	
	

1. Kailan opisyal na magsisimula ang eskuwelahan ulit?   
Maaaring pisikal na sarado ang mga laryo at almires na mga eskuwelahan, 
ngunit magsisimula ulit ang eskuwelahan sa Martes, ika-31ng Marso, 2020.  Ang 
mga guro sa buong Distrito ay naglaan ng oras na makipag-ugnayan sa mga 
estudyante at mga magulang sa iba’t-ibang paraan sa nakalipas na dalawang 
linggo.  Ang mga tawag sa telepono, mga email, at mga sesyon sa Zoom ay 
ginamit lahat para maipaalam sa mga magulang at mga estudyante na iniisip 
namin sila.   Martes, ika-31 ay opisyal na itinalaga na maging “unang araw ng 
bago nating pang-edukasyong pakikipagsapalaran!”  Kaso gugugol ng panahon 
para ihatid ang karagdagang nilalaman at gawain ng mga kurso.  Ang mga guro 
at namamahala ay nagtatrabaho ng walang tigil para lumipat sa aming mga 
bagong plataporma, at marami pang pagsasanay at pagpaplano ang gagawin.  
Ito ay binubuo pa lang ngunit opisyal kaming “bukas para sa pang-edukasyon na 
pagnenegosyo” sa ika-31 ng Marso!	

	
Mangyaring tandaan na ang uri ng “eskuwelahang” ito ay bago para sa lahat.    
Ang pinakamahalagang bagay sa mga susunod na linggo ay ligtas ang lahat.   
Hindi lahat ng estudyante ay magkakaroon ng kanilang kailangan para magamit 
ang mga serbisyong ito at hindi bawat magulang ay magkakaroon ng oras at 
abilidad na tulungan ang kanilang mga anak. Gagawin namin ang lahat ng aming 
makakaya upang matulungan ang bawat isa, ngunit ang una nating prayoridad 
ay ang pangalagaan ang ating sarili at ang ating mga anak. 
	

2. Ano ang dapat kong gawin kung wala akong magamit na computer? 
Mangyaring kontakin ang guro o tagapayo sa inyong eskuwelahan at ipaalam sa 
kanila.  Nais siguruhin ng ASD na ang lahat ng mga estudyante sa mataas na 
paaralan na kumukuha ng kredito patungo sa pagtatapos ay mayroong 
teknolohiya para magamit sa kinakailangang mga klase bago magpahiram ng 
kagamitan sa mga estudyante sa ibang mga antas na grado. 
	

3. Ano ang dapat kong gawin kung wala akong magamit na internet? 
Ang mga lokal na tagapagbigay ng internet ay nag-aalok ng libreng internet o 
libreng mga upgrade sa panahong ito.  Makakahanap pa kayo ng mas maraming 
impormasyon sa District website. 
	

4. Paano naman ang mga estudyante na mayroong espesyal na mga  
    pangangailangan sa pag-aaral? 

Ang Distrito ay makikipagtulungan sa bawat pamilya na makapagbigay ng mga 
serbisyong pang-edukasyon sa lahat ng mga estudyante na may kapansanan. 
Makikipagtulungan ang mga guro sa indibidwal na mga estudyante at mga 
pamilya para magbigay ng mga gamit o mga serbisyong kailangan para sa mga 
estudyanteng gagamit ng nilalaman ng kurso at mga materyales sa pagtuturo.    
Kailangang kontakin ng mga magulang at estudyante na may mga katanungan 
ang kanilang guro.  Makakatanggap ang mga estudyante ng mga kaluwagan at 
nakatukoy na pagtuturo na alinsunod sa mga pangangailangan ng IEP dahil sila 



ay may kinalaman sa kasalukuyang inisyatibo para sa pangmalayuang 
edukasyon.  Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa kung paano 
sinusuportahan ng ASD ang mga kabataan na may espesyal na 
pangangailangan sa pag-aaral, i-klik dito.  
	

5. Magkakaroon ba ng pagtuturo o suporta sa mga estudyante? 
Oo.  May mga itinalagang oras na nakatakda bawat linggo para sa bawat 
eskuwelahan kung saan ang mga magulang at estudyante ay makakatanggap ng 
suporta sa pamamagitan ng mga sesyon sa ZOOM.  Bilang karagdagan, 
maaaring mag-email sa kanilang mga guro ang mga magulang at estudyante 
para magsaayos ng indibidwal na tulong sa mga takdang-aralin.  Sa ilang mga 
kaso, ang mga katulong ng mga guro o teacher assistants (TAs) at ibang kawani 
ay maaaring mangasiwa ng mga sesyon ng pagtuturo para sa maliit na grupo o 
indibidwal kung kinakailangan. 
 

6.  Paano ako makakakuha ng teknikal na suporta? 
Kung ang estudyante o magulang ay nahihirapan sa teknolohiya o paggamit ng 
anumang mga serbisyo na pangsuporta ng Distrito, maaari silang mag-email sa 
help@asdk12.org o magpunta sa portal ng suporta sa Magulang at Estudyante 
sa help.asdk12.org na magsisimula ng hindi lalampas ng Lunes, ika-30 ng 
Marso. 

	
7. Mayroon bang anumang tagsibol na laro o mga gawain? 

Lahat ng mga laro at mga gawain sa tagsibol ay kinansela sa buong estado ng 
Alaska.  Isasauli ng ASD ang mga ibinayad sa gawain para sa mga laro sa 
tagsibol.  Hindi na kailangan pang hingin ng mga magulang na isauli ang 
ibinayad.  Nasimulan na ng eskuwelahan ang proseso ng awtomatikong pagsauli 
ng mga bayad, at ito ay ipapadala sa kanila sa pamamagitan ng koreo sa tirahan 
na nasa file ng mga estudyante. 

	
8. Magkakaroon pa rin ba tayo ng prom? 

Sa kasamaang-palad, ang mga gawain sa prom ay kinansela na. 
	

9. Bibigyan ba ng grado ang mga estudyante sa gawain sa kurso? 
Oo.  Ang mga klase sa mataas na paaralan ay magkakaroon ng kredito tungo sa 
pagtatapos.  Ang uri ng pagbibigay ng grado ay naka-depende sa paraan ng 
pagkakaayos ng kurso at ang uri ng mga karagdagang gawain na ibinibigay ng 
guro.	

	

Mga Senior sa Mataas na Paaralan	
	

1. Maaapektuhan ba nito ang mga seremonya ng pagtatapos? 
Sa panahong ito, ang Distrito ay hindi pa nakagawa ng pinal na desisyon sa 
pagkakansela ng mga seremonya ng pagtatapos.  Kung mapipilitan ang Distrito 
na kanselahin ang mga seremonyang ito, magsisiyasat ito ng mga opsyon upang 
magdaos ng virtual na mga seremonya ng pagtatapos para ipagdiwang ang 
Klase ng 2020 kasama ang mga pamilya, mga kaibigan, at ng komunidad. 
	
	



2. Magkakaroon pa ba tayo ng Araw ng Saya ng Senior? 
Ang nakalipas na naitakdang Araw ng Saya ng Senior na mga kaganapan ay 
nakansela na.  Subalit, ang mga opisyal ng mga senior na klase sa bawat 
mataas na paaralan ay hinihikayat na makipagtulungan sa kanilang mga 
tagapayo at mga kaklase na magsabay-sabay na mag-isip ng malikhaing mga 
paraan kung paano nila maaaring virtual na ipagdiwang ang Araw ng Saya ng 
Senior nitong tagsibol.	

	
Mga Panggitnang Paaralan	
	

1. Mabibigyan ba ng grado ang mga estudyante sa kanilang ginawa? 
Ang mga pormal na kasanayan sa pagbibigay ng grado ay magiging limitado sa 
gawain ng kurso sa mataas na paaralan na itinalaga para makakuha ng kredito 
sa mataas na paaralan.  Kung kayo ay nasa panggitnang paaralan ngunit 
kumukuha ng kurso sa mataas na paaralan, maaaring nasa kurso kayo na 
nangangailangan ng mga grado.  Halos lahat ng mga kurso sa panggitnang 
paaralan ay magkakaroon ng mga takdang-aralin at mga gawain na 
susubaybayan para mabigyan ng grado upang maibigay ang puna sa mga 
estudyante at mga magulang.  Subalit, ang aming kasalukuyang plano ay gamitin 
ang pinal na ikatlong-sangkapat na mga grado bilang pormal na grado para sa 
mga talaan ng eskuwelahan.  Sapagkat hindi namin matiyak na ang lahat ng 
mga estudyante sa panggitnang paaralan ay may magagamit na teknolohiya at 
suporta na kailangan nila, hindi kami mag-iisyu ng pormal na pang-apat-
sangkapat na mga grado para sa pinagsama-samang mga talaan. 
	

2. Ano ang mapupunta sa aking kard ng grado sa katapusan ng taon? 
Sa katapusan ng taon, ipapakita ng kard ng grado ang pinal na mga grado mula 
sa ikatlong-sangkapat.	

	
Preschool at Elementarya	
	

1. Ano ang hitsura ng Preschool at Elementarya sa panahong ito? 
Sa mga antas ng preschool at elementarya, nakikita namin ang mga magulang/ 
tagapangalaga bilang kapareha ng mga guro sa pagsuporta sa pag-aaral.  Ayon 
sa antas ng pag-unlad at pagsasarili ng mga estudyante, paggamit ng mga 
aparato at pagkakonekta, at ang iba’t-ibang antas ng suporta na puwedeng 
ibigay ng mga magulang/tagapangalaga batay sa kanilang kasalukuyang 
pangyayari sa buhay, ang ASD ay magbibigay ng karagdagang mga oportunidad 
sa pag-aaral. 
 
Ang mga karagdagang mga oportunidad sa pag-aaral ay hindi pamalit sa 
pagtuturo sa silid-aralan.  Sa halip, ang ibig sabihin ng mga ito ay panatilihin na 
akademikong nakikibahagi ang mga estudyante habang nasa bahay.  Ang mga 
guro ay magbibigay sa mga estudyante ng mga angkop-sa-grado na mga pag-
aaral na gawain sa pamamagitan ng digital na plataporma.   Sila ay magbibigay 
din ng remote support para sa mga estudyante at mga pamilya.  Habang ang 
mga magulang/ tagapangalaga ay kapareha sa gawaing ito, kinikilala namin na 
ang mga pamilya ay humaharap sa iba’t-ibang mga sitwasyon na maaaring 
makaapekto sa antas ng suporta na maibibigay nila sa kanilang mga anak sa 
bahay.  Ang mga magulang/ tagapangalaga ay binibigyan ng kakayahang-



umangkop sa pagsuporta sa kanilang mga anak sa mga oportunidad sa pag-
aaral na ito at kailangang makipagtulungan sa kanilang guro kung may mga 
katanungan o pangangailangan.	

	
2. Paano na kung ang aking anak ay walang magamit na aparato o pagkakakonekta? 

Ang mga pamilya na walang magamit na mga aparato o internet ay may ilang 
mga opsyon:	

1. Papel at lapis na mga pakete ay magagamit para sa mga pamilya na 
walang magamit na teknolohiya.  Ang Distrito ay gumagawa ng iba’t-
ibang paraan ng pamamahagi.  Magkakaroon ng mas maraming 
impormasyon habang inaayos pa ang mga detalye. 

2. Ang lokal na mga tagapagbigay ng internet ay nag-aalok ng libreng 
internet o libreng pag-upgrade sa panahong ito.  Makakahanap pa ng 
mas maraming impormasyon sa District website. 

3. Ang ASD ay may limitadong aparato na maibibigay sa mga estudyante.  
Prayoridad ang ibibigay sa mga estudyante na nasa mataas na paaralan 
na komukumpleto ng mga kreditong klase na kailangan sa pagtatapos.  
Kailangang makipag-ugnayan ang mga pamilya sa guro ng kanilang 
estudyante o tagapayo kung nangangailangan ng tulong. 

	
3. Kailangan ba na ang aking anak ay magsumite ng mga takdang-aralin? 

Ang mga guro ay magbibigay ng nauugnay na grado-antas na mga gawain sa 
pag-aaral para sa mga estudyante.  Ang mga gawaing ito ay naisadya para 
makibahaging pang-akademiko ang mga estudyante. Maaaring magbigay ang 
mga guro ng mga paraan para maisumite ng mga estudyante ang natapos nilang 
gawa para sa pagpuna.  Hinihikayat ang mga magulang/ tagapangalaga na 
makipagtulungan sa kanilang guro kung may mga pangyayari na hindi ito 
pinapayagan.  Hindi inaasahan na ang mga paketeng papel ay maibabalik pa. 

	
4. Binibigyan ba ng grado ang mga estudyante sa gawaing ito? 

Ang mga estudyante sa preschool at elementarya ay hindi makakatanggap ng 
tradisyonal na mga grado.  Sa halip, ang mga guro ay magkakalap ng mga puna 
mula sa mga magulang/ tagapangalaga kaugnay sa antas ng pakikibahagi ng 
estudyante sa mga karagdagang oportunidad sa pag-aaral.	

	
5. Ano ang mapupunta sa aking kard ng grado sa katapusan ng taon?	

Sa katapusan ng taon, ipapakita ng kard ng grado ang pinal na mga grado mula 
sa ikatlong-sangkapat.	
 


