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Mga Mag-aaral sa Elementarya
Ika–19 ng Enero 2021
• Pre-K—2, K—6 self-contained special needs programs, at ang Whaley School 

ay magsisimula na ng in-person school para sa 5.5 na oras bawat araw.
• Magpapatuloy ang grade 3–6 sa kasalukuyang online at Zoom classes; 

gayunpaman, ang layunin ng Distrito ay ibalik sila sa lalong madaling panahon 
pagkatapos ng Pre-K–2.

• Susubaybayan ng Distrito ang pagkalat ng COVID-19, mga diskarte sa 
mitigasyon, at antas ng mga kawani upang matukoy kung kailan sila maaaring 
ligtas na makakabalik.

• Maagang aabisuhan ng ASD ang mga pamilya tungkol sa petsa ng pagbalik 
para sa mga grade 3–6 upang makapagplano sila nang naaayon.

• Mga piling paaralan ng elementarya na may natatanging programa ay 
maaaring magdala ng karagdagang grado ng mga mag-aaral pabalik kasama 
ang Pre-K–2.

Mga Mag-aaral sa Middle at High School
Ika–19 ng Enero 2021
• Ang mga napiling mag-aaral na nangangailangan ng dagdag na suporta ay 

magsisimula sa in-person, mga klase ng maliliit na grupo para sa 5.5 oras 
bawat araw. 

• Ang lahat ng iba pang mga mag-aaral ay magpapatuloy sa mga klase sa online 
at Zoom sa ikatlong quarter.

• Ang mga magulang at mga mag-aaral ay aabisuhan bago ang bakasyon kasama 
ang mga detalye tungkol sa kanilang mga indibidwal na iskedyul ng klase.

Ika–15 ng Marso 2021
• Sa simula ng ika-apat na quarter, ang mga mag-aaral sa midde at high school 

ay babalik sa in-person school.
• Simula sa ika-apat na quarter pinapahintulutan ang mga paaralan na mabisang 

makabuo ng mga iskedyul upang sumabay sa pamantayan para makakuha ng 
kredito patungo sa pagtatapos.

Iskedyul para sa Mga In-Person na Klase
Magagamit ang transportasyon ng bus para sa mga mag-aaral na papasok sa 
mga in-person na klase.
Pre-School  . 12 ng hapon– 4 ng hapon 

(Ang mga araw at oras ay nag-iiba ayon sa 
programa)

Elementarya  .  .  . 9:30 ng umaga–3 ng 
hapon.

Middle . 8:45 ng umaga –2:14 ng hapon
(Miyerkules = Araw ng Pag-aaral sa Online)

High  .  .  .  . 8 ng umaga –1:30 ng hapon
(Miyerkules = Araw ng Pag-aaral sa Online)

Whaley   .  .  .  .  8:10 ng umaga—1:50pm
(Miyerkules = Araw ng Pag-aaral sa Online)

http://www.asdk12.org


Mga Pangunahing Puntos 

 ⊲ Ang plano ay binibigyang priyoridad ang 
mga mag-aaral sa elementarya na maunang 
bumalik dahil sa kanilang mga hamon sa 
online na malayuang pagtuturo.

 ⊲ Tinutugunan ng plano ang mga alalahanin 
sa pagkakapantay-pantay sa pamamagitan 
ng pagtukoy sa mga mag-aaral na maaaring 
mangailangan ng dagdag na suporta sa 
middle at high school.

 ⊲ Ang plano ay nagpapahintulot sa Distrito 
at komunidad na bumuo ng tiwala sa mga 
protokol ng mitigasyon o pagpapagaan at 
nagbibigay ng oras upang gumawa ng mga 
pagsasaayos habang bumabalik ang mga 
mag-aaral sa mga paaralan.

 ⊲ Ang pagbibigay ng prayoridad sa in-
person school para sa maliliit na grupo ng 
mga mag-aaral na nangangailangan ng 
karagdagang suporta ay magbabawas ng 
ilang pangangailangan sa paaralang tag-init 
at panatilihin ang mas maraming mga mag-
aaral sa landas para sa pagtatapos. 

 ⊲ Ang ASD Virtual ay mananatiling isang 
pagpipilian para sa lahat ng mga antas ng 
grado.

 ⊲ Ang Distrito ay magpapatuloy sa pagbibigay 
ng mga anunsyo sa unang araw at ika-15 ng 
bawat buwan.
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