Agosto, 2020
Mahal na mga Magulang at Tagapangalaga,
Halos dalawang linggo na ang nakalilipas, sumulat ako upang magbigay sa inyo
ng impormasyon sa aming mga plano para sa 2020-2021 na taon ng pasukan.
Dahil ang balita at patnubay sa kalusugan ng publiko tungkol sa COVID-19 ay
regular na nagbabago, muli kaming gumawa ng survey sa inyo at sa aming mga
tauhan upang maunawaan ang mga kagustuhan ng aming komunidad tungkol sa
aming muling pagbubukas ng mga plano. Mahalaga ang feedback na nakuha
namin mula sa inyo at sa aming mga tauhan sa pagtulong sa amin na balansehin
ang mga alalahanin sa kalusugan at kaligtasan at ang aming mas malawak na
misyon upang turuan ang aming mga mag-aaral.
Nirepaso din namin ang mga datos ng pampublikong kalusugan at mga pahayag
ng mga opisyal upang ipaalam sa aming ang mga pagpaplano. Mahigpit naming
sinusubaybayan ang mga kapitbahayan kung saan matatagpuan ang aming mga
paaralan. Tungkol sa muling pagbubukas ng paaralan sa anumang county,
inirerekomenda ng Children’s Hospital of Philadelphia ang mga sumusunod na
alituntunin:
•
•

•

Higit sa 9% positibong kaso ng COVID-19: Isaalang-alang lamang ang
isang modelo ng virtual na paaralan
Sa pagitan ng 5-9% positibong kaso: Gumawa ng ebalwasyon ng datos
at isaalang-alang ang mga rekomendasyon mula sa mga lokal na
dalubhasa sa kalusugan
Mas kaunti sa 5% positibong kaso at napapanatiling katibayan ng
pagbaba ng mga bilang ng kaso: Maaaring isaalang-alang ng ma
paaralan ang muling pagbubukas para sa personal (in-person) na
pagtuturo.

Sa oras na ito at batay sa kasalukuyang datos, kami ay pinayuhan ng mga
dalubhasa sa medikal at pampublikong kalusugan na isinasaalang-alang ng
mga paaralan ang muling pagbubukas sa ilalim ng isang ganap na virtual na
modelo ng pagtuturo pansamantala sa ngayon. Inirerekumenda din ng mga
dalubhasa na patuloy naming subaybayan ang datos ng pampublikong
kalusugan, upang isaalang-alang ang pagbabalik sa personal na pagtuturo sa
ilalim ng mga kondisyon na mayroong mas mababang panganib para sa
pagkakahawa ng sakit.
Dahil dito, nakagawa kami ng dalawang mahahalagang pagpapasya para sa
pagsisimula ng 2020-2021 na taon ng pasukan:
•
•

Bubuksan namin ang aming mga paaralan sa isang ganap na virtual na
modelo ng p agtuturo hanggang sa Setyembre
Magsisimula ang pagtuturo para sa mga mag-aaral sa Martes,
Setyembre 8, 2020

Alam namin na ang isang mataas na kalidad na edukasyon para sa iyong anak ang iyong pangunahing
prayoridad. Kami ay nakatuon sa pagbibigay ng isang mahigpit na virtual na modelo ng pagtuturo at aming
tututukan ang makabuluhang pakikipag-ugnayan sa guro at higit na pang-araw-araw na pagkakapareho kaysa
sa naranasan sa panahon ng spring. Ang aming virtual na programa ngayong fall ay imo-modelo sa isang
regular na araw ng pasukan sa paaralan. Tingnan sa ibaba para sa karagdagang impormasyon.

Pagbabalik para sa Personal (In-Person) na Pagtuturo
Mahigpit naming susubaybayan ang kaganapan tungkol sa lokal na kalusugan, patuloy na pagkonsulta sa
mga lokal na opisyal ng kalusugan, at suriin ang pagiging epektibo ng muling pagbubukas ng paaralan sa
buong rehiyon at bansa. Kapag malinaw na ang datos na nagsasabi sa amin na ligtas ng buksan muli ang
mga paaralan, isasaalang-alang namin ang paglipat sa isang hybrid na modelo - isang halo ng virtual at
personal na pagtuturo - ngunit pagkatapos lamang ng Setyembre. Isang ganap na virtual na modelo ay
magpapatuloy na isang pagpipilian para sa aming mga mag-aaral kapag bumalik kami sa isang hybrid na
modelo ng pagtuturo. Mangyaring tandaan kung gaano kadalas nagbabago ang sitwasyon, at dapat nating
ipagpatuloy ang pag-adjust dito. Kami ay nakatuon sa pakikipag-ugnayan tungkol sa anumang mga
pagbabago sa aming modelo ng hindi bababa sa dalawang linggo bago lumipat sa isang hybrid na modelo
na may anumang uri ng in-person na pagtuturo.
Mga Alalahanin sa Pinansyal
Dahil sa pang-ekonomiyang epekto ng pandemya, nauunawaan namin na ang iyong 2019 tax return ay
maaaring hindi sumasalamin sa iyong kakayahan na bayaran ang iyong bahagi ng matrikula sa ngayon. Kung
naniniwala ka na ganito ang kaso mo, mangyaring makipag-ugnay sa Enrollment and Tuition Manager. Ang
aming team ay koponan ay nakatuon na makipagtulungan sa inyo upang matiyak na hindi ka pababayarin
ng higit sa makakaya mo.
Bilang karagdagan, para sa mga nangangailangan nito, pinahaba namin ang deadline para sa unang
pagbabayad sa matrikula sa Agosto 28, 2020; hindi magkakaroon ng mga late fee hanggang sa araw na ito.
Mayroon din kaming maraming mga pamilya na hindi pa nakumpleto ang kanilang mga form para sa
pinansyal na tulong. pormasyong pantulong sa pinansyal. Kung hindi pa namin nakuha ang impormasyong
kailangan namin mula sa inyo, hindi namin makakalkula ang naaangkop na halaga ng singil. Kung
kailangan mo ng anumang tulong sa pagbabalik ng mga papeles, mangyaring makipag-ugnay sa iyong
Enrollment and Tuition Manager sa inyong paaralan.

Susunod na Mga Hakbang
Sa mga darating na araw, magbabahagi kami ng higit pang mga detalye tungkol sa mga pangunahing aspeto
ng aming pagpaplano, kasama na ang detalyadong patnubay sa modelo ng aming pagtuturo, pati na rin ang
impormasyon sa pamamahagi ng Chromebook at suporta sa teknolohiya (tingnan sa ibaba), pamamahagi ng
pagkain para sa mga mag-aaral, at mga pagpapabuti ng mga Pasilidad. Bilang karagdagan, aming idadagdag
ang Frequently Asked Questions (FAQ) na seksyon sa aming Back-to-School na website, na madalas iaupdate.
Sa Martes, ika-18 ng Agosto mula 6: 30-8: 00PM, magtitipon ako ng isang Town Hall sa Zoom, sa
pakikipagtulungan sa aming Executive Team. Maaari kang magtanong sa pamamagitan ng paggamit ng chat
box, at ibabahagi ito ng isang moderator sa mga miyembro ng panel para sa kanilang mga tugon. Kung
walang sapat na oras upang sagutin ang mga katanungan ng lahat, magdagdag kami ng mga sagot sa pinakakaraniwan na mga tanong sa aming FAQ na pahina. Ang mga tagubilin sa pagsali sa virtual na pagpupulong
ay ipapadala sa email sa Lunes, Agosto 17.

Salamat sa iyong patuloy na pakikipagtulungan habang isinusulong namin ang isang plano sa muling
pagbubukas upang ma-maximize ang pag-aaral para sa aming mga mag-aaral, protektahan ang kalusugan at
kalagayan ng aming mga tauhan at mag-aaral, at tiyakin ang kaligtasan ng lahat.
Taos-puso,
Bruce Robinson
Presidente & CEO
Independence Mission School

Karagdagang Mga Tala sa aming Virtual na Modelo
Ang pagtuturo ay orihinal na nakatakdang magsimula sa Lunes, Agosto 31, 2020. Gayunpaman, ang pagkaantala
ng isang linggo sa pagsisimula ay nagbibigay sa aming mga guro ng karagdagang oras upang maghanda.
Naniniwala kami na ang karagdagang pagpaplano ay makabuluhang magpapabuti sa kalidad ng pagtuturo na
maiaalok namin sa unang araw ng pasukan. Ang mga mag-aaral ay hindi mawawalan ng oras ng pagtuturo
dahil sa naantala na petsa ng pagsisimula na ito. Natagpuan namin ang karagdagang oras para sa
paghahanda nang hindi sinasakripisyo ang oras ng pagtuturo.
Ipinagmamalaki namin ang tugon ng aming komunidad sa pandemya nitong nakaraang spring. Nagawa naming
magpatuloy ng pagtuturo para sa lahat ng mga mag-aaral, sa kabila ng mabilis na pagbabago ng mga pangyayari
at pagkalito sa oras na iyon. Kabahagi nito ang pakikipagtulungan sa inyo. Alam din natin na sa mas maraming
paghahanda at karagdagang mga mapagkukunan maaari nating gawin nang mas mahusay, at lubos tayong
nakatuon sa paggawa nito.
Ang aming mga mag-aaral, ang Pre-K hanggang Grade 8, ay makikipag-ugnay sa virtual na pag-aaral sa loob
ng limang araw bawat linggo. Ang aming virtual na modelo para sa bagong taon ng pasukan ay magsasama ng
mga makabuluhang pagbabago mula sa programang ng malayuang pagtuturo na ipinatupad nitong nakaraang
spring. Naniniwala kami na nakikita ng aming mga mag-aaral at pamilya na ang karanasang ito ay sumasalamin
sa mataas na kalidad na edukasyon sa IMS na napakahalaga sa ating buong komunidad.
Ang lahat ng pagtuturo ay susunod sa mga tiyak na inaasahan sa ilalim ng aming mahigpit na mga programa sa
kurikulum, at ang mga aralin ay ituturo ng aming mga natatanging guro. Kami ay nagbibigay ng mga
mapagkukunan upang ang mga guro ay magkaroon ng mas madalas na mga pagkakataon upang makisali, at
alamin ang pinakamahusay na kasanayan mula sa, aming mga pinuno at isa't isa.
Habang sa virtual na pag-aaral, ang mga mag-aaral ay susunod ng isang pang-araw-araw na iskedyul, katulad ng
kanilang regular, in-person na araw ng pasukan. Ang attendance ay susubaybayan. Ang iskedyul na ito ay
magsasama ng mga “pangunahing” klase sa pagbabasa/literacy, matematika, at relihiyon, pati na rin ang
naaangkop na pagtuturo sa grade sa mga natatangi tuland ng (sining, musika, teknolohiya, PE), araling
panlipunan, at agham.
Makikita ng mga mag-aaral ang bawat isa sa kanilang mga guro sa real-time (o live) na pagkatuto sa loob ng
limang araw bawat linggo para sa pagbabasa/literacy. Makikita rin nila ang kanilang mga guro sa loob ng apat
na araw bawat linggo para sa matematika at ilang araw bawat linggo para sa iba pang mga paksa. Tulad ng pagaaral ng in-person, ang mga mag-aaral ay tuturuan upang makumpleto ang independyente at maliit na pangkat
na gawain. Ang mga aktibidad na ito ay magaganap sa pamamagitan ng pinagsamang live na pagtuturo at
pribadong oras para sa pag-iisip.
Nais naming regular na makisali ang mga mag-aaral sa kanilang mga guro, ngunit nais din namin silang
magkaroon ng malusog na mga pagkakataon upang mai-unplug at magtrabaho sa kanilang sarili. Samakatuwid,
ang dami ng live na pagtuturo ay magkakaiba-iba, depende sa antas ng antas ng mag-aaral, mga layunin ng
aralin, at mga pangangailangan ng mga mag-aaral.
Sa mga independiyenteng panahon ng pag-iisip, magtatalaga ang guro ng gawain o mga aktibidad na
kukumpletuhin ng mga mag-aaral, na sa kalaunan ay kanilang ire-review at pag-uusapan kasa ang kanilang mga
kamag-aral sa mga paraan na naaangkop sa grado. Ang mga guro ay maaari ring makipagtulungan sa mga magaaral nang paisa-isa sa mga panahon ng pag-iisip, o sa loob ng maliliit na grupo, kung kinakailangan.
Kami ay namumuhunan sa isang nakahusay na software at karagdagang pagsasanay para sa mga guro upang
gawin interactive ang mga karanasan sa pagtuturo hangga't maaari. Kasama dito ang pag-stream ng bilang ng
mga account at mga password na kinakailangan.

Muli, hindi namin gusto, o hindi magiging malusog para sa, sinumang mag-aaral na umupo sa harap ng isang
computer screen sa buong araw. Dahil ditto, kinikilala din namin na ang mga mas batang mag-aaral ay maaaring
mangailangan ng karagdagang direktang suporta mula sa mga guro o iba pang mga kawani ng suporta sa
paaralan, dahil hindi pa sila nakakagawa nang mag-isa hindi katulad ng mga mas nakakatanda nilang kaibigan.
Para sa mga mag-aaral na ito, ang karagdagang oras sa kanilang guro o isang kawani ng suporta na sumusuporta
sa pag-aaral ay kinakailangan.
Mga Update sa Teknolohiyang Pang-edukasyon
Ngayong summer, nagsusumikap kami upang makakuha ng sapat na mga Chromebook computer para sa bawat
mag-aaral na hindi nagkaroon ng access sa isang computer. Sa aming kamakailan-lamang na survey, nagpaalam
sa amin ang ilang mga pamilya na may personal na computer sila sa bahay na magagamit na para sa mga magaaral. Mabuti!
Ngunit para sa sinumang mag-aaral na nangangailangan ng isa, ipamamahagi namin ang mga Chromebook,
bilang mga aparatong hiniram para sa taong pasukan 2020-2021. Ito ay magaganap sa o malapit sa simula ng
virtual-schooling na panahon. Nakipagtulungan na rin kami sa Lungsod ng Philadelphia, upang matiyak na ang
lahat ng mga pamilya ay may sapat na access sa internet. Maaaring nakita ninyo ang anunsyo ng aming mga
kasosyo noong Agosto 6, at magbabahagi ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakataong ito sa lalong
madaling panahon.
Karagdagang Mga Serbisyo para sa mga Mag-aaral at Pamilya
Patuloy kaming mag-aalok ng isang malawak na hanay ng mga serbisyo ng suporta sa mga mag-aaral at pamilya.
Hanggang ngayon, dinagdagan naming ang bilang ng mga kawani ng Family Connection sa aming mga paaralan
bilang isang karagdagang mapagkukunan. Patuloy din tayong mag-aalok ng mga socioemotional learning na
mga pag-aaral at pagpapayo sa isang maliit na grupo sa pamamagitan ng aming pakikipagtulungan kay Elwyn.
Magkakaroon din ng mga serbisyo ng interbensyon sa pagbabasa ang mga mag-aaral na kwalipikado; bawat
paaralan ay mayroong guro ng interbensyon sa pagbabasa. Patuloy kaming naghahanap ng mga karagdagang
serbisyo na maaari naming ialok, upang matugunan ang mga pangangailangan sa pag-aaral ng lahat ng mga magaaral.

