
Ika-2 Siyam na Buwang Opsiyon 
Buod 

 
Elementarya  
 
Baitang K-2- Ang mga magulang ay may opsiyong pabalikin ang mga anak nila para pumasok nang personal 
nang apat (4) na araw bawat linggo o dumalo nang online limang (5) araw bawat linggo. Ang Miyerkules ay 
mananatili bilang online na araw para sa lahat ng mga estudyante. Kung walang access ang mga estudyante sa 
isang device, ang mga papel na packet ng trabaho ay makukuha.  
 
Mga magulang ng K-2, mangyaring kumpletuhin ang survey na nilabas noong Biyernes, Oktubre 23. 
MAGSASARA ang survey sa Miyerkules, Oktubre 28 ng 3pm. Magaganap ang transisyon sa Huwebes, 
Nobyembre 5, 2020.  
 
 
Baitang 3-5- Ang mga estudyante ay mananatili sa hybrid na iskedyul ng L/H o M/B para sa personal na pag-
aaral. Ang mga araw na hindi personal ang mga estudyante ay mananatiling mga araw ng pagtuturo. Kapag 
walang access ang mga estudyante sa isang device, ang mga papel na packet ay ipauuwi at inaasahang 
makumpleto at maibalik sa susunod na personal na araw.  Ang mga magulang ay indibiduwal na nakontak 
kung ang anak nila ay nakatanggap ng ulat sa progreso o nasa peligrong bumagsak sa core na kurso para mag-
iskedyul ng oras ng remedial kapag Miyerkules. Kung hindi ka nakontak, mangyaring isauli ang form ng 
remedial sa punong-guro ng gusali. Ang English as a Second Language (ESL) na nahihirapan sa akademiko ay 
iimbitahan pa ring magtrabaho kasama ang mga guro ng ESL kapag Miyerkules.  Ang mga remedial na klase 
ay magsisimula sa Miyerkules, Oktubre 28, 2020.  
 
Ang mga kahilingang lumipat mula hybrid papuntang online o online papuntang hybrid ay gagawin pa rin sa 
gitnang punto ng bawat siyam na linggo at sa katapusan ng bawat siyam na linggo. Ang mga kahilingan ay 
pagbibigyan kung hindi bababa sa tatlong talampakan ng pisikal na distansiya ay mapapanatili sa silid-aralan.  
 
Sa cafeteria at sa gym, anim na talampakan ng pisikal na distansiya ay pananatiliin.   
 
Segundaryo  
 
Baitang 6-12- Mananatili ang mga estudyante sa hybrid na iskedyul ng L/H o M/Bi. Ang Miyerkules ay 
mananatili bilang online na araw para sa lahat ng mga estudyante. Indibiduwal na kokontakin ang mga 
magulang para mag-iskedyul ng oras ng remedial nang malayuan sa mga guro kung ang anak nila ay 
nakatanggap ng ulat ng progreso o nasa peligrong bumagsak sa core na kurso. Bilang karagdagan, simula sa 
Lunes, Nobyembre 9, ang mga malayuang estudyante na nais samantalahin ang personal na remedial at tulong 
ay makakapagpakita sa mga guro sa paaraln mula 2:15-3:15 PM batay sa iskedyul sa ibaba: 
 
TUWING LUNES NG HAPON (2:15PM-3:15PM) – MATHEMATICS, SCIENCE, FINE ARTS, at ESL  
TUWING MARTES NG HAPON (2:15PM-3:15PM) – ENGLISH, SOCIAL STUDIES, FOREIGN 
LANGUAGE, at ESL  
TUWING HUWEBES NG HAPON (2:15PM-3:15PM) – PHYSICAL EDUCATION, PRACTICAL ARTS, 
SPECIAL EDUCATION, at ESL 
 
Ang mga kahilingang lumipat mula hybrid papuntang online o online papuntang hybrid ay gagawin pa rin sa 
gitnang punto ng bawat siyam na linggo at sa katapusan ng bawat siyam na linggo. Ang mga kahilingan ay 
pagbibigyan kung hindi bababa sa tatlong talampakan ng pisikal na distansiya ay mapapanatili sa mga silid-
aralan.  
 
Ang mga estudyante ay patuloy na pisikal na magdidistansiya sa cafeteria sa mga oras ng tanghalian.  
 


