
FNSBSD Alaska Smart Start 2020, Mga Pagpipilian sa 
Pagkatuto 

● Ang mga mag-aaral at ang kanilang pamilya ay may tatlong pagpipilian sa pag-aaral para sa 
ligtas na pagbabalik sa pag-aaral: 

o Personal/Blended Learning 
o eLearning 
o Homeschool sa pamamagitan ng Fairbanks BEST 

 
Susunod na mga hakbang: 

o Ang iyong mga anak ay dapat na naka-enrol sa Personal/o Blended Learning option. 
o Kung nais ninyo ang eLearning option, makipag-ugnayan sa inyong attendance area 

School. 
o Kung nais naman ninyo ang homeschool, makipag-ugnayan sa Fairbanks BEST 
o Kung ang iyong anak ay naka-enrol sa isang charter ng paaralan, mangyaring 

makipag-ugnayan sa paaralan nang direkta. 

 
Marapat na isaalang-alang ng mga mag-aaral at ng kanilang pamilya ang mas nakakatugon sa 
kanilang pangangailangan at kagustuhan. 

Personal/Blended Learning eLearning Homeschool sa pamamagitan ng 
Fairbanks BEST 

Ang mga mag-aaral ay 
mananatiling naka-enrol sa 
kanilang kasalukuyang paaralan 

Ang mga mag-aaral ng mababang 
paralan ay papasok sa paaralan sa 
loob ng 5 araw kada linggo. * 

Ang mga mag-aaral ng mataas na 
paaralan ay papasok sa paaralan 
ng 2-3 araw at 2-3 araw naman sa 
bahay kada linggo sa 
pamamagitan ng Blended 
Learning* 

Mahigpit na ipapatupad ang 
social distancing at dagdag na 
safety prodecures upang 

Ang mga  mag-aaral ay 
mananatiling naka-enrol sa 
kanilang kasalukuyang paaralan 

Ang mga mag-aaral ay 
makatatanggap ng remote 
instruction mula sa guro ng 
FNSBSD. 

Ang guro ng eLearning ay 
magtuturo online at magbibigay 
din ng mga takdang-aralin sa 
mga mag-aaral 

Ang mga mag-aaral ay may 
access sa Support Services at 
extracurricular activities na 

Ang mga mag-aaral na umalis 
mula sa kanilang paaralan, ay 
magparehistro sa Fairbanks BEST 

Ang mga magulang o mga 
tagapag-alaga ang magpaplano, 
magtuturo at mag-aassess sa mga 
mag-aaral 

Gabay na ibinigay sa mga 
magulang mula sa mga espeyalista 
sa Fairbanks BEST  

Ang mga  mag-aaral sa BEST ay 
may access sa ilang district Support 
Services. 

https://www.k12northstar.org/Page/9938
https://www.k12northstar.org/Page/9918
https://www.k12northstar.org/Page/9940


mapangalagaan ang mag-aaral at 
mga manggagawa 

Ipinagkaloob ang transportasyon 
at pagkain 

* Kung ang transmission rate ng 
COVID-19 ay magiging mataas, 
ang pag-aaral ay magiging remote 
o ipapatuloy sa bahay. 

pinangangasiwaan ng kanilang 
mga Area School. 

Ang pagkain ay maaring makuha 
sa iba't ibang pick-up location. 

Ang mga mag-aaral  ay may access 
sa extracurricular activities na 
pinangasiwaan ng kanilang mga 
Area School. 

Hindi  available ang pagkain. 

 

● Ang mga mag-aaral ay naka-enrol na agad sa Personal o Blended Learning. Kung nais ninyo ang 
eLearning, makipag-ugnayan sa inyong attendance area school. Bawat quarter, ang mga 
mag-aaral ay maaaring lumipat mula sa isang ibang learning option. Marapat na 
makipag-ugnayan agad ang mga pamilya sa kanilang paaralan kung kailangan nilang magbago 
ng learning option. Kung magbabago ang transmission rate ng COVID 19, ang iyong anak ay 
mananatiling naka-enrol sa parehong Learning option. 

Huling binago sa Lunes sa 4:23 PM 
 
 
 
pinagmulan: https://www.k12northstar.org/Page/9982 


