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Paksa: 2021-2022 Taon ng Paaralan

Sa regular na pagpupulong ng lupon ng paaralan kagabi, ang Lupon ng Edukasyon sa
Fairbanks North Star Borough School District  ay kumilos tungkol sa pagsusuot ng mga mask at
dininig ang mga update tungkol sa mga oras ng pagsisimula ng pag-aaral sa taong 2021-2022.

Masks: Inaprubahan ng Lupon ng Edukasyon ang pagtanggal ng pagsusuot ng mga mask sa
pamamagitan ng  boto na 4-3.

Sinusog na Paggalaw: "Kumilos upang alisin agad ang pagsusuot ng mask.
Pinapayagan ng desisyon ang mga tauhan at mag-aaral na magsuot ng maskara kung nais
nilang gawin ito.

Mga oras ng pagsisimula ng paaralan: Ang Lupon ng Edukasyon ay nakatanggap ng mga
iskedyul ng oras ng pagsisimula ng paaralan para sa elementarya, mababa at mataas na antas
ng paaralan. Ipinapakita ng iskedyul ang mga oras ng pagsisimula ng 2019-2020 (pre-COVID)
at ang mga nababagay na oras para sa 2021-2022 na taon ng pag-aaral. Ipinapakita rin sa
iskedyul kung ang isang paaralan ay magsisimula nang maaga o huli at kung hanggang kailan.

Ang mga pamilya na may mga mag-aaral na pumapasok sa isang piniling paaralan ay dapat
makipag-ugnay nang direkta sa kanilang paaralan para sa kanilang huling iskedyul ng
kampanilya.

Mga pagpipilian sa pag-aaral: Ang FNSBSD ay mag-aalok ng tatlong mga pagpipilian para sa
2021-22 taong pasukan: In-person, eLearning, at BEST homeschool. Ang mga pagpipiliang ito
ay magagamit para sa lahat ng mga mag-aaral, K-12.

1. In-Person Learning: Ang FNSBSD ay babalik sa isang mas pamilyar na pamamalakad
sa buong paaralan bago ang pandemya. Hindi na kakailangan ang social distancing at
cohorting sa  pagtuturo na nagaganap nang harapan sa mga silid-aralan. Hindi
kinakailangan ang mga mask, ngunit maaaring magsuot ng sinumang magnanais na
gawin ito.

2. eLearning: Magaganap ang pagtuturo sa online na pinamumunuan ng isang guro ng
distrito at ang mga mag-aaral ay matututo sa bahay.

a. Antas ng Elementarya (K-6), binubuksan muli ng distrito ang K-6 eLearning
lottery upang mapaunlakan ang mga pamilyang interesado sa pagpipiliang ito sa
pag-aaral. Ang mga aplikasyon ay maaaring isumite sa pamamagitan ng
Centralized Application Portal (CAP).



b. Pangalawang antas (7-12), ang mga mag-aaral ay maaaring lumikha ng isang
pabago-bago na iskedyul na gumagana para sa kanila sa pamamagitan ng
pagkuha ng isang kurso sa eLearning o ang kanilang buong kurso sa online. Ang
kurikulum sa pangalawang antas ay isang pinaghalo ng nilalamang nilikha ng
guro gamit ang mga pinagtibay na materyales sa distrito at kurikulum na
ibinibigay ng vendor mula sa Apex Learning. Makipag-ugnay sa tagapayo ng
iyong mag-aaral sa Agosto para sa mga pagbabago sa iskedyul. Si Marie
Laukhuf, eLearning coordinator, ay available buong summer para sa mga
karagdagang katanungan, tumawag sa 452-2000, ext 11236.

Ang eLearning ay maaaring maging angkop para sa iyong pamilya kung hinahanap mo ang
mga sumusunod:

● Isang pabago-bagong iskedyul ng pag-aaral para sa iyong estudyante at iyong pamilya
na may karanasan sa pang-edukasyon mula sa ginhawa ng iyong sariling tahanan

● Isang sertipikadong guro mula sa distrito na nangangasiwa sa kurikulum, tagubilin, at
pagpupuna para sa iyong mag-aaral

● Pag-access sa nilalaman mga materyales sa distrito na alam at gusto ng mag-aaral
● Pagpapanatili ng isang koneksyon sa paaralan na dinadaluhan ng iyong anak kung

saan nakatalaga ang kanyang rekord upang makatanggap ng mga serbisyo o makilahok
sa mga ekstrakurikular na aktibidad.

● Isang hybrid na karanasan sa pang-edukasyon kung saan ang iyong mag-aaral ay
maaaring kumuha ng mga klase sa kanilang high school pati na rin mula sa
kaginhawaan ng kanilang sariling tahanan

● Ang isang pinaghalong pag-aaral na di magkakasabay at real time, magkasabay na
mga pagkakataon.

● Isang mas pare-parehong kapaligiran sa pag-aaral pagkatapos ng desisyon ng Lupon
na hindi mangangailangan ng mga maskara sa Taglagas ng 2021

3. BEST Homeschool: Ang Fairbanks Building Educational Success Together (BEST) ay isang
K-12 na paaralan na walang pader kung saan ang mga magulang ang may pangunahing
responsibilidad para sa pamamahala ng edukasyon ng kanilang mga anak. Ang BEST ay
nakatuon sa isang balangkas kung saan ang bahay ay sinusuportahan ng pamayanan bilang
isang praktikal na alternatibong pang-edukasyon. Ang BEST ay isang pakikipagsosyo sa
pagitan ng mga mag-aaral, magulang, propesyonal na kawani, at mga miyembro ng
pamayanan kung saan nagtutulungan ang mga pamilya at kawani upang ipasadya ang isang
edukasyon para sa kanilang mga anak. Matuto at magpa-enroll ngayon!
https://www.k12northstar.org/domain/4216

Para sa karagdagang impormasyon makipag-ugnay kay: Yumi McCulloch, Director of Public
Relations, (907) 452-2000 Ext.11438, yumi.mcculloch@k12northstar.org
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