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Mga Mahal na Pamilya ng Dauphin Area: 

  

Ang virus at pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng hindi pa naganap na mga pagkagambala sa mga aktibidad sa loob ng Estados                      

Unidos kasama na ang Commonwealth of Pennsylvania. Ang Upper Dauphin Area School District (UDASD) ay nakikipag-ugnayan                

sa PA Kagawaran ng Kalusugan, PA Kagawaran ng Edukasyon, at Kagawaran ng Kaligtasan ng Publiko ng Dauphin. Batay sa mga                    

talakayan at gabay na ibinigay ng mga ahensya, nagpasya ang UDASD na isara ang mga paaralan nito sa loob ng 14 na araw                       

simula Marso 16, 2020 at magpatuloy sa pamamagitan ng Marso 27, 2020. Sa buong panahon ng pagsasara, ang UDASD ay                    

magpapatuloy na subaybayan at suriin ang sitwasyon, at magbibigay ng pana-panahong komunikasyon sa website nito,               

Facebook, at sa pamamagitan ng email sa mga magulang / tagapag-alaga na mayroong mga email address sa file kasama ang                    

Distrito. 

  

Sa panahon ng pagsasara na ito, ang mga sumusunod na aktibidad ay nakansela: 

  

·         Mga pangunahing serbisyo sa edukasyon, 

·         Mga serbisyo sa pagkain para sa mga mag-aaral, at 

· Ang lahat ng mga extracurricular na gawain kabilang ang mga paligsahan, kasanayan, at anumang uri ng                 

organisadong aktibidad. 

  

Maliban kung ang karagdagang gabay ay ibibigay ng pamahalaan ng estado, kailangang magawa ang oras sa pagsasara. Maaaring                  

kabilang dito ang pinalawig na araw ng paaralan, pagpunta sa paaralan sa Sabado, at pagbabago ng mga iskedyul upang                   

magbigay ng karagdagang oras ng pagtuturo. Habang ang ilang mga paaralan ay maaaring gumamit ng mga madaling araw ng                   

pagtuturo at iba pang mga pagpipilian sa cyber, ang UDASD ay hindi naniniwala na ang mga opsyon na iyon ay isang mabisang                      

pamamaraan para sa paghahatid ng kalidad ng edukasyon para sa aming mga mag-aaral sa maikling panahon. Kinikilala ng                  

UDASD na ang edukasyon ng mga mag-aaral ay napakahalaga sa kanilang mga pagsisikap sa hinaharap, at ang Pamamahala ng                   

Koponan ay hindi naniniwala na ang UDASD ay makapagbibigay ng epektibong edukasyon nang malayuan sa panahon ng                 

pagsasara. Ang iba pang mahahalagang pag-andar ay magpapatuloy sa isang batayan.  

  

Nauunawaan ng UDASD na ang pagkilos na ito ay hamon para sa mga pamilya sa buong distrito ng aming paaralan. Gayunpaman,                     

naniniwala ang Pamamahala ng Koponan na dapat nating gawin ang pasyang ito upang maprotektahan ang aming mga mag-aaral                  

at kawani, at upang mabawasan ang epekto ng COVID-19 Pandemic sa aming lokal na komunidad. 
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Our mission is to empower our students to be lifelong learners in order to reach their greatest potential. 
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