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Mensahe mula kay Superintendente Richard Del Moro  
 
Sa Mga Pinapahalagahan Naming Miyembro ng Komunidad ng Paaralan ng Middletown,  
 
Habang isinusulat ko ang liham na ito ngayon, lubos kong nababatid na umiiral ang kawalan ng katiyakan sa lahat ng 
aspektong may kinalaman sa pandemyang pangkalusugan na ito, kabilang ang proseso ng pagbangon habang 
nagpaplano ang ating mga pamilya, distrito at komunidad para sa pagsisimula ng bagong taong pampaaralan. 
Nangangailangan ng oras ang pagbangon at dapat itong harapin nang may pagtitiyaga alang-alang sa saklaw ng mga 
proseso, tao, at lugar na naapektuhan ng COVID-19. Inaanyayahan ko ang buong komunidad ng paaralan na bukas na 
makipag-usap tungkol sa pagbangon, tumugon sa mga hamon na hinaharap nila at makipag-ugnayan sa isa't isa bilang 
suporta habang tayo ay sumusulong. May kumpiyansa akong matagumpay tayong susulong. Muli akong napukaw ng 
hindi mabilang na pagpapamalas ng pag-asa sa isa't isa na naipakita sa panahong ito, na sama-samang nagpapalakas sa 
ating organisasyon.  Lubos naming pinahahalagahan ang mga pagsisikap sa pagtutulungan ng ating Lupon ng 
Edukasyon at ang hindi mabilang na oras ng pagpaplano na inilaan ng aming mga pangkat sa prosesong ito upang 
ihanda ang iba't ibang senaryo para sa muling pagpasok. Sa pagtatapos ng tag-init, alam naming nasasabik kayong 
marinig kung paano susuportahan ng ating distrito ang ating mga mag-aaral, guro, kawani, at ang buong komunidad ng 
paaralan habang naghahanda kami para sa pagsisimula ng taong pampaaralan 2020-2021. Samantalang marami pa ring 
hindi tiyak, umaasa kami na ang plano para sa pagbabalik na aming binalangkas ay magbibigay sa ating komunidad ng 
paaralan ng mga prinsipyo, palagay, at estratehiya na nagsilbing pamatnubay para sa aming dahan-dahang pagbalik sa 
pagtuturo sa personal sa ating mga kampus ng paaralan.  
 
Nananatili sa unahan ng lahat ng ating mga isinasaalang-alang sa pagpaplano ang kalusugan at kaligtasan ng 
ating mga pinahahalagahang mag-aaral, tagapagturo, kawani, at ang nakapaligid na komunidad. Ibabatay ang 
plano ng Middletown para sa muling pagbubukas ng ating mga kampus ng paaralan para sa pagtuturo sa personal sa 
pinakamainam na magagamit na siyentipiko at medikal na impormasyon at susunod ito sa gabay at mga paghihigpit na 
ibinigay ng mga pederal (kabilang ang Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit (Center for Disease Control)), pang-estado 
(Departamento ng Edukasyon ng Estado ng New York (New York State Education Department, NYSED)) at 
Departamento ng Kalusugan (Department of Health, NYSDOH) at lokal  (Departamento ng Kalusugan ng Orange County 
(Orange County Department of Health)) na opisyal ng pamahalaan. Ang aming plano ay nakabatay sa kasalukuyang 
kaalaman, mga palagay tungkol sa kung ano ang posible, at ,mga aksiyong maaari naming gawin bilang resulta ng mga 
nagbabagong kondisyon. Kinikilala namin na ang plano ay maaaring mabago at habang nagbabago ang kapaligiran ay 
maaari kaming gumawa ng mabilis na paglihis, na posibleng biglaan, upang tugunan ang mga pagbabago nang 
mapanatiling tuloy-tuloy ang pag-aaral at maayos ang kalusugan at kaligtasan ng buong komunidad.  
 
Magbibigay-alam ang aming pagtutuon sa pagtutulungan sa bawat yugto ng aming patuloy na proseso  
ng pagpaplano. Nakatuon kami sa patuloy na paghahanap ng mga paraan upang makipag-ugnayan sa komunidad ng 
paaralan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga virtual na pagtitipon, madalas na komunikasyon, at pagkuha ng mga 
komento habang isinasakatuparan ang magkakaibang bahagi ng aming plano.   
 
Nagpaplano kami para sa pagbabalik ng mga tagapagturo at kawani sa ating mga lokasyon ng kampus simula 
Setyembre 1.  Nasa kampus ang mga tagapagturo upang magturo sa lahat ng mag-aaral sa mga baitang K-12 mula 
sa malayong lugar. Babalik ang mga mag-aaral sa isang payugto-yugto at mahigpit na binabantayang paraan sa 
ating mga lokasyon ng kampus para sa pagtuturo sa personal simula sa Oktubre. Habang ibinabalik ang ilang 
mag-aaral sa mga lokasyon ng kampus, mananatili ang mga wala sa mga gusali sa isang malayong lugar ng 
pagtuturo. Nagbibigay ang kapasiyahang ito ng higit na katiyakan tungkol sa pagsisimula ng taong pampaaralan at 
hinahayaan ang ating mga tagapagturo na magtuon lamang sa paghahanda para sa mga de-kalidad na karanasan sa 
pag-aaral mula sa malayo. Alam naming nakakaapekto ang desisyong ito sa ating mga mag-aaral, pamilya, at 
komunidad, at pinahahalagahan namin ang iyong pag-unawa at kakayahang umangkop habang tumutugon tayo sa mga 
implikasyon ng pandemya ng COVID-19.  
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Sa panahon ng payugto-yugtong pagpasok ng mga mag-aaral, patuloy na magtatrabaho ang mga tagapagturo at 
kawani mula sa aming mga lokasyon ng kampus upang maghatid ng de-kalidad na pagtuturo mula sa malayo sa 
mga mag-aaral. Pinasasalamatan namin ang lahat ng ating mga tagapagturo at kawani sa kanilang kakayahang ilipat ang 
mga pagpapalakad ng akademya at paaralan sa isang malayong kapaligiran ngayong tagsibol. Hindi matutumbasan ang 
bigat ng trabahong ginawa sa gitna ng pandemya sa kalusugan. Gamit ang kaalamang natamo sa ating mga karanasan sa 
tagsibol na ito, tumukoy kami ng mga kondisyong pinaniniwalaan naming magiging maunlad ang pagtuturo:   

● Paghahatid ng pagtuturo mula sa malayo ng ating mga tagapagturo mula sa ating mga lokasyon ng kampus -- 
pagtiyak sa access sa de-kalidad at magkakaibang mapagkukunan, access sa mga tagasuportang kawani pati na 
sa maaasahang internet na may mataas na koneksiyon ng bandwidth; 

● Tuloy-tuloy at synchronous o magkakasabay (aktuwal na oras) na pagtuturo na may mga oportunidad para sa 
pagpapabilis;  

● May malasakit na pamamaraan sa transisyon at pag-angkop; 
● Tumutugong pamamaraan sa pagsuporta sa mga mag-aaral na may trauma; 
● Mga de-kalidad na koneksiyon sa mga mag-aaral at pamilya sa pamamagitan ng pagsasama ng mga virtual na 

touchpoint, pakikipag-usap sa telepono, at nakasulat na komunikasyon; 
 
Natatanto namin na ang lokasyon at paraan ng aming paghahatid ng pagtuturo ay iba, at pinakinggan namin sa 
pamamagitan ng inyong mga komento ang mga partikular na kondisyon kung saan umunlad ang inyong anak. 
Nakatuon kami sa pagsisilbi sa ating buong komunidad ng paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang 
bukod-tanging karanasan para sa mga mag-aaral sa mga baitang K-12 na nakasentro sa magkakasabay (aktuwal 
na oras) na pagtuturo, masinsinang akademya, malasakit, pagsasama-sama, pagkakaiba-iba, tagumpay, at 
pangangalaga. Ang mga tanda ng karanasan ng mag-aaral -- kasama ang tumutugong pagtuturo at pag-aaral, mga 
nakakaengganyong karanasan, at panlipunan at emosyonal na kalusugan  — ay patuloy na magiging available sa mga 
mag-aaral, sila man ay nag-aaral mula sa malayo o sa personal sa ating mga kampus. Dahil sa mga kasalukuyang 
kondisyon sa siyensiya at kalusugan, ganap na magiging mula sa malayo ang mga mag-aaral sa pagsisimula natin sa 
Quarter 1 ng taong pang-akademya. Bilang resulta, gumagawa kami ng mga hakbang upang magbigay ng mga 
karagdagang mapagkukunan at pagsasanay para sa mga tagapagturo para suportahan ang tagumpay ng ating mga 
mag-aaral.  
 
Nagbibigay ng espesyal na atensiyon ang ating mga paghahanda para sa simula ng taong pampaaralan sa iba't 
ibang pangangailangan ng mga tagapagturo, kawani, at mag-aaral at ng ating komunidad. Nauunawaan namin na 
may iba't ibang pangangailangan ang mga indibidwal para sa access at suporta, at isasaalang-alang ng aming pagpaplano 
ang mga pangangailangang ito. Magkakaroon ng mga patuloy na oportunidad para sa mga tagapagturo at ating 
komunidad ng paaralan na magtanong at magbigay ng komento sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng komunikasyon.   
 
Sa huli, nauunawaan namin na ang pagbangon ay isang pabago-bagong proseso, hindi iisang kaganapan lamang. 
Nakabatay ang aming plano sa kasalukuyang kaalaman at mga pangunahing palagay tungkol sa kung ano ang posible 
hinggil sa pandemya sa kalusugan. Kinikilala namin na maaaring magbago ang aming plano habang nagbabago ang mga 
sitwasyon, at aangkop kami nang naaayon para tiyakin ang pagpapatuloy ng pag-aaral ng lahat.  
 
Nauunawaan namin na ang pagsusuri mo sa planong ito ay maaaring mag-iwan sa iyo ng mas maraming tanong kaysa 
mga katiyakan. Nawa'y mabatid ninyo na nakatuon kami sa patuloy at madalas na komunikasyon habang nagbabago 
ang mga plano at nagkakaroon ng higit na impormasyon. Sa pansamantala, kung mayroon kayong mga tanong o 
komento, mangyaring makipag-ugnayan sa akin.  
 
Walang nakahihigit na kapangyarihan para sa pagbabago sa isang komunidad na nagtutulungan patungo sa isang 
magkasalong hangarin at iisang layunin.    
 
Salamat sa lahat ng inyong ginagawa upang gawing magandang lugar ang Middletown para matuto at lumago.   
Gumagalang - manatiling ligtas, 
Richard Del Moro, Superintendente ng Mga Paaralan    
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Glosaryo ng Mga Pangunahing Terminolohiya 
Ginagamit ang mga sumusunod na terminolohiya sa buong dokumentong ito: 
 

Asynchronous o Hindi Magkakasabay na Pag-aaral - Nangangahulugan ang hindi magkakasabay na pag-aaral na 
nakikibahagi ang mga mag-aaral sa nilalaman ng klase sa magkaibang oras (at mula sa ibang lokasyon) mula sa kanilang 
tagapagturo (hindi aktuwal na oras). Nagbibigay ang instruktor sa mga mag-aaral ng iba't ibang 
takdang-aralin/materyales/mapagkukunan at dinaraanan ng mga mag-aaral ang mga nakatalagang materyales sa mas 
naibabagay na iskedyul nang may gabay mula sa tagapagturo. Maaaring kasama sa mga halimbawa ang mga babasahin 
o in-upload na media/video, online na pagsusulit, board para sa talakayan, presentasyon at higit pa. Nagtatakda ang 
instruktor ng mga panuntunan, binibigyan sila ng komento, at sinusuri sila kung kinakailangan. 
 

Hybrid na Pag-aaral - Ang hybrid na pag-aaral ay isang pamamaraan na pinagsasama ang tradisyonal na pagtuturo at 
pagtuturo sa personal sa online na pagtuturo kung saan nakikipag-ugnayan ang mga mag-aaral sa instruktor, sa 
materyales, at sa iba pang mag-aaral sa pamamagitan ng parehong pisikal na silid-aralan at online na plataporma. Sa 
isang kapaligiran ng hybrid na pag-aaral, kinukumpleto ng mga mag-aaral ang karamihan ng gawain sa kurso mula sa 
bahay at pumupunta sa kampus para sa harapang sesyon ng pag-aaral kasama ang kanilang guro ng ilang beses sa 
buong linggo. Kapag nag-aaral mula sa malayo at wala sa kampus, ang mga mag-aaral ay nakikibahagi sa mga 
personalisadong takdang-aralin, mapagkukunan sa pagtuturo, pagsusuri, link sa online na nilalaman, at gumagamit ng 
isang hub (iyon ay Google Classroom) para sa mga pakikipag-ugnayan ng mag-aaral at guro, at pagtutulungan ng mga 
mag-aaral, nakarekord sa video na mga lektyur/maliit na lektyur, artikulo, at mga karanasan sa pagtutulungan.   
 

Mga bahaging komite - Ang bawat pangunahing elemento ng aming plano ay binuo sa loob ng isang bahaging komite. 
Nagbigay ang bawat bahaging komite ng mga rekomendasyon para sa gabay at mga hakbang ng aksiyon na 
nakabalangkas sa planong ito. Magiging responsable rin ang mga bahaging komite sa pagsasagawa o pagtatalaga ng 
mga gawain na naaayon sa kanilang larangan sa pag-usad. 
 

Magkakasabay na pag-aaral - Nangangahulugan ang magkakasabay na pag-aaral na nagsasama-sama ang tagapagturo 
at ang (mga) mag-aaral sa parehong oras -- harapan man o magkalayo -- para sa aktuwal na oras na pakikipag-ugnayan. 
Kapag malayo ang mga mag-aaral, karaniwang isinasagawa ang magkakasabay na kaganapan gamit ang mga digital na 
tool tulad ng, ngunit hindi limitado sa, Google Meets at Zoom -- hinahayaan ng mga tool tulad ng mga ito ang live na 
pag-stream ng audio, video, at mga presentasyon, tulad ng mga live na klase o pagpupulong, live na pag-uusap, 
magkakasabay na pag-edit ng dokumento, at higit pa. Hinahayaan ng magkakasabay na pagtuturo ang mga mag-aaral at 
guro na makibahagi sa aktuwal na oras na komunikasyon, pagtuturo, pagbibigay ng komento, at paglilinaw.  
 

Maaari ka ring makakita ng pagsangguni sa mga sumusunod na daglat: 

Pinalawak na Distrito ng Paaralan ng Lungsod ng Middletown (Enlarged City School District of Middletown, ECSDM)  
Survey sa Kondisyon ng Gusali (Building Condition Survey, BCS) 
Mga Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit (Centers for Disease Control, CDC)  
Komite sa Espesyal na Edukasyon (Committee on Special Education, CSE)  
Departamento ng Kalusugan (Department of Health, DOH)  
Personalisadong Programa sa Edukasyon (Individualized Education Program, IEP) 
Mag-aaral ng Maraming Wika (Multilingual Learner, MLL)/Mag-aaral ng Wikang Ingles (English Language Learner, ELL) 
Departamento ng Edukasyon ng Estado ng New York (New York State Education Department, NYSED)  
Personal na Pamprotektang Kagamitan (Personal Protective Equipment, PPE)  
Panlipunan-pandamdaming Pagkatuto (Social-emotional Learning, SEL)  
Mga Mag-aaral na may Kapansanan (Students with Disabilities, SWD)    
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Panimula 
 
Naniniwala kami na ang ating distrito ng paaralan ay ang haligi ng ating komunidad. Bilang resulta ng pandemya ng                                     
COVID-19, mayroong pagkaunawa na ang edukasyon sa kasalukuyan ay mababago ng napakalaki sa mga paraang                             
hindi pa nagawa dati. Tungkulin ng mga lider sa edukasyon na gumawa ng mga kongkretong hakbang upang magturo,                                   
makilahok, at maghikayat sa ating komunidad ng paaralan para mapanumbalik, muling mabuo, at mapagtibay ang                             
kahalagahan ng edukasyon sa lahat ng mag-aaral. Ngayon ang panahon para ipakita ng bawat isa sa atin ang matibay                                     
na paniniwala at lakas ng loob sa mga desisyong ating ginagawa, batay sa mga makasaysayang pagbabago hindi                                 
lamang sa estado ng New York kundi sa buong bansa.  
 
Mula ng magsara ang ating mga pisikal na gusali ng paaraalan noong Marso, nagpulong ang mga pangkat ng                                   
pagpaplano ng Distrito nang ilang beses kada linggo upang tugunan ang mga isyung may kinalaman sa pandemya sa                                   
kalusugan na COVID-19. Tumukoy kami ng mga alalahanin, nagbahagi ng mga pinakamainam na gawi, at gumawa ng                                 
mga rekomendasyon upang magbigay sa buong komunidad ng masaklaw na suporta. Ngayon ang panahon upang                             
sumulong at tumahak ng landas para sa muling pagpasok sa mga paaralan. Dapat nakatuon ang landas pasulong sa                                   
paglikha ng mga kapaligiran na ligtas para sa bawat miyembro ng ating komunidad ng paaralan.   
 
Nagbibigay ang aming gabay sa pagpaplano para sa pagbalik ng malinaw na patnubay sa mga proseso at kalakaran sa                                     
lahat ng pito sa ating mga paaralan upang tugunan ang mga pamatnubay sa kalusugan, kaligtasan, at kapakanan na                                   
nagsisilbing plano ng daan para sa mga pagkakataon ng pagsasara ng paaralan sa hinaharap. Nakadepende ang                               
muling pagbabalik sa mga pisikal na gusali ng paaralan sa siyensiya, kabilang ang mga trend at pangunahing elemento                                   
ng datos na makikita sa gabay mula sa Mga Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit (Centers for Disease Control and                                       
Prevention, CDC), Departamento ng Kalusugan ng Estado ng New York (New York State Department of Health,                               
NYSDOH) at Departamento ng Edukasyon ng New York (NYSED) pati ang mga sukatan ng Gobernador para sa muling                                   
pagbubukas ng mga paaralan sa buong estado.   
 
Layunin ng dokumento ng gabay na ito ang magbigay ng isang plano para sa ating komunidad ng paaralan upang                                     
muling pumasok sa mga pisikal na gusali sa oras na ipinapahiwatig ng siyensiya sa pandemya sa kalusugan na ligtas                                     
nang bumalik, pati na rin kung komportable at ligtas na ang pakiramdam ng mga mag-aaral at tagapagturo na                                   
bumalik. Ang pinakamabuting paraan upang magplano para dito ay tumukoy ng mga solusyon kung saan maaaring                               
payugto-yugtong papasukin ng distrito ang mga mag-aaral at tagapagturo sa ating mga pisikal na gusali. Bilang                               
dagdag, binabalangkas ng aming plano ang mga sistema ng mga suporta upang maisakatuparan ang transisyon mula                               
sa ganap na mula sa malayong kapaligiran tungo sa pagtuturo sa personal. Ang bawat distrito sa buong estado ng                                     
New York ay may mga bukod-tanging sitwasyon, kaya't desisyon ng indibidwal na distrito ang pagbabalik sa pagtuturo                                 
sa personal. Tumutukoy ang aming plano para sa pagbabalik ng isang pamamaraan kung saan isinasaalang-alang ang                               
ating mga bukod-tanging hamon at oportunidad. Nangangailangan ang magkakaibang sistema ng magkakaibang                       
solusyon. Magkakaroon ng mga konsiderasyon sa kalendaryo, modelo ng pag-iskedyul, at pangangailangan sa                         
pagkuha ng kawani sa iba't ibang antas. Pinakamahalaga ang pagtiyak ng patuloy na kalusugan at kaligtasan ng bawat                                   
miyembro ng ating komunidad ng paaralan. 
 
Ipinapakita ng mga bahaging nakabalangkas sa planong ito ang napakaraming konsiderasyon na ating tutugunan                           
upang ligtas na makapasok muli sa mga paaralan at upang panatilihin ang ligtas na pamamalakad ng mga ito.                                   
Mahalagang tandaan na nagpapanatili ang aming plano ng matibay na pagtuon sa akademikong pagtuturo upang                             
mapahusay ang pagganap ng mag-aaral at matugunan ang nawalang kaalaman. Ang pagsasama-sama at ang mga                             
pangangailangan sa pakikipagkapwa at emosyon ng ating mga mag-aaral ay ang mga pangunahing priyoridad at                             
tinutugunan din sa loob ng ating plano.  
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Tagalog/Tagalog 

Kasama sa planong ito ang mga pamamalakad na susundin sa mga paaralang nakalista sa ibaba: 

Paaralan  Code ng BEDS  Prinsipal na Kontak 

Middletown High School  441000010009  Tracey Sorrentino - tracey.sorrentino@ecsdm.org  

Monhagen Middle  441000010014  Dominick Radogna - dominick.radogna@ecsdm.org 

Twin Towers Middle   441000010010  Camille Adoma - camille.adoma@ecsdm.org  

Maple Hill Elementary  441000010015  Susanne Driscoll  - susanne.driscoll@ecsdm.org  

Presidential Park  441000010018  Susan Short  - susan.short@ecsdm.org  

William A. Carter  441000010006  Kathleen Jensen  - kathleen.jensen@ecsdm.org  

Maple Hill Annex at Truman Moon   441000010015  Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  

 

Upang maging malinaw, aming nangungunang priyoridad ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga mag-aaral,                           
ating mga kawani, at kanilang mga pamilya. Bumuo kami ng isang planong naglalayong tiyakin na komportable at                                 
ligtas ang pakiramdam ng mga mag-aaral at kawani sa pagbabalik sa mga kampus ng paaralan para sa pagtuturo.                                   
Gaya ng unang binanggit, posibleng kailanganin nating mabilis na magpalipat-lipat sa mga yugto ng pag-aaral sa                               
buong taon dahil sa Mga Kautusang Tagapagpaganap ng Gobernador o mga rekomendasyon at gabay mula sa ating                                 
mga katuwang na ahensiya. Nasa unahan ng paggawa ng desisyon ang antas ng pagkahawa, ang pagkalat ng virus, at                                     
pagtugon sa sakit sa ating komunidad habang lumilipat tayo sa pagbabalik sa mga kampus ng paaralan para sa                                   
pagtuturo sa personal.  

Ang Praktisyoner na Nars ng Paaralan at Direktor ng Kaligtasan at Seguridad ang magsisilbing mga                             
Tagapag-ugnay sa COVID-19 ng distrito. Magsisilbi silang pangunahing kontak para sa mga paaralan at stakeholder,                             
pamilya, kawani at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan at titiyakin nilang sumusunod ang distrito sa mga                                   
pinakamabuting gawi na nakabalangkas sa mga panuntunan ng estado at pederal na pamahalaan.  

Tulad ng bawat planong binubuo sa buong Estado ng New York, ang dokumentong ito ay maaaring mabago at                                   
magbabago kung kinakailangan batay sa gabay mula sa estado, Mga Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit (CDC), at                                   
Departamento ng Kalusugan ng Estado ng New York (NYSED) at bilang pagsasaalang-alang sa ating mga                             
pinahahalagahang mag-aaral, kanilang pamilya, ating mga tagapagturo, at ating kawani. Matibay kaming naniniwala na                           
ang mga serbisyong inilarawan sa buong planong ito ay para sa pinakamabuting interes ng ating buong komunidad ng                                   
paaralan.  
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Tagalog/Tagalog 

Mga Pagpapahalaga at Gabay na Prinsipyo - Magturo. Makilahok. Maghikayat.  
Ang pagbuo sa planong ito ay ginagabayan at nagmula sa mga sumusunod na gabay na prinsipyo:  

MAGTURO: 

● Ligtas na Magturo - Pinangangalagaan natin ang kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng mga mag-aaral, guro,                             
kawani, at ang nakapaligid na komunidad.  

● Masinsinang Akademya - Nagbibigay kami ng mga oportunidad para sa lahat ng mga mag-aaral upang                               
ma-access ang mga masinsinang karanasan sa akademya. 

● Pagkakapantay sa Edukasyon - Nagsisikap kaming maging isang kultura ng pagsasama-sama na nag-uugnay                         
sa makabagong pagtuturo at pag-aaral sa iba't ibang disiplina upang matiyak na hindi hahantong ang mga                               
kasalukuyang patakaran at gawi sa magkakaibang resulta para sa mga karaniwang naisasantabing populasyon                         
ng mag-aaral (mga mag-aaral na hindi puti, nabubuhay sa kahirapan, tumatanggap ng mga serbisyo sa espesyal                               
na edukasyon, mga serbisyo para sa Mag-aaral ng Wikang Ingles, o mga kabataang walang tirahan).  

MAKILAHOK:  

● Matibay na Komunikasyon - Itinataguyod namin ang komunikasyon sa isa't isa ng mga katuwang, tulad ng mga                                 
kapamilya, tagapagturo, at kawani sa pamamagitan ng madalas na komunikasyon sa maraming wika, at pagkuha                             
ng mga komento habang binubuo ang mga plano sa buong taon.  

● Mga Pagtutuwang - Nakikibahagi kami sa mga mag-aaral, pamilya, at mga kinatawan ng komunidad bilang mga                               
katuwang sa paggawa ng desisyon, at aktibo naming binubuwag ang mga sistematikong hadlang at pinapalitan                             
ang mga ito ng mga patakaran at gawi na tinitiyak na may access ang lahat ng mga mag-aaral sa pagtuturo at                                         
suportang kinakailangan nila upang magtagumpay sa ating mga paaralan. 

● Pagsusubaybay - Binuo namin ang aming plano ayon sa kasalukuyang kaalaman at mga pangunahing palagay                             
tungkol sa kung ano ang posible. Kinikilala namin na ang mga partikular na bahagi ng aming plano ay maaaring                                     
mabago habang nagbabago ang kapaligiran, o habang nakukumpirma namin ang aming mga palagay at                           
nakaaakma ng naaayon.  

MAGHIKAYAT:  

● Panlipunan-Pandamdamin na Kapakanan - Isinasaalang-alang namin sa paggawa ng desisyon ang mga                       
hamon sa mga pangangailangan sa pisikal na kaligtasan, kapakanan sa pakikipagkapwa at emosyon, at                           
kalusugan ng pag-iisip ng ating mga mag-aaral dulot ng pagsasara ng paaralan. Patuloy kaming                           
makikipagtulungan upang lumikha ng bukod-tanging karanasan na nakasentro sa tagumpay at kapakanan ng                         
ating buong komunidad ng paaralan.  

● Pagsuporta sa Pagkakaiba-iba - Tinatanggap at binibigyang-inspirasyon namin ang mga mapag-usisang isip                       
mula sa lahat ng pinagmulan. Magbibigay kami ng espesyal na atensiyon sa mga layunin sa pagkakaiba-iba,                               
pagkakapantay, at pagsasama-sama. Ang partikular na access at suporta na kinakailangan para sa isang                           
mag-aaral o grupo ay maaaring naiiba sa iba. Susuriin ang lahat ng bahagi ng planong ito gamit ang lente ng                                       
pagsasama-sama. 

● Makatarungang Access - Binibigyang-diin namin ang pagkakapantay, access, at mga suporta habang                       
bumabangon tayo mula sa makasaysayang pagkaabala sa kalusugan sa ating sistema ng edukasyon.      
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Tagalog/Tagalog 

Mga Pagkilala  
Tinipon ni Superintendente Richard Del Moro ang mga kinatawan mula sa iba't ibang grupo ng stakeholder sa buong 
distrito upang isaalang-alang kung paano magpaplano para sa taong pampaaralan 2020-2021. Inatasan niya ang Grupo 
para sa Gawain ng Pagpaplano para sa Tumutugong Pagbabalik ng pag-una sa kalusugan at kaligtasan ng ating mga 
mag-aaral, tagapagturo, at pamilya, habang binibigyang-priyoridad ang mga pangangailangan sa lipunan at emosyon at 
akademya ng mga mag-aaral na lubos na naapektuhan ng higit sa lahat ng pandemya sa kalusugan at nagresulta sa 
senaryo na pag-aaral na wala sa kampus at mula sa malayo. Upang tumulong na magbigay-alam sa aming pagpaplano 
para sa pagbabalik, nakipag-ugnayan ang distrito sa mga stakeholder, kabilang ang mga tagapangasiwa, guro, kawani, 
magulang/katiwala/tagapag-alaga ng mga mag-aaral, mga opisyal ng ating lokal na departamento ng kalusugan at 
provider ng pangangalagang pangkalusugan, at mga unyon ng empleyado at grupo sa komunidad. Kabilang sa mga 
pagsisikap sa pakikilahok ang mga online na survey, virtual na town hall, pagpupulong ng mga bahaging komite, 
pagpupulong ng Lupon ng Edukasyon, at mga personal na pag-uusap. Nagbigay ang mga komite ng mga makabuluhang 
komento, tiyak na rekomendasyon, at kusang-loob na pakikipagtulungan na may nagkakaisang diwa ng layunin na 
sumusuporta sa ating buong komunidad ng paaralan.   
 
Inayos ng grupo para sa gawain ng Pagpaplano para sa Pagbabalik ng Distrito ang pagpaplano sa mga sumusunod  
na komite:  

● Akademya  
○ Pagtuturo 
○ Mga Pamamalakad sa Akademya  

 
● Mga Suporta sa Komunidad ng Paaralan  

○ Panlipunan-Pandamdaming Pagkatuto  
○ ENL, Bilingguwal na Wika at Mga Wika sa Mundo  
○ Espesyal na Edukasyon  
○ Mga Serbisyo sa Pagkain at Nutrisyon  

 
● Mga Pamamalakad  

○ Kalusugan, Kaligtasan, at Seguridad  
○ Mga Pasilidad  
○ Transportasyon at Paggalaw ng Mag-aaral  
○ Badyet  
○ Teknolohiya  

 
Naglaan ang mga komite ng napakaraming oras sa paglikha ng plano at patuloy na maglalaan ng oras at lakas na 
kinakailangan upang makitang maisakatuparan ito sa mga susunod na linggo. Nakatuon ang distrito sa pagsuporta sa 
gawaing kinakailangan para sa paghilom at pagtahak ng landas pasulong tungo sa muling pagpasok. Kami ay 
magtuturo, makikilahok, at maghihikayat sa ating komunidad ng pag-aaral. Susuportahan ng gabay sa pagpaplano na 
ito at ang mga nilalamang mapagkukunan ang kontrolado at kumplikadong gawain na nauugnay sa responsableng 
paghahanda para sa taong pampaaralan 2020-2021, ng may malasakit, at alinsunod sa siyensiya ng pampublikong 
kalusugan, at sa paraan kung saan masinsinan naming matutugunan ang mga pangangailangan sa pakikipagkapwa at 
emosyon pati ang mapabilis ang pagkatuto at maisara ang mga agwat sa oportunidad.  
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Pagtatampok sa Tagumpay: Marso - Hunyo 2020  

 
Sa panahon ng ating pag-aaral mula sa malayo, ipinagmamalaki ng ating distrito ang pagsuporta sa ating komunidad sa 
pamamagitan ng:  
 

Mga Mapagkukunan para sa Mga Pamilya:  
● 30,000 kit ng mga nakaantas na babasahin at/o manipulative sa matematika na ibinigay sa mga pamilya  
● Access sa isang online na mapagkukunan -- Ang HUB para sa Pag-aaral mula sa Malayo -- kung saan ang mga 

mag-aaral, pamilya, at tagapagturo ay maaaring manood ng mga on-demand na tutorial, gumawa ng 
appointment para sa suporta sa teknolohiya, makakuha ng access sa impormasyon sa mga provider ng digital na 
nilalaman, makibahagi sa digital na content upang mapabilis ang pagkatuto at ma-access ang mga digital na 
kopya ng mga inilimbag na akademikong materyales na ibinibigay sa mga mag-aaral sa baitang K-6.  

 

Winter School Academy: 
● Kaukulang aksiyon at diskarte ng pagtutulungan sa pagtuturo na nagdulot sa 14 na mag-aaral na nanganganib 

na hindi maabot ang mga kinakailangan sa pagtatapos na matugunan/mahigitan ang mga kinakailangan kaya 
naging kwalipikado sila upang magtapos sa Hunyo 2020.  

 

Makabuluhang Pakikipag-ugnayan at Pakikilahok:  
● Pakikilahok ng mga stakeholder sa lahat ng grupo na gumagamit ng mga serbisyo sa suporta, boluntaryo ng 

komunidad, at tagapagturo.   
 

Pagsasara sa Agwat ng Digital:  
● Lahat ng mag-aaral sa K-12 na may device na ibinigay ng distrito  
● Contactless na pagpapalitan ng device at mga on-demand na tutorial sa video  

 

Mga Masustansiyang Pagkain:  
● Nagbigay ng 414,000 pagkain sa mga mag-aaral na may edad na 18 pababa sa loob ng ating komunidad  
● Malawak na pagtutulungan at suporta ng komunidad sa pagbabahagi ng pagkain 
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Plano sa Komunikasyon  

Ang Ating Proseso at Mga Estratehiya para sa Ligtas na Pagsulong  

Nananatiling nakatuon ang distrito sa pagbibigay-alam ng lahat ng elemento ng plano para sa muling pagbubukas na ito 
sa mga mag-aaral, magulang, katiwala/tagapag-alaga ng mga mag-aaral, kawani, bisita at ang ating mas malawak na 
komunidad ng paaralan. Available ang plano sa lahat ng stakeholder sa pamamagitan ng website ng distrito sa 
http://www.middletowncityschools.org/return , at ia-update ito sa buong taong pampaaralan, kung kinakailangan, upang 
tumugon sa mga lokal na sitwasyon.  

Bilang bahagi ng pagpaplano nito para sa taong pampaaralan 2020-2021, bumuo ang distrito ng isang plano para sa 
komunikasyon ng lahat ng kinakailangang impormasyon sa mga kawani ng distrito, mag-aaral, 
magulang/katiwala/tagapag-alaga ng mga mag-aaral, bisita, at mga katuwang sa edukasyon at vendor. Gagamitin ng 
distrito ang mga kasalukuyang paraan ng komunikasyon kabilang ang mga pagpupulong ng Lupon ng Edukasyon, ang 
ating website ng distrito, Facebook, at higit pa – pati na ang mga angkop na karatula at mga oportunidad sa pagsasanay 
upang suportahan ang pagpapakalat ng tuloy-tuloy na mensahe tungkol sa mga bagong protokol at pamamaraan, 
inaasahan, at kinakailangan na may kinalaman sa mga pamamalakad ng paaralan sa panahon ng pandemya.  

Ang Aming Mga Layunin sa Komunikasyon 
● Hikayatin ang lahat ng mag-aaral, guro, kawani, at bisita sa pamamagitan ng pasalita o nakasulat na 

komunikasyon (hal., karatula) upang sumunod sa gabay ng NYSED, CDC, at DOH tungkol sa paggamit ng 
katanggap-tanggap na mga pantakip sa mukha (iyon ay ang face mask na tinatakpan ang ilong at bibig), 
kung hindi mapapanatili ang distansiya sa iba. 

 
● Magbigay ng mga regular na update tungkol sa kalusugan at kaligtasan, pag-iskedyul, at lahat ng iba pang 

impormasyon na dapat malaman ng mga guro, kawani, at pamilya. 
 

● Gumamit ng iba't ibang plataporma kabilang ang email, pagtawag sa telepono, pagpapadala ng text message, 
social media, pag-post sa website ng distrito at mga virtual na town hall kung kinakailangan upang matiyak na 
malinaw, tuloy-tuloy, at ganap na naipagbibigay-alam ang mensahe. 
 

● Ipagbigay-alam ang impormasyon sa mga magulang/tagapag-alaga na may limitadong kakayahan sa Ingles sa 
wikang mauunawaan nila. 
 

● Isara ang agwat sa access sa digital sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kung paano 
maa-access ng mga pamilya ang teknolohiya at makakatanggap ng teknikal na suporta upang makatulong sa 
paggamit at pagpapanatili ng kagamitan. 
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Iskedyul at Mga Metriko para sa Mga Desisyon sa Pagpaplano para sa Pagbabalik 

 

 
Nakadepende ang mga metriko upang pagpasiyahan ang pagbabalik sa pagtuturo sa personal sa kakayahan ng isang 
distrito/paaralan na magpatupad ng gabay ng NYSDOH at NYSED sa mga gawi sa paglayo sa kapwa o social distancing 
(6 na talampakan) habang nasa mga pasilidad ng paaralan at lugar ng paaralan (kabilang ang mga mag-aaral, guro, at 
kawani).   
 
Mga sukatan upang mapagpasiyahan ang pagsasaalang-alang ng pagbabalik: 

● Ang average na rate ng pagkahawa sa araw-araw ay 5% o mas mababa, gamit ang 14 na araw na average, ang 
mga paaralan sa mga tinukoy na rehiyon ay maaaring muling buksan ang kanilang mga pisikal na gusali para 
sa pagtuturo sa personal na may social distancing. 

 
Mga sukatan upang mapagpasiyahan ang pag-uutos ng pagsasara:  

● Ang average na rate ng pagkahawa sa araw-araw ay 9% o mas mataas, gamit ang 7 araw na average, 
pagkatapos ng Agosto 1, ang mga paaralan sa mga tinukoy na rehiyon ay dapat magsara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richard Del Moro, Superintendente ng Mga Paaralan 
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Pangkalahatang-ideya ng aming Plano para sa Pagbabalik 

Tatlong Senaryo ng Pagbabalik sa Paaralan 
Bilang pag-ayon sa gabay ng Departamento ng Edukasyon ng Estado ng New York, binuo namin ang aming pagpaplano 
nang may pagsasaalang-alang sa tatlong senaryo ng pagbabalik sa paaralan.   
Upang maghanda para sa taong pampaaralan 2020-21, kami ay: 

● Bumubuo ng tatlong senaryo kung saan ang kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng lahat ng stakeholder ay 
nasa unahan ng pagpaplano  

● Nagtatatag ng mga plano na kinikilala ang pangangailangan para sa mga mabilis na transisyon sa pagitan ng 
harapan at tuloy-tuloy na pag-aaral mula sa malayo, na maaaring kailanganin batay sa mga desisyon ng 
awtoridad sa kalusugan at/o mga desisyon ng distrito. 

● Sumusuri sa kalendaryo ng paaralan upang lumikha ng mas naibabagay na pamamaraan ng may ilang 
pagsasaalang-alang sa mga potensiyal na pagbabago upang tugunan ang mga pang-emergency na 
panandaliang pagsasara ng paaralan at ang pangangailangan na mabilis na lumipat sa mga kapaligiran ng 
pag-aaral.  

● Bumubuo ng mas masinsinan, tumutugon, at pangmatagalang tuloy-tuloy na modelo ng pag-aaral mula sa 
malayo na susuporta sa mabungang pag-aaral sa akademya sa malayong kapaligiran.  
 

Dahil sa maraming nalalaman at hindi nalalaman at patuloy na kawalan ng katiyakan, napakaraming realidad na 
maaaring pagplanuhan ng distrito para sa muling pagbubukas at mga pamamalakad sa Taong Pampaaralan 2020-2021. 
Pinagaan namin ang kawalan ng katiyakan na ito sa ibaba sa pamamagitan ng pagtampok sa tatlong konsepto ng 
muling pagbubukas, na sumasaklaw mula sa harapang pag-aaral sa lugar ng paaralan hanggang sa pinahusay na 
tuloy-tuloy na pag-aaral mula sa malayo at wala sa kampus. Nilalayon ng mga ito na iayon ang buong komunidad ng 
paaralan sa magkakaiba at parehong mahahalagang senaryo na maghahayag kung paano magiging iba ang taon na ito 
sa isang tipikal na taong pampaaralan habang tinutukoy kung ano ang maaaring kailangang magbago upang mabigyan 
ng akomodasyon ang mga bagong pangangailangan. 
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Mga Elemento ng Senaryo at Mga Aksiyon ng Bahaging Komite  
Kabilang sa lahat ng senaryo para sa pagpaplano para sa pagbabalik ang mga elemento na nakabalangkas sa tsart sa ibaba. Sa loob 
ng bawat elemento, regular na nakikibahagi ang mga bahaging komite sa paglikha ng mga aksiyon na nagtitiyak na natutugunan 
natin ang mga nakabalangkas na layunin sa muling pagbubukas. 

 

Akademya  Mga Suporta sa Komunidad ng 
Paaralan 

Mga Pamamalakad 

Layunin: Sinusuportahan namin ang 
mas malalim na pagkatuto ng mga 
mag-aaral ng mahalagang nilalaman at 
mga kakayahan. 

Layunin: Pinahahalagahan namin ang 
ating buong komunidad ng paaralan at 
sinusuportahan ang kapakanan ng ating 
mga stakeholder. 

Layunin: Isinasaayos namin ang 
ating mga tauhan, oras, at 
mapagkukunan para sa 
matagumpay na pagbabalik. 

 

Tungkol sa Pagtuturo 
● Bigyang-priyoridad ang magkakasabay at 

aktuwal na oras na pagtuturo, sa isang 
kapaligiran ng pag-aaral mula sa malayo 

● Pagtugon sa mga nawalang kaalaman at mga 
oportunidad para sa pagpapabilis sa 
pamamagitan ng pagsusuri at pagpapabuti sa 
kurikulum 

● Mga naibabagay na modelo sa pagtuturo 
upang tugunan ang lahat ng tatlong senaryo 

● Pagsasaayos ng mga mapagkukunan upang 
tugunan ang pagkakaiba-iba ng mga 
akademikong kasanayan 

● Pakikilahok ng mag-aaral 
● Mga pangunahin at espesyal na klase 
● Social distancing at mga 

ekstrakurikular/pampalakasan 
● Mga malinaw na inaasahan para sa pagtuturo 

sa lahat ng senaryo  
● Mga malinaw na inaasahan para sa pag-aaral 

sa isang malayong kapaligiran  
● Magbigay-suporta at aktibong 

makipag-ugnayan sa mga magulang  
● Personalisadong pamamaraan sa mga gawi 

sa pagtuturo sa lahat ng senaryo 
● Pagbuo ng tumutugong plano sa pagsusuri 

upang tugunan ang nawalang kaalaman at 
mga oportunidad para sa pagpapabilis 

● Pagbibigay-diin sa pagsasama ng 
panlipunan-pandamdaming pagkatuto 
(social-emotional learning) sa loob ng araw ng 
pagtuturo para sa mga mag-aaral ng K-12 

● Pagbabahagi ng mapagkukunan sa mga 
mag-aaral para sa pag-aaral sa bahay (mga 
nakaantas na babasahin, manipulative, atbp.)  

 
Mga Pamamalakad sa Akademya  

● Sistema/Mga Rekord ng Impormasyon ng 
Mag-aaral 

● Pangkalahatang pag-iiskedyul 
● Pagdalo at pagpapatala 
● Mga mapagkukunan sa kurikulum  
● Pagkuha ng empleyado, onboarding, at 

reallocation 
● Propesyonal na pagpapaunlad at mga 

ipinag-uutos na pagsasanay upang 
matugunan ang mga regulasyon/gabay 

● Pagtatasa ng kawani 

Mga Mag-aaral na may Kapansanan (Students with 
Disabilities, SWD)  
Mag-aaral ng Wikang Ingles (English Language 
Learner, ELL) 
Mag-aaral ng Maraming Wika (Multilingual Learner, 
MLL) 

● Pagtugon sa mga kinakailangan sa IEP at 504 
plan para sa mga mag-aaral 

● Pagtugon sa mga pangangailangan sa 
edukasyon sa CRPart-154 ng mga mag-aaral na 
ELL/MLL 

● Pagsuporta sa mga mag-aaral sa isang 
malayong kapaligiran sa pamamagitan ng mga 
serbisyo sa pagtuturo at programa 

● Pagtugon sa nawalang kaalaman at pagtugon 
sa mga oportunidad sa pagpapabilis 

● Pagbabago ng kurikulum - pagtukoy ng mga 
suporta/pang-akay 

● Pakikibahagi at ugnayan sa mga pamilya - 
regular na komunikasyon at harapang touch 
point (gamit ang isang modyul mula sa malayo, 
kung kinakailangan)  

 
Panlipunan-pandamdaming Pagkatuto (SEL) 

● Mga suporta sa kalusugan ng pag-iisip 
● Mga suporta sa pamilya para sa pag-aaral at 

mga pangangailangan sa pakikipagkapwa at 
emosyon 

● Pakikibahagi at ugnayan sa mga pamilya - 
regular na komunikasyon at harapang touch 
point (gamit ang isang modyul sa pag-aaral 
mula sa malayo, kung kinakailangan)  

● Mga pagpapahusay sa kurikulum upang 
maibilang ang kamalayan sa sarili, 
pamamahala ng sarili, kamalayang panlipunan, 
mga kasanayan sa pakikipag-ugnayan, at 
responsableng paggawa ng desisyon 

● Kapakanan ng kawani at mga regular na 
oportunidad para sa pangangalaga ng sarili  

● Pagbuo at pagpapanatili ng kultura 
 
Mga Serbisyo sa Pagkain at Nutrisyon 

● Mga pangangailangan sa nutrisyon ng mga 
mag-aaral 

● Tumutugong pagbabahagi ng pagkain 
(oras/lokasyon) 

Mga Pasilidad 
● Paglilinis ng mga pasilidad 
● Espasyo para sa social distancing 
● Pagsasaayos ng mga kasalukuyang 

pasilidad 
 

Kalusugan, Kaligtasan at Seguridad  
● Pagprotekta sa mga Kawani ng 

Pamamalakad 
● Pagsasanay para sa Kaligtasan 
● Kalusugan at mga pamamaraan sa 

kaligtasan 
● Mga medikal na pangangailangan at 

konsiderasyon 
 

Badyet 
● Mga kapital na yamang-tao, mga 

pisikal na mapagkukunan, at 
pagbabadyet 

● Paglalaan ng Kawani 
 
Teknolohiya 

● Suporta sa teknolohiya para sa mga 
tagapagturo, mag-aaral, at pamilya 

● Access sa mga tool para sa 
pag-aaral mula sa malayo (Zoom, 
Google classroom, atbp.) 

● Makatarungang access sa mga 
device at koneksiyon na may mataas 
na bandwidth 

 
Transportasyon 

● Paggalaw ng mag-aaral at 
transportasyon 

● Paghahatid ng mga pagkain 
● Paglilinis ng mga sasakyan  
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● Pagbabago ng patakaran 

Pakikilahok ng Stakeholder  - Isang Plano, Maraming Tinig  
Nagtakda ang ating distrito ng isang landas upang makabuluhang makibahagi sa mga pangunahing stakeholder at 

isama ang kanilang mga komento sa aming plano. Tapat kami sa 
aming kapasiyahan na ipagpatuloy na regular na ibahagi ang 
pag-usad sa at kumuha ng mga komento mula sa ating komunidad 
habang ipinapatupad ang aming plano para sa pagbabalik. 
Nagpaplano kami para sa mga mabilis na sentro ng gabay at 
magpapatuloy kami sa paghingi ng mga komento sa kung paano 
mapagsisilbihan ang ating mga mag-aaral sa pinakaligtas na 
posibleng paraan. Nakatutulong ang mga komento sa aming mga 

team na virtual na makapunta sa mga silid-aralan, tahanan, at lokasyon sa komunidad; makakita ng maraming pananaw, 
na nagtatampok sa iba't ibang pangangailangan ng ating mga stakeholder; at makalikha ng diwa ng pagtutuon sa 
pangmatagalang pagpapatupad ng aming plano nang may suporta.  
 

Paksa ng Town Hall   Petsa/Oras  # ng mga Kalahok 

Mga Kawani sa Pagtuturo   Hulyo 22 - 12:00-1:00 PM  300 

Komunidad   Hulyo 22 - 6:00-7:00 PM  200  

Mga Kawani na hindi para sa Pagtuturo   Hulyo 24 - 3:45-4:45  PM  120 

Mga Mag-aaral   Hulyo 27 -4:00-5:00 PM   300  

 
Tanong sa Survey sa Komunidad: Kung pinahihintulutan ang ating mga paaralan, sa ilalim ng mga nailalapat na gabay 
na magkaroon ng mga mag-aaral sa mga gusali sa Setyembre 2020, papapasukin mo ba ang iyong (mga) anak sa 
paaralan? Pakitandaan na susundin ng mga paaralan ang mga nailalapat na panuntunan sa kalusugan at kaligtasan (iyon 
ay ang mga face mask, mga protokol sa paglilinis at social distancing).   
 
*Ang graph na kabilang sa ibaba ay mula sa Survey sa Komunidad sa Hulyo 2020  
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*Ang mga sipi na kabilang sa ibaba ay pinili batay sa mga trend mula sa 620 kalahok sa mga Town Hall at higit sa 2,000 
tugon sa mga survey.  
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Payugto-yugtong Pamamaraan sa ating Ligtas na Pagbabalik   
 

Aming priyoridad sa buong panahon ng aming pagpaplano at habang lumilipat tayo sa taong pampaaralan 2020-2021 
ang maglaan sa mga mag-aaral ng oras para sa harapang sesyon kasama ang kanilang mga tagapagturo hangga't 
maaari, na naaayon sa mga pamantayan ng kalusugan, kaligtasan, at kapakanan. Batay sa mga trend na nakolekta mula 
sa mga pangunahing stakeholder sa mga survey at mga virtual na town hall,  mga sesyon ng gawain kasama ang Lupon 
ng Edukasyon, at bawat isa sa aming mga bahaging komite, at gabay na inilabas ng NYSED at DOH na nag-aatas ng mga 
kinakailangan sa pisikal na pagdistansiya, gagamit tayo ng payugto-yugtong pamamaraan sa pisikal na pagbabalik sa 
ating mga pisikal na gusali ngayong taglagas. 
Nangangahulugan ang isang payugto-yugtong 
pamamaraan na maingat naming isasaalang-alang ang mga 
kasalukuyang kondisyon at mga opisyal na rekomendasyon sa 
kalusugan bago magbalik ng maliit na bahaging grupo ng 
ating buong populasyon ng paaralan sa isang 
pagkakataon. Ang mga desisyon ukol sa paglipat at pag-alis 
sa mga yugto ay gagawin ng Superintendente ng Mga 
Paaralan at isasama ang pagsasaalang-alang ng gabay at mga 
kondisyon sa kalusugan. Maghahatid kami ng tuloy-tuloy na de-kalidad na pagtuturo sa pamamagitan ng karanasan sa 
pag-aaral mula sa malayo para sa lahat ng mag-aaral. Tumukoy kami ng mga maagang mag-aaral (early learner) at mga 
mag-aaral na may kapansanan bilang priyoridad sa mga serbisyo sa pagbabalik sa personal.   

Pangkalahatang-ideya ng Mga Yugto  
Kasalukuyan kaming nagpaplano ng isang pamamaraan na may anim na yugto, at sa bawat kasunod na yugto ay 
magpapapasok ng isang maliit na bahaging grupo ng ating populasyon batay sa kung sino ang sinasabi ng pananaliksik 
at mga panuntunan ng CDC na lubos na makikinabang mula sa pagtuturo sa personal. 
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*Pakitingnan ang mga detalye ukol sa payugto-yugtong pamamaraan sa mga sumusunod na pahina upang matuto pa tungkol sa 

mga espesyal na programa   
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Balangkas para sa Payugto-yugtong Pamamaraan  

Yugto 0 

Linggo ng:  Mga Mag-aaral - Nasa Kampus   Mga Mag-aaral - Nasa Bahay para 
sa Pag-aaral mula sa Malayo  

Setyembre 7-11 
9/7 - Walang Pasok sa Paaralan 
Setyembre 14-18 
Setyembre 21-25 
Setyembre 28-Oktubre 2 
9/28 - Walang Pasok sa Paaralan  

Walang mag-aaral sa kampus sa buong buwan ng 
Setyembre  
 

Lahat ng mag-aaral sa baitang K-12 
 

 
 
 

Yugto 1 
Linggo ng:  Mga Mag-aaral - Nasa Kampus   Mga Mag-aaral - Nasa Bahay para 

sa Pag-aaral mula sa Malayo  

Oktubre 5-9 
Oktubre 12-16 
 
10/12 - Walang Pasok sa 
Paaralan  

 

Baitang  Programa 

K  Lahat ng mag-aaral kabilang ang 
SWD, ELL/MLL at 504 

K-5  6:1+1 at 12:1+3  (42 mag-aaral) 

6-8  8:1+1 at 12:1+3 (24 na mag-aaral) 

9-12  12:1+3 (15 mag-aaral) 
 

Baitang 1-12  
Pagbubukod: ang mga priyoridad na 
programa ng espesyal na edukasyon para 
sa mga mataas na pangangailangan na 
sumusuporta sa malaking kakulangan sa 
kakayahang umunawa, maraming 
kapansanan at mahahalagang 
pangangailangan sa pakikipagkapwa at 
emosyon ay gagawin sa kampus. 

 
 

Yugto 2 
Linggo ng:  Mga Mag-aaral - Nasa Kampus   Mga Mag-aaral - Nasa Bahay para 

sa Pag-aaral mula sa Malayo  
 

Oktubre 19-23 
 

Baitang/Yugto  Programa  

Buong Yugto 1 (tingnan ang tsart ng Yugto 1 sa itaas) 

1  Lahat ng mag-aaral kabilang ang 
SWD, ELL/MLL  at 504 

K-8  12:1+2 (45 mag-aaral) 

K-5  12:1+1 (34 na mag-aaral) 

6-8  12:1+1 (39 na mag-aaral) 

9-12  12:1+1 (78 mag-aaral) 
 

Baitang 2-12  
Pagbubukod: ang mga 
priyoridad na programa 
ng espesyal na 
edukasyon para sa mga 
mataas na 
pangangailangan na 
sumusuporta sa malaking 
kakulangan sa 
kakayahang umunawa, 
maraming kapansanan at 
mahahalagang 
pangangailangan sa 
pakikipagkapwa at 
emosyon ay gagawin sa 
kampus. 
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Yugto 3 

Linggo ng:  Mga Mag-aaral - Nasa Kampus   Mga Mag-aaral - Nasa Bahay para 
sa Pag-aaral mula sa Malayo  

Oktubre 26-30 
 

Baitang/Yugto  Programa 

Buong Yugto 2 (tingnan ang tsart ng Yugto 2 sa itaas) 

2   Lahat ng mag-aaral kabilang ang SWD, 
ELL/MLL at 504 

3-5  15:1 (63 mag-aaral) 

6-8  15:1 (93 mag-aaral) 

9-12  15:1 (186 na mag-aaral) 
 

Baitang 3-12  
Pagbubukod: ang mga priyoridad na 
programa ng espesyal na edukasyon 
para sa mga mataas na pangangailangan 
na sumusuporta sa malaking kakulangan 
sa kakayahang umunawa, maraming 
kapansanan at mahahalagang 
pangangailangan sa pakikipagkapwa at 
emosyon ay gagawin sa kampus 

 

Yugto 4 

Linggo ng:  Mga Mag-aaral - Nasa Kampus   Mga Mag-aaral - Nasa Bahay para 
sa Pag-aaral mula sa Malayo  

Nobyembre 2-6 
Nobyembre 9-13 

 

Baitang/Yugto  Programa 

Buong Yugto 3 (tingnan ang tsart ng Yugto 3 sa itaas) 

3  Lahat ng mag-aaral kabilang ang SWD, 
ELL/MLL at 504 

6-12  Iba't ibang layer ng serbisyo sa suporta 
- pagpapayo at kaukulang aksiyon 

 

Baitang 4-12  

 

Yugto 5 

Linggo ng:  Mga Mag-aaral - Nasa Kampus   Mga Mag-aaral - Nasa Bahay para 
sa Pag-aaral mula sa Malayo  

Nobyembre 16-20 
Nobyembre 23-27  

 

Baitang/Yugto  Programa 

Buong Yugto 4 (tingnan ang tsart ng Yugto 4 sa itaas) 

4  Lahat ng mag-aaral kabilang ang SWD, 
ELL/MLL at 504 

6-12  Iba't ibang layer ng serbisyo sa suporta 
- pagpapayo at kaukulang aksiyon 

 

Baitang 5-12  
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Yugto 6 

Linggo ng:  Mga Mag-aaral - Nasa Kampus   Mga Mag-aaral - Nasa Bahay para 
sa Pag-aaral mula sa Malayo  

Nobyembre 30-Disyembre 4 
 

Baitang/Yugto  Programa 

Buong Yugto 5 (tingnan ang tsart ng Yugto 5 sa itaas) 

5  Lahat ng mag-aaral kabilang ang 
SWD, ELL/MLL at 504 

6-12  Iba't ibang layer ng serbisyo sa 
suporta - pagpapayo at kaukulang 
aksiyon 

 

Baitang 6-12  

 

Mga Yugto sa Hinaharap - Pagbabalik ng mga Mag-aaral sa Baitang 6-12   

Patuloy na magiging pinag-iisipang yugto ang pagpaplano para sa pagbabalik ng mga mag-aaral sa baitang 6-12. May dagdag na 
panganib sa paglipat ng kontaminasyon ang mga mag-aaral sa sekondarya dahil sa katangian ng iskedyul ng paaralang sekondarya. 
Payugto-yugto naming ibabalik sa mga lokasyon ng kampus ang mga mag-aaral sa sekondarya para sa pagtuturo sa personal kung 
patuloy na titibay at/o bubuti ang mga sukatan sa COVID-19.  Pagpapasiyahan namin sa unang bahagi ng Disyembre kung 
pahihintulutan ng mga kondisyon na ibalik ng distrito ang mga mag-aaral sa baitang 6-12 nang kabuuan o sa pamamagitan ng 
patuloy na payugto-yugtong pamamaraan sa Disyembre at/o sa semestre sa tagsibol.   

Paglipat-lipat sa Mga Yugto  
Kasinghalaga ng pagtukoy kung aling grupo ng mga mag-aaral ang dadalo sa personal sa bawat yugto ang pagtukoy kung paano 
pagpapasiyahan ng pamunuan ng distrito kung handa na ang Middletown na lumipat mula sa isang yugto patungo sa kasunod. 
Nangungunang priyoridad namin ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral at kawani, at sa bawat oras na magpapapasok kami ng 
panibagong grupo ng mga mag-aaral, tataas din ang mga pangangailangan para sa transportasyon, mga pasilidad, at paglalaan 
ng kawani. 
 
Malalaman natin kung handa na tayong simulang pabalikin ang mga mag-aaral at lumipat mula sa isang yugto patungo sa isa pa kapag: 
 

● Tuloy-tuloy nating naipapatupad ang gabay ng NYSDOH at NYSED sa pisikal na pagdistansiya, kalinisan ng katawan, mga 
gawi sa paglilinis, at iba pang paunang pag-iingat sa pampublikong kalusugan, ayon sa pormal na pagsusuri 

● Ipinapahiwatig ng datos na kaya nating tugunan ang mga pangangailangan sa paglalaan ng kawani para sa yugtong ito sa 
pamamagitan ng mga empleyado na full-time, part-time, panghalili at mga kinontratang serbisyo 

● Ipinapahiwatig ng datos na mayroon tayong mga personal na pamprotektang kagamitan (personal protective equipment, 
PPE), pantakip sa mukha, supply para sa paglilinis, at iba pang mapagkukunan na kinakailangan para lumipat sa yugtong ito 

● Hindi nalalabag ng paglipat sa yugtong ito ang mga regulasyon ng Estado ng New York tungkol sa pagsusuot ng mask, 
pisikal na pagdistansiya, o pinakamataas na kapasidad ng pasilidad 

● Ipinapakita ng kasalukuyang antas ng paglipat ng sakit sa komunidad na ligtas nang gawin ito 
 
Tunay kaming umaasa na pahihintulutan tayo ng mga kondisyon na lumipat sa 100% pag-aaral sa kampus at sa personal para sa 
maraming mag-aaral hangga't posible at sa lalong madaling panahon. Regular na magpupulong ang distrito upang suriin ang datos 
sa itaas upang pagpasiyahan kung kailangan nating lumipat nang mas dahan-dahan o mas mabilis sa mga yugto natin. Tulad ng 
makikita sa mga tsart sa itaas, kasalukuyan naming plano na karamihan ng mga mag-aaral sa baitang 6-12 ay mananatili sa pag-aaral 
mula sa malayo hanggang sa hindi mas aaga sa Disyembre 4. Magkakaroon ng mga serbisyo sa personal para sa pagpapayo at 
kaukulang aksiyon para sa mga baitang 6-12 simula sa Yugto 4. Para sa higit na impormasyon tungkol sa mga tagubiling ibinigay sa 
lahat ng mga mag-aaral sa lahat ng yugto, tingnan ang pahina 21. 
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Akademya 

Pagtuturo at Pag-aaral 
Nasa sentro ng aming pagpaplano 
ang pangangailangan para sa 
mabisa, masinsinan, at may 
malasakit na pag-aaral mula sa 
malayo. Kinikilala namin na 
mapanghamon ang tagsibol na ito 
para sa lahat ng stakeholder dahil 
bigla tayong napasok sa isang 
karanasan sa pag-aaral mula sa 
malayo. Gayunman, nakapaglaan 
kami ng malaking oras ngayong 
tag-init upang suriin ang mga aral 
na natutuhan, makibahagi sa mga 
stakeholder, maghanda ng 
propesyonal na pagpapaunlad para 
sa mga kawani, at 
magsaalang-alang ng mga paraan 
upang suportahan ang mga 
pamilya at mag-aaral ng isang 
pagsisimula sa pag-aaral mula sa 
malayo ngayong taglagas.  
 
Kabilang sa ating mga plano para 
sa pag-aaral mula sa malayo para 
sa Elementarya, Gitna, at 
Sekondaryang antas ang mga 
oportunidad para sa parehong 
magkakasabay (aktuwal na oras) 
at hindi magkakasabay na 
pagtuturo pati ang mga 
oportunidad sa kaukulang 
aksiyon at pagpapabilis sa 
pamamagitan ng suporta sa 
maliliit na grupo. Pahihintulutan 
ng mga iskedyul ang madaling 
transisyon sa pagitan ng 
pag-aaral sa personal at mula sa 
malayo. Sa loob ng bawat 
modelo, susuriin namin ang mga 
agwat sa pagkatuto at tutugunan 
ang kadalian sa paggamit hinggil 
sa pagpapatupad ng digital na 
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plataporma. 
Sumusunod ang bawat saklaw at pagkakasunod-sunod ng aming kurikulum sa Mga Pamantayan sa Pag-aaral ng Estado 
ng New York. Ang aming mga dokumento sa saklaw at pagkakasunod-sunod ay isang komprehensibong listahan ng 
mga kasanayan, estratehiya, at konsepto na kinakailangan ng mga mag-aaral upang magpakita ng kahusayan sa bahagi 
ng nilalaman.  Isinaayos namin ang mga pangkat sa kurikulum, kabilang ang mga tagapangasiwa at guro, upang maingat 
na suriin ang bawat dokumento ng kurikulum para tukuyin ang mga bahagi para sa pagpapabilis at pagwawasto. Dahil sa 
inaasahang paglipat-lipat sa iba't ibang modelo sa buong taong pampaaralan 2020-2021, nagtulungan kaming lumikha 
ng mga estratehiya at isinaayos namin ang mga mapagkukunan upang maging suporta sa modelo na sa personal, mula 
sa malayo, o hybrid.  
 
Ang karamihan ng mga minuto para sa pagtuturo sa antas ng sekondarya ay inilaan sa magkakasabay (aktuwal na oras) 
na pag-aaral kung saan makikipag-ugnayan ang guro sa lahat ng kaniyang mga mag-aaral bawat araw. Kabilang sa mga 
iskedyul para sa elementarya para sa pag-aaral mula sa malayo ang magkakasabay na oras ng pagtuturo para sa mga 
pangunahing asignatura araw-araw pati ang kabahaging oras para sa maliit na grupo para makipag-usap ang mga guro 
sa kanilang mga mag-aaral sa format na 1:1 o maliit na grupo para sa pagtuturo, kaukulang aksiyon, pagpapabilis, at 
muling pagtuturo. 
 
Magbibigay kami sa lahat ng mag-aaral ng pantay na access sa pagtuturo sa bawat senaryo, pati ng mga device na 
gagamitin sa lahat ng senaryo. Sa antas ng elementarya, kabahagi ang oras para sa maliit na grupo sa pang-araw-araw 
na iskedyul upang pahintulutan ang guro na iangkop ang turo sa mga partikular na pangangailangan ng mag-aaral 
kabilang ang pagpuno sa kakulangan at 1:1 na pagsusuri at pagbibigay ng komento. Pinahihintulutan din ng modelo para 
sa sekondarya ang suporta para sa mag-aaral sa loob ng modelo sa ilang paraan. Magbibigay ang mga guro ng suporta 
sa maliit na grupo sa loob ng pang-araw-araw na pagtuturo. Bilang dagdag, magkakaroon ang mga mag-aaral ng 
oportunidad na tumanggap ng suporta na may kaukulang aksiyon at/o pagpapabilis sa pamamagitan ng mga 
nakaiskedyul na sesyon kasama ang mga guro.   

Para sa impormasyong may kinalaman sa pagtuturo at pag-aaral sa isang espesyal na edukasyon ng Orange-Ulster  
BOCES (OUBOCES) at mga programa sa Karera at Teknikal na Edukasyon, mangyaring tingnan ang website ng OUBOCES. 
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SAMPLE na Iskedyul ng Pag-aaral mula sa Malayo ng Paaralang Elementarya (K-5) 
Pakitandaan: Ang iskedyul na kabilang sa ibaba ay para sa mga layunin ng pagpapakita lamang.  Maaaring mayroong 
mga asignatura ang mga mag-aaral sa salit-salitang oras depende sa antas ng baitang at guro.  
 

Oras  Iskedyul 

8:00 - 8:15  PreFuel: Kakain ang mga mag-aaral ng almusal - sisimulan ng guro ang mabilis na 
pagtanggap sa mga kalahok, kukuha ng bilang ng dumalo, at aayusin ang anumang 
teknikal na isyu 

8:15 - 8:40  Panlipunan-pandamdaming Pagkatuto : Pangungunahan ng mga guro ang mga 
aktibidad upang buuin ang kultura ng klase at suportahan ang pag-unlad ng indibidwal 
na mag-aaral sa mga gawi sa pakikipagkapwa at emosyon. 

8:40 - 8:45  Transisyon 

8:45 - 9:15  Klase sa Sining sa Wikang Ingles 

9:15 - 9:25  Maikling Pahinga at Transisyon 

9:25 - 9:55  Klase sa Matematika 

9:55 - 10:05  Maikling Pahinga at Transisyon 

10:05 - 10:35  Klase sa Araling Panlipunan o Agham 

10:35 - 11:20  Tanghalian 

11:20 - 2:45  Naibabagay na oras: Ang mga mag-aaral ay gagawa nang mag-isa, sa mga grupo, o 1:1 
kasama ang guro para sa pagpapabilis o suporta sa nawalang kaalaman, o kasama ang 
mga guro sa mga Espesyal na klase (sining, musika, aklatan, at PE). 

2:45 - 3:30  Katapusan ng Araw ng Pagtuturo para sa Mga Mag-aaral - mga komento at paglabas 
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Tagalog/Tagalog 
 
 
SAMPLE na Iskedyul ng Pag-aaral mula sa Malayo para sa Middle School (6-8) 
 

Oras  A1/B1 na Iskedyul sa Araw  B1/B2 na Iskedyul sa Araw 

8:00 - 9:15  Oras 1  Oras 5 

9:15 - 9:20  Transisyon  Transisyon 

9:20 - 10:35  Oras 2  Oras 6 

10:35 - 10:40  Transisyon  Transisyon 

10:40 - 11:55  Oras 3  Oras 7 

11:55 - 12:42  Tanghalian  Tanghalian 

12:42 - 12:47  Transisyon  Transisyon 

12:45 - 2:02  Oras 4  Oras 8 

2:02 - 3:00  Suporta sa Mag-aaral  Suporta sa Mag-aaral 
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Tagalog/Tagalog 
 

SAMPLE na Iskedyul ng Pag-aaral mula sa Malayo para sa High School (9-12) 
 

Oras  X/Y na Iskedyul sa Araw  X2/Y2  na Iskedyul sa Araw 

8:00 - 8:50  Oras 1  Oras 6 

8:50 - 9:00  Transisyon  Transisyon 

9:00 - 9:50  Oras 2  Oras 7 

9:50 - 10:00  Transisyon  Transisyon 

10:00 - 10:50  Oras 3  Oras 8 

10:50 - 11:00  Transisyon  Transisyon 

11:00 - 11:50  Oras 4  Oras 9 

11:50 - 12:00  Transisyon  Transisyon 

12:00 - 12:50  Oras 5  Akademikong Suporta 

12:50 - 1:30  Tanghalian  Tanghalian 
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Tagalog/Tagalog 

Pagdalo at Palagiang Pagliban - Dumalo ngayon, magtagumpay sa kinabukasan! 
Pagdalo at Pag-ulat ng Pagdalo 
Ang pang-araw-araw na pag-uulat ng pagdalo ay pangunahing kinakailangan sa bawat senaryo. Ipagbibigay-alam namin ang 
mga patakaran at pamamaraan sa pagdalo sa mga pamilya at mag-aaral sa simula ng taong pampaaralan at patuloy kaming 
magbibigay-alam sa buong taon upang bigyang-diin ang kahalagahan o itala ang anumang pagbabago at/o pagsasaayos sa 
mga inaasahan. Kabilang sa komunikasyon ang pagbuo ng mga sulat/pahayagan para sa magulang, virtual na touchpoint, 
pagbisita sa bahay, robocall (awtomatikong pagtawag), email, pagpapadala ng text message, at social media. Itatala ng mga 
guro ang araw-araw na pagdalo sa aming sistema ng pamamahala sa mag-aaral batay sa kinakailangang araw-araw na 
nakaiskedyul na pakikipag-ugnayan at pakikibahagi sa mag-aaral. Maglalabas ng mga araw-araw na ulat upang tukuyin ang 
mga mag-aaral na lumiban at/o palagiang lumiliban. Makikipag-ugnayan sa mga pamilya araw-araw upang tukuyin ang mga 
dahilan sa pagliban at mga pangangailangan o hadlang na maaaring mayroon ang mag-aaral sa paglahok sa araw-araw na 
aralin.  Ngayong taon, higit kailanman, susuportahan namin ang ating mga mag-aaral at pamilya sa ating presensiya, 
pananatiling nakikilahok at pagpapadama ng suporta. Bibigyang-diin namin ang isang matatag at nagtitiwalang ugnayan sa 
pagitan ng mga mag-aaral, pamilya, guro, at magkakaroon ng malaking epekto ang mahahalagang kawani ng paaralan sa 
kakayahan ng mga mag-aaral na magkamit ng tagumpay.   Ang pagtatatag at pagpapanatili ng regular na komunikasyon sa 
mga pamilya at pagtanggap sa kanila bilang mga katuwang sa ating komunidad ng paaralan ay lilikha ng mga senaryo kung 
saan mararamdaman ng mga mag-aaral na suportado sila sa bahay at sa paaralan.  

 
Palagiang Pagliban 
Bagaman walang pangkalahatang pamamaraan sa pagtugon sa palagiang pagliban, nakatuon kami sa pagbibigay ng mga 
kaukulang aksiyon upang pigilin at tugunan ang palagiang pagliban na may kinalaman sa pangkalahatang kalusugan at 
kalusugan ng pag-iisip. Kinikilala namin na maraming salik ang nakaaapekto sa pagdalo ng mag-aaral, at maaaring 
maapektuhan ang mga ito ng mga modelo sa pagtuturo na ibinibigay; sa personal, hybrid, at mula sa malayo.  Tinutugunan 
namin ang palagiang pagliban gamit ang mga sumusunod na estratehiya at suporta:   

Maglinang ng isang kultura ng pagdalo 
● Ipaalam sa malinaw at may malasakit na paraan sa mga pamilya at mag-aaral ang patakaran sa pagdalo at mga 

inaasahan para sa pakikilahok batay sa modelo ng pagtuturo.  
● Hikayating makibahagi ang lahat ng stakeholder sa mas malalim na pagkaunawa sa kahalagahan ng pagdalo sa 

buong komunidad ng paaralan sa pamamagitan ng mga pakikipagtulungang pag-uusap, pananaliksik, panloob na 
pagsusuri ng datos at pakikibahagi sa komunidad.  

● Gamitin ang Infinite Campus (IC) upang subaybayan ang araw-araw na pagdalo, pagiging huli sa klase, at pakikilahok 
ng mag-aaral - itinatabi ng paggamit ng sistema ng impormasyon ng mag-aaral ang mga datos sa isang sentral at 
protektadong lokasyon.   

● Gamitin ang mga elemento ng datos sa pagdalo upang mabilis na makita ang mga epekto sa akademikong pagganap 
ng mag-aaral.  

 

Maagang Pagtukoy at Kaukulang Aksiyon 
● Regular na sinusubaybayan ng bawat paaralan ang mga datos sa pagdalo at ipinagbibigay-alam sa mga magulang 

ang tungkol sa mga isyu kapag nagkakaroon ng mga ito. 
● Gamitin ang mga datos upang tukuyin kung sinong mga mag-aaral ang nanganganib, upang maaksiyunan mo ito 

bago maging palagiang pagliban ang minsang pagliban. 
● Bumuo ng mga plano para sa kaukulang aksiyon; pagtawag sa telepono ng magulang, mga pagbisita sa bahay, 

pagpapayo, pagsasaayos sa pagtuturo, pakikibahagi sa mga katuwang sa komunidad, atbp.  
 

Lumikha ng mas positibong kultura ng paaralan at pagtuon sa nakakaengganyong pagtuturo 
● Tasahin at tugunan ang pakikilahok ng mag-aaral sa pag-aaral  
● Bigyan ang mga guro at lider ng paaralan ng suportang may iba't ibang antas upang tulungan ang mga mag-aaral na 

manatiling mas nakikilahok at kumikilos ng positibo. 
● Tulungan ang mga mag-aaral na magkamit ng positibong pag-unlad ng panlipunan at emosyonal na pagkatao, 

habang pinalalakas ang mga pag-uugali na bumuo sa iyong ideyal na kultura ng paaralan. 
● Gumamit ng mga insentibo at gantimpala na batay sa layunin upang hikayatin ang pagdalo at mga positibong 

pag-uugali ng mag-aral na angkop sa edad. 
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Tagalog/Tagalog 

Mga Aksiyon bilang Suporta sa Akademya 

Distrito  Mga Paaralan 
● Magdisenyo ng anumang kinakailangang pagbabago sa kung 

paano tayo nagpaplano, nagtuturo, at nagsusuri ng pag-aaral ng 
mag-aaral  

● Dapat bigyang-priyoridad at isagawa ng distrito ang maraming 
paraan ng pakikibahagi sa mga pamilyang may mga anak na 
pinakamalayo sa oportunidad sa edukasyon. Pag-isipan ang mga 
paraan upang maipagpatuloy ang pag-uusap sa buong taon para 
matiyak na natutugunan ang mga pangangailangan ng mga 
mag-aaral at pamilya sa anumang kapaligiran ng pag-aaral. 

● Magdisenyo ng mga iskedyul sa pagtuturo para sa mga senaryo na 
hybrid na pag-aaral at pag-aaral mula sa malayo. 

● Bumuo ng plano para sa pagsisimula ng taong pampaaralan 
kabilang ang pagtatatag ng mga protokol at rutina, inaasahan para 
sa pag-aaral, at regular na pakikipag-ugnayan ng mag-aaral sa mga 
guro. 

● Gamitin ang mga pangkat sa pagsusulat ng kurikulum upang 
magsagawa ng malalim na pagtingin sa saklaw at 
pagkakasunod-sunod para matukoy ang mga agwat sa kasanayan 
mula sa panahon ng pagsasara - paano natin hindi lamang 
maisasara ang mga agwat sa pagkatuto, kundi mapapabilis rin ang 
pagkatuto  

● Gamitin ang mga pangkat sa pagsusulat ng kurikulum upang 
talakayin ang mga bahagi ng muling pagdisenyo sa loob ng 
kasalukuyang dokumento ng saklaw at pagkakasunod-sunod para 
tugunan ang nawalang kaalaman.  Bigyang-diin ang 
pangangailangan para sa mabungang naka-print at biswal na 
mapagkukunan na maaaring magamit sa kapaligiran ng pag-aaral 
sa personal o mula sa malayo man - mag-ugnay ng 
panlipunan-pandamdaming pagkatuto (SEL) at mga gawi na 
tumutugon sa kultura upang suportahan ang mga mag-aaral ng 
virtual o sa personal.  

● Gamitin ang mga pangkat sa pagsusulat ng kurikulum upang 
bigyang-diin ang mga bahagi kung saan ang kurikulum ay 
nangangailangan ng pagsasaayos para maisalamin ang kasaysayan 
at kultura ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang pinagmulan 

● Pagsasaalang-alang sa mga pagsasaayos para sa nilalaman para sa 
mga hindi pangunahing klase upang tugunan ang mga 
kinakailangan sa social distancing 

● Tukuyin kung paano at aling pagsusuri ang gagamitin sa isang 
kapaligiran ng pag-aaral mula sa malayo.  

● Isaalang-alang ang mga potensiyal na implikasyon sa proseso ng 
pagtatasa sa guro (APPR) sa lahat ng tatlong senaryo. 

● Suriin ang mga gawi sa pagmamarka  
● Suriin ang patakaran sa pagdalo - muling idisenyo ang mga 

kinakailangang bahagi upang tugunan ang mga kinakailangan sa 
dokumento ng gabay ng NYSED  

● Magplano para sa pagbuo at pagpapatupad ng toolbox para sa 
pagtuturo mula sa malayo para sa mga guro, mag-aaral, at pamilya.   

● Kumuha ng mga mapagkukunan para sa mga kit na maaaring iuwi 
sa bahay upang suportahan ang pagtuturo sa bahay  

● Bumuo ng mga mapagkukunan upang suportahan ang backpack 
program ng pamamahala sa mag-aaral (IC) 

● Magbigay ng propesyonal na pagpapaunlad at gabay para 
sa mga tagapagturo na nagtuturo sa isang malayong 
kapaligiran: mga pinakamabuting gawi para sa pag-aaral 
mula sa malayo, pagbabago sa mga iskedyul, update sa 
kurikulum 

● Muling pag-isipan ang mga espesyal na iskedyul at 
panuntunan para sa pagpapatupad ng mga iskedyul ng 
mga espesyal na klase 

● Lumikha ng mga oportunidad sa propesyonal na 
pagpapaunlad na nakapaligid sa mga pagsasaayos sa 
saklaw at pagkakasunod-sunod at pagpapatupad ng 
pagsusuri upang tukuyin ang nawalang kaalaman 

● Magplano para sa mga pagkakatulad at sa paggamit ng 
mga pundasyong digital na tool (hal. Google Classroom, 
Google Meet) upang pataasin ang pakikilahok ng 
mag-aaral sa akademya 

● Magplano para sa mga potensiyal na ekstrakurikular na 
maaaring gawin ng may social distancing upang 
mapahusay/maitaguyod ang pakikilahok at kapakanan sa 
pakikipagkapwa at emosyon 

● Magplano para sa oryentasyon ng mga magulang at 
pamilya sa mga inaasahan para sa pag-aaral mula sa 
malayo 

● Paglikha ng dokumento sa pagmamarka para sa 
Elementarya, Middle School, at High School (para sa mga 
guro at pamilya)  
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Tagalog/Tagalog 
 

Mga Pamamalakad 

 

Kalusugan at Kaligtasan  
Nangungunang priyoridad namin ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga mag-aaral, ating mga kawani, at kanilang 
mga pamilya. Gusto naming maramdaman ng mga mag-aaral at empleyado na ligtas sila sa pagbabalik sa mga 
kampus ng paaralan. Isinasama ng aming plano para sa muling pagbubukas ang mga rekomendasyon at gabay mula 
sa Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (CDC), Departamento ng Kalusugan ng Estado ng New York 
(NYSDOH) at  Departamento ng Edukasyon ng Estado ng New York (NYSED). 

Magkakaroon sa lahat ng mga paaralan sa distrito ng mga sumusunod na protokol at pamamaraan para sa taong 
pampaaralan 2020-21. Ang sinumang may mga tanong o alalahanin ay dapat makipag-ugnayan sa aming mga 
Tagapag-ugnay sa COVID-19 na sina Barbara Kura at Lenny Zapka sa covidinfo@ecsdm.org  

Upang matiyak na sumusunod ang mga empleyado, mag-aaral, at bisita sa mga kinakailangan, kami ay: 
 

● Magpapaskil ng mga karatula sa iba't ibang lugar sa bawat gusali upang paalalahanan ang lahat na sumunod sa 
wastong kalinisan ng katawan, mga tuntunin sa social distancing, angkop na paggamit ng personal na 
pamprotektang kagamitan (PPE), at mga protokol sa paglilinis/pagdisimpekta. Bilang dagdag, gagamitin namin 
ang mga monitor sa lobby ng aming pangunahing tanggapan at iba pang medium na nakikita upang paulit-ulit 
na ipakita ang mahahalagang impormasyon.  Hindi hinihikayat ang pagtitipon sa lobby.  
 

● Magtatag ng plano sa komunikasyon para sa mga empleyado, bisita, at magulang/katiwala na may tuloy-tuloy na 
paraan ng pagbibigay ng napapanahong impormasyon. Magagawa ito sa pamamagitan ng: 

● Website 
● Email 
● Social media 
● Pagpapadala ng naka-print na kopya 
● Voice messaging at/o mensahe sa video 
● Mga tradisyonal na media outlet 

 
● Magpanatili ng tuloy-tuloy na talaan ng bawat tao, kabilang ang mga kawani, manggagawa, at bisita, na maaaring 

nakasalamuha ng malapit ang ibang indibidwal sa lugar ng trabaho, paaralan, o lugar; maliban sa mga delivery na 
isinasagawa ng may angkop na PPE o sa pamamagitan ng contactless na paraan. 

 
● Kung ang sinumang may nakasalamuhang guro o sinumang nasa loob ng pasilidad ay nasuring positibo sa 

COVID-19, dapat abisuhan agad ng distrito ng paaralan ang Departamento ng Kalusugan (DOH) sa (845) 
291-2330.  Tungkulin naming makipagtulungan sa mga pagsisikap sa contact tracing (pagtukoy ng mga 
nakasalamuha), kabilang ang pag-abiso sa mga potensiyal na nakasalamuha, tulad ng mga mag-aaral, 
magulang/pamilya, manggagawa, o bisita na nakasalamuha ng malapit ang indibidwal, habang pinapanatili ang 
pagiging kumpidensiyal na inaatas ng mga batas at regulasyon ng estado at pederal na pamahalaan. 
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Tagalog/Tagalog 
Pagpasok sa Pasilidad  
Upang matiyak ang mga pamamaraan sa ligtas na pagpasok at paglabas sa gusali, gagawin natin ang sumusunod: 

● Kung maaari, ang pasukan at labasan ng lahat ng gusali ay limitado sa iisang lokasyon para sa mga bisita.  Kung 
naaangkop, tutukuyin ang iba't ibang pasukan at labasan sa bawat kampus ng paaralan upang mabawasan ang 
paglipat ng daloy ng dumaraan sa oras ng pagdating at pag-alis ng mga mag-aaral. Responsable ang mga gusali 
sa pagtukoy ng mga pasukan at labasan at pagsusuri ng mga ito kasama ang angkop ng kawani.   

● Dapat magsuot ng pantakip sa mukha ang lahat ng indibidwal, mag-aaral, kawani, at bisita sa ari-arian ng 
paaralan kung saan hindi mapapanatili ang social distancing.   

● Kabilang sa angkop na pantakip sa mukha ang, ngunit hindi limitado, sa surgical mask, telang mask, balaclava o 
bandana, at dapat ganap na natatakpan ang bibig at ilong ng indibidwal.  

● Hindi katanggap-tanggap na pantakip sa mukha ang gawa sa plastik na face shield lang. Kinakailangan din ang 
mask sa ilalim ng face shield. 

● Maaaring piliin ng lahat ng indibidwal na gamitin ang sarili nilang pantakip sa mukha. Gayunman, dapat alinsunod 
ang mga pantakip sa mukha sa gabay ng DOH.   

● Magbibigay kami ng pang-araw-araw na pantakip sa mukha para sa lahat ng mga mag-aaral, kawani, at bisita sa 
kampus kung kinakailangan.  
 

Araw-Araw na Pagsusuri sa Kalusugan 
Upang matiyak na sumusunod ang lahat ng guro, kawani, at mag-aaral sa mga kinakailangan sa araw-araw na pagsusuri, 
gagawin natin ang sumusunod:  

● Bago ang pagpasok sa lahat ng mga lokasyon ng Kampus ng Middletown, dapat kumpletong sagutan ng mga 
kawani at bisita ang isang palatanungan sa pagsusuri.  

● Kinakailangang kumpletuhin ng mga kawani ang isang pagsusuri sa kalusugan bago dumating sa kampus.   
● Kinakailangang kumpletuhin ng mga bisita ang pagsusuri sa kalusugan bago pumasok sa gusali.  
● Kinakailangang kunan ng temperatura ang lahat ng mga kawani, mag-aaral, at bisita bago pumasok sa gusali. 

○ Hinihikayat ang mga kawani na subaybayan ang kanilang temperatura at mga sintomas bago dumating 
sa trabaho. Gayunman, susuriin ang temperatura ng mga kawani pagkarating nila.  

○ Hinihikayat ang mga magulang na subaybayan ang temperatura at mga sintomas bago papasukin ang 
kanilang anak na mag-aaral sakay ng bus. Gayunman, susuriin ang temperatura ng mga mag-aaral 
pagkarating nila. 

○ Kukunan ng temperatura ang mga bisita pagkarating nila. 
● Para sa maraming bisitang papasok ng sabay sa gusali, kinakailangan nilang tumayo sa mga minarkahang 

lokasyon sa sahig, at magpanatili ng social distance hanggang sa ma-sign in at masuri sila.   
● Aayusin ang iba't ibang pila at pasukan, kung kinakailangan, upang mabawasan ang pagkukumpulan sa mga 

pasukan ng gusali at mga lugar ng pag-pick up/pag-drop off. 
● Maglalagay ng mga marka (tape o anumang puwede) sa sahig upang tukuyin ang anim (6) na talampakang haba 

upang maisulong ang social distancing para sa mga indibidwal habang naghihintay para sa pagpasok sa gusali. 
● Ibibigay lamang ang access sa gusali kapag naitala na ang lahat ng indibidwal, nakumpleto ang medikal na 

pagsusuri at may suot na angkop na pantakip sa mukha.  
● Kung sakaling hindi maganda ang resulta ng medikal na pagsusuri, dapat itanggi ang access sa gusali. 

Mangyaring sumangguni sa seksiyon ng Pinagsususpetsahan o Kumpirmadong Kaso ng COVID-19 para sa gabay 
sa mga protokol.   
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Tagalog/Tagalog 
Social Distancing 
 

Upang matiyak na sumusunod ang lahat ng guro, kawani, mag-aaral, at bisita sa mga kinakailangan sa pisikal na pagdistansiya, dapat 
isagawa ng sinumang nasa loob ng mga pasilidad ng ating paaralan ang mga inaasahan sa social distancing: 

● Dapat magpanatili ng social distancing ang lahat ng indibidwal sa ating mga lugar.  Kapag hindi mapapanatili ang social 
distancing, kinakailangan ang pagsuot ng pantakip sa mukha.   

● Nangangahulugan ang angkop na social distancing na anim (6) na talampakang distansiya ng mga indibidwal sa isa't isa. 
Kapag isinasagawa ang social distancing, tulad sa isang nakahiwalay na tanggapan o malaking espasyo para sa 
pagpupulong, maaaring alisin ng mga indibidwal ang kanilang pantakip sa mukha. Ngunit sa mga lugar na maaaring gamitin 
ng lahat, tulad ng mga kuwartong pahingahan/lounge, pasilyo o palikuran, dapat nakasuot ng pantakip sa mukha.   

● Tiyakin ang anim (6) na talampakang distansiya, maliban kung kinakailangan para sa kaligtasan o pangunahing gawain sa 
trabaho ang mas maikling distansiya. Anumang oras ay kinakailangang nakasuot ang mga pantakip sa mukha para sa mga 
indibidwal na mas maikli sa anim (6) na talampakan ang distansiya sa isa't isa.  

● Ang maliliit na espasyo ay ookupahin lamang ng isang indibidwal sa isang pagkakataon, maliban kung ang lahat ng 
okupante ay may suot na mga pantakip sa mukha. Kung ang isang lugar ay inookupahan ng higit sa isang tao, panatilihin sa 
mas mababa sa 50% ng pinakamataas na kapasidad ang bilang ng umookupa. 

● Tutukuyin ang pagitan ng social distance gamit ang tape o mga tanda na nagpapakita ng anim (6) na talampakang espasyo 
sa mga karaniwang ginagamit o iba pang naaangkop na lugar sa site (hal., mga estasyon para sa pag-clock in at pag-clock 
out, estasyon para sa pagsusuri sa kalusugan, lugar-tanggapan). 

● Lilimitahan ang mga pagtitipon sa personal hangga't magagawa at gagamit tayo ng tele-conferencing o pagpupulong sa 
video kung posible. Ang mga mahalagang pagtitipon sa personal, tulad ng mga pagpupulong, ay gaganapin sa mga bukas 
na espasyong may magandang bentilasyon nang may angkop na social distancing sa mga kalahok.  

● Magtatayo ng mga nakatalagang lugar para sa mga pag-pick up at delivery, at lilimitahan ang pakikisalamuha hangga't 
magagawa.  

 
Personal na Kalinisan ng Katawan 
 

Dapat kaugalian ng mga mag-aaral, guro, at kawani ang mabuting kalinisan ng kamay upang tumulong na mabawasan ang pagkalat 
ng COVID-19. Hinihikayat ang mga paaralan na magplano ng oras sa iskedyul ng araw ng pasok para sa kalinisan ng kamay. Upang 
matiyak na sumusunod ang lahat ng guro, kawani, at mag-aaral sa mga kinakailangan sa araw-araw na kalinisan ng katawan, 
gagawin natin ang sumusunod:  

● Kabilang sa gawi sa kalinisan ng kamay ang: 
○ Karatulang naghihikayat ng paghuhugas ng kamay at mga wastong pamamaraan;  
○ Access sa mga pagsasanay na video tungkol sa angkop na paghuhugas ng kamay;  
○ Tradisyonal na paghuhugas ng kamay (gamit ang sabon at maligamgam na tubig, at nagkukuskos sa loob ng hindi 

bababa sa 20 segundo); 
○ Sapat na mga pasilidad at supply para sa paghuhugas ng kamay kabilang ang sabon at tubig; 
○ Paggamit ng mga paper towel o hindi kailangang hawakan na dispenser ng paper towel, kung naaangkop (hindi 

nirerekomenda ang mga hand dryer dahil maaaring maikalat nito sa hangin ang mga mikrobyo); 
○ Karagdagang oras sa iskedyul upang hikayatin ang madalas na paghuhugas ng kamay. 

● Dapat maghugas ng kamay ang mga mag-aaral at kawani tulad ng sumusunod 
○ Sa pagpasok sa gusali at mga silid-aralan; 
○ Pagkatapos magbahagi ng mga gamit o ibabaw o patungan; 
○ Bago at pagkatapos ng meryenda at tanghalian; 
○ Pagkatapos gumamit ng palikuran; 
○ Pagkatapos tumulong sa mag-aaral na gumamit ng palikuran; 
○ Pagkatapos bumahing, magpunas, o suminga o umubo sa mga kamay; 
○ Anumang oras na nakikitang marumi ang mga kamay; 
○ Kapag hindi magagawa ang paghuhugas ng kamay, gumamit ng hand sanitizer; 

● Hand Sanitizer - Kapag hindi magagawa ang paghuhugas ng kamay, maaaring gumamit ang mga mag-aaral at kawani ng 
hand sanitizer.  Mabisa ang sanitizer kung naglalaman ito ng hindi bababa sa 60% ethanol o 70% isopropyl alcohol. 
Madaling magsiklab ang mga sanitizer kaya dapat subaybayan ang mga mag-aaral tuwing gumagamit ng mga ito. Dapat 
kabilang sa paggamit ng mga hand sanitizer ang mga sumusunod: 

○ Dapat nakalagay ang mga karatula malapit sa mga dispenser ng sanitizer na nagsasabing dapat hugasan ang mga 
maruming kamay gamit ang sabon at tubig; 
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○ Dapat ilagay ang mga dispenser ng sanitizer malapit sa mga pasukan at sa lahat ng lugar na maaaring gamitin 

ng lahat. 

Mga Gawi para sa Bisita at Vendor 
Walang bisita o boluntaryo mula sa labas ang pahihintulutan sa mga kampus ng paaralan, maliban kung para sa 
kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Mag-uulat ang mga magulang/katiwala sa front office at hindi maaaring 
lumampas roon maliban kung para sa kaligtasan o kapakanan ng kanilang anak. Kinakailangang magsuot ang mga 
mahalagang bisita sa pasilidad at mga bisitang magulang/katiwala ng mga pantakip sa mukha at bibigyan sila ng 
limitadong access sa mga gusali ng paaralan.  
 
Upang matiyak na sumusunod ang lahat ng guro, kawani, mag-aaral, bisita, at vendor sa mga kinakailangan sa 
pamprotektang kagamitan, gagawin ng sinumang bumibisita sa mga pasilidad ng Middletown ang sumusunod: 
 

● Dapat nakasuot ang lahat ng bisita ng angkop na pantakip sa mukha bago pumasok sa anumang gusali at dapat 
itong isuot sa lahat ng oras kapag hindi mapapanatili ang anim (6) na talampakang social distance. 

● Dapat mag-check in ang lahat ng bisita sa nakatalagang lokasyon para sa pagsusuri sa temperatura at upang 
kumpletuhin ang pagsusuri sa kalusugan ukol sa COVID-19.   

● Dapat mag-sign in ang mga bisita gamit ang kanilang pagkakakilanlan upang makatanggap ng isang badge para 
sa bisita sa pamamagitan ng aming sistema ng pamamahala sa bisita. Ipapakita nito ang lahat ng iba pang 
lokasyon ng seguridad kung saan nasuri na ang bisita. 

● Dapat walang bisita ang pumasok sa isang gusali maliban kung binigyan ng pahintulot ng prinsipal ng gusali o 
itinalaga ng prinsipal na ma-access ang gusali. Dapat ganapin ang lahat ng pagpupulong sa labas o sa 
pamamagitan ng mga virtual na pagpupulong kung magagawa. 

● Kung magkakasakit ang isang bisita habang nasa kampus, dapat nilang abisuhan ang miyembro ng kawani na 
binibisita nila upang maiulat ang isyu at pagkatapos ay agad humanap ng medikal na atensiyon. 
 

Pagsasanay 
 
Sasanayin ng Middletown ang lahat ng kawani sa mga bagong protokol at madalas na ipagbibigay-alam ang mga 
panuntunan sa kaligtasan. Isasagawa ang pagsasanay sa mga paunang pag-iingat na nakalista sa ibaba mula sa malayo 
o sa personal. Kakailanganin ang social distancing at mga pantakip sa mukha para sa lahat ng kalahok kung isasagawa 
ang pagsasanay sa personal. Idinisenyo ang mga materyales sa pagsasanay na madaling maunawaan at magagamit sa 
angkop na wika at antas ng kakayahang bumasa't sumulat para sa lahat ng manggagawa. Gagamit kami ng mga video 
upang isagawa ang pagsasanay kung magagawa.  
Titiyakin ng Middletown na natuturuan at nasasanay ang lahat ng mag-aaral kung paano sumunod sa mga bagong 
protokol sa COVID-19 nang ligtas at tama, kabilang ngunit hindi limitado sa kalinisan ng kamay, pagsusuot ng angkop na 
pantakip sa mukha, social distancing, at kalinisan ng paghinga. Magbibigay ng karagdagang pagsasanay sa: 

● Pag-iwas sa mga pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng pananatili sa bahay kapag may sakit sila. 
● Wastong kaugaliang may kinalaman sa paghinga, kabilang ang pagtatakip ng ubo at bahing. 
● Pag-iwas sa paggamit ng mga bagay na pinagsasaluhan. Kung dapat gumagamit ng mga bagay na 

pinagsasaluhan, magbigay ng impormasyon tungkol sa mga angkop na pamamaraan sa pagdisimpekta sa 
pagitan ng paggamit. Kabilang sa mga halimbawa ng mga bagay na pinagsasaluhan ang, ngunit hindi limitado 
sa, mga telepono, desk, tanggapan, computer o iba pang device ng ibang manggagawa, ibang kasangkapan at 
kagamitan sa trabaho. 

● Magbigay sa mga empleyado at mag-aaral ng napapanahong edukasyon at pagsasanay ukol sa COVID-19.  
● Mga salik ng panganib at mga kaugalian sa proteksiyon (iyon ay angkop na kaugalian sa pag-ubo at 

pangangalaga ng PPE). 
● Mga konsiderasyon ng CDC para sa mga paaralan  
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Pakitingnan ang appendix para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsasanay. 

Mga Tanda at Mensahe  
Magpapaskil ng mga tanda sa madalas na nakikitang lokasyon (hal., mga pasukan na paaralan, palikuran) na 
nagtataguyod sa mga pang-araw-araw na hakbang sa proteksiyon at naglalarawan kung paano pigilan ang pagkalat 
ng mga mikrobyo (tulad ng sa pamamagitan ng wastong paghugas ng mga kamay at wastong pagsuot ng pantakip 
sa mukha). 

Upang makita ang ilang halimbawa ng tanda na maaari naming gamitin, mangyaring sumangguni sa mga larawan sa 
ibaba pati na sa mga naka-link na halimbawa: Halimbawa 1, Halimbawa 2, Halimbawa 3, Halimbawa 4, Halimbawa 5 
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Disenyo, Mga Kapasidad at Mga Konsiderasyon ng Espasyo 
 
Pangkalahatang Lugar ng Tanggapan 

● Babawasan ang kapasidad ng tanggapan kung magagawa.   
● Kung magagawa, lilimitahan ang mga tanggapan at maliliit na espasyo sa isang (1) indibidwal sa isang pagkakataon.   
● Kung magagawa, gagamitin ang mga karagdagang pamprotektang harang tulad ng mga polycarbonate na 

screen upang lumikha ng pisikal na pagitan nang hindi nagiging hadlang sa paglabas o pagdaloy ng hangin. 
● Muling isasaayos ang mga estasyon ng trabaho upang hindi magkaharap ang mga empleyado, o maglalagay ng 

mga dibisyon kung hindi maiiwasan ang pagkakaharap sa isa't isa.   
● Dapat magsuot ng mga pantakip sa mukha, kung hindi magagawa ang social distancing, sa mga lugar ng 

tanggapan na ginagamit sa iba't ibang paraan.   
● Maaaring maglaan ng mga karagdagang pahinga upang pahintulutan ang mga indibidwal na umalis sa espasyo 

para alisin ang kanilang pantakip sa mukha (mask).  Isasaalang-alang ng direktang superbisor ng indibidwal ang 
partikular na pagtukoy sa mga kondisyong ito.   

● Kung magagawa, hihikayatin namin ang pagbawas ng mga gawain na nangangailangan ng malaking bilang ng tao 
na magsasama-sama sa isang lugar (iyon ay malalaking pagtitipon) maliban kung mapapanatili ang social distance.  

● Hihikayatin ang mga empleyado na gumamit ng mga tool sa virtual na pagpupulong, kabilang ang 
teleconference sa telepono at virtual na teleconference, sa halip na mga pagpupulong sa personal, kung 
magagawa.  

● Kung mahalaga ang mga pagpupulong sa personal, isaalang-alang na limitahan ang mga pagpupulong sa 10 tao 
o mas kaunti alinsunod sa mga panuntunan ng lokal, estado, at pederal na pamahalaan at sa kakayahang 
magpanatili ng social distance. 
 

 
Mga Conference Room 

● Lilimitahan ang paggamit ng mga conference room batay sa gabay ng Estado ng New York, kung hindi 
magagawa ang mga virtual na pagpupulong. 

● Kung magaganap ang mga pagpupulong sa personal, mabisang isasagawa ito upang maiwasan ang 
mahahabang oras na nagtitipon ang mga tao sa personal.  

● Kakailanganin ang social distancing sa mga kalahok, kabilang ang paggamit ng mga pantakip sa mukha. 
● Hindi hinihikayat ang pagtatagal at pakikisalamuha bago at pagkatapos ng mga pagpupulong.  

 
Mga Kuwartong Pahingahan at Pantanghalian 

● Ititigil ang paggamit ng kuwartong pahingahan kung hindi mapapanatili ang hindi bababa sa 6 na talampakang 
pagkakahiwalay kapag kumakain o umiinom.  

● Pinapayuhan ang mga kawani na kumain ng tanghalian o magpahinga sa kanilang mga pribadong tanggapan, 
silid-aralan, sasakyan o sa labas kung magagawa.   

● Maaaring gumamit ng magkakahiwalay na iskedyul ng pahinga upang makatulong sa mga alalahanin sa 
paghihiwalay.   

● Kung gusto ng mga kawani na magpahinga ng sabay, dapat nila itong gawin sa isang malaking espasyo o sa 
labas, kung saan maaaring gawin ang hindi bababa sa 6 na talampakang pagitan.   

● Ang mga amenidad na madalas na hinahawakan o pinupuntahan, tulad ng mga water cooler, coffee maker, at 
pinagsama-samang pagkain ay papalitan ng mga alternatibo kung posible. 

● Hindi magbibigay ng mga pinagsasaluhang pagkain sa mga empleyado, at walang makukuhang pagkain sa mga 
lugar na maaaring gamitin ng lahat kung saan maaaring magtipon-tipon ang mga empleyado. 

 
Mga Kuwarto/Lugar para sa Copier 

● Hindi hinihikayat ang pagtitipon-tipon sa mga kuwarto/lugar para sa copier.  
● Maglalagay ng mga supply para sa paglilinis sa mga estasyon ng copier. 
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● Hinihikayat ang mga kawani na punasan ang mga nahawakang gamit o ibabaw pagkatapos at bago gamitin ito.  

 
Mga Elevator 

● Isang tao lamang sa elevator sa isang pagkakataon maliban sa mga sitwasyon kung saan ay ipinag-uutos ang 
suporta sa mag-aaral. 

● Dapat magsuot ang kawani ng mga katanggap-tanggap na pantakip sa mukha kapag nasa mga lugar na 
karaniwang ginagamit. 

● Madalas na didisimpektahin ang mga elevator.  
 
Mga Palikuran   

● Ang lahat ng palikuran ng mag-aaral at kawani, anuman ang laki, ay lilimitahan sa isang tao sa isang pagkakataon.   
● Dapat kumatok ang mga indibidwal bago pumasok sa palikuran upang matiyak na walang ibang okupanteng 

naroroon.   
● Sa mga espesyal na sitwasyon kung saan dapat tulungan ang isang mag-aaral sa paggamit ng palikuran, dapat 

nakasuot ang nasa hustong gulang na tao ng lahat ng nalalapat na personal na pamprotektang kagamitan kabilang 
ang pantakip sa mukha at kung medikal na nalalapat, magsusuot din ang mag-aaral ng wastong pantakip sa mukha.  

● Maglalagay ng karatula sa pasukan na nagsasabing isang tao lamang sa isang pagkakataon. 
● Ititigil ang paggamit ng awtomatikong hand dryer at papalitan ng hindi kailangang hawakan na dispenser ng 

paper towel. 
● Magkakabit ng mga hindi kailangang hawakan na kagamitan para sa tubig kung magagawa. 

 
Mga Pasilyo/Hagdanan  

● Kung maaari, lilimitahan ang pagdaan ng tao sa pasilyo sa iisang daloy na direksiyon.   
● Kung hindi naaangkop ang iisang daloy, pahihintulutan ang pagdaan na may dalawang direksiyon.   
● Tutukuyin ang daloy ng direksiyon sa pamamagitan ng mga tanda sa sahig/hagdan  
● Magkakaroon ng sapat na pagdistansiya sa pagitan ng lahat ng indibidwal sa pamamagitan ng mga naka-tape na 

daanan sa mga sahig ng koridor/tuntungan ng hagdan.  
● Dapat ding maglaan ng sapat na espasyo sa pagitan ng mga indibidwal kapag naglalakad sa parehong direksiyon. 

 
Mga Silid-Aralan 

● Magiging partikular ang bilang ng umookupa sa bawat silid-aralan at tutukuyin ito batay sa kabuuang sukat ng 
espasyo at kakayahang magpanatili ng social distance.   

● Dapat nakahiwalay nang hindi bababa sa 6 na talampakan ang bawat mag-aaral, guro, at kawani sa suporta. 
● Magkakaroon ng karagdagang pagsasaalang-alang para sa espasyong ginagamit para sa mga silid-aralan at 

materyales sa pagtuturo.   
● Babawasan ang pangkalahatang laki ng klase upang tugunan ang mga pamantayan sa kaligtasan.  
● Kakailanganing magsuot ng mga mag-aaral, guro, at kawani sa suporta ng wastong pantakip sa mukha.  
● Kung maaari, lilimitahan ang paggalaw ng mga mag-aaral mula sa isang espasyo tungo sa isa pa. Pupunta ang 

mga espesyalista at kawani sa suporta sa silid-aralan upang magbigay ng tagubilin/mga mapagkukunan, kung 
magagawa. 

● Limitahan ang mga bagay sa loob ng silid-aralan para lamang sa kinakailangang paggamit.  Itigil ang paggamit 
ng mga pinagsasaluhang mapagkukunan tulad ng mga lapis, krayola, gunting, calculator, atbp.  

○ Alisin ang mga hindi kinakailangang muwebles. 
○ Alisin ang malalambot na gamit o ibabaw na mahirap disimpektahin tulad ng: 

■ Mga Basahang Pansahig sa Lugar  
■ Malalambot na upuang gawa sa tela 

 
Kainan at Mga Lugar para sa Serbisyo sa Tanghalian  

● Kinakailangan ang social distance  
● Sanayin ang mga guro sa mga allergy sa pagkain, kabilang ang mga sintomas ng mga allergic reaction sa pagkain. 
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● Sanayin ang lahat ng kawani sa mga serbisyong hindi sa pagkain tungkol sa anumang aktibidad na may kinalaman 

sa serbisyo sa pagkain na magiging responsable sila. 
 
Mga Tanggapan sa Kalusugan/Estasyon ng Nars 

● Kinakailangang magsuot ng lahat ng mag-aaral at kawani ng mga angkop na pantakip sa mukha. 
○ Dapat limitahan ang paggamit ng N95 na Respirator para sa mga nars sa mga sitwasyong may 

pinagsususpetsahang may COVID-19 
○ Dapat tumanggap ang mga nars ng wastong pagsasanay at pag-aangkop ng mga N95 na Respirator 

bago ang paggamit. 
● Kung nalalapat, dapat isaayos ang mga estasyon ng nars upang: 

○ Mapanatili ang social distancing na hindi bababa sa 6 na talampakan.  
○ Lumikha ng mga lugar para sa "may sakit" at "magaling".  

■ Dapat gamutin ang mga mag-aaral na tumatanggap ng araw-araw na gamot ng hiwalay mula sa 
mga mag-aaral na nagpapakita ng mga sintomas ng sakit.  

■ Dapat isagawa ang mga paggamot na ginagamit ng nebulizer sa hiwalay na nakabukod na 
espasyo na may sapat na umiikot na sariwang hangin.   

○ Magagawa ang pisikal na separasyon sa pamamagitan ng paggamit ng: 
■ Mga indibidwal na exam room 
■ Mga polycarbonate na harang  
■ Naiuurong na panghating kurtina.  

● (Mga) Kuwarto para sa Pagbubukod 
○ Dapat ibukod agad ang mga indibidwal na nagpapakita ng mga sintomas na maaaring COVID-19 upang 

mabawasan ang panganib ng paghawa.  
○ Gagamit ng hiwalay na kuwarto kung naaangkop. 
○ Sumangguni sa seksiyon ng (Mga) Kuwarto para sa Pagbubukod para sa karagdagang impormasyon. 

 

Mga Kuwarto para sa Pagbubukod para sa Mga Serbisyong Pangkalusugan ukol sa COVID-19 
● Kung naaangkop, gagamitin ang (mga) hiwalay o walang katabing kuwarto na may pintong malapit na malapit sa 

labas para pag-quarantine ng mga indibidwal na nagpapakita ng mga sintomas na maaaring COVID-19.   
● Kung walang available na karagdagang espasyo. Maglalagay sa mga estasyon ng nars ng mga panghating 

kurtina upang magkaroon ng parehong pisikal na dibisyon at hindi bababa sa 6 na talampakang pagitan.  
 

Bulwagan para sa Seguridad/Mga lugar ng Pasilyo 
Mananatili ang mga Estasyon ng Seguridad sa lahat ng pasukan ng bawat gusali.  

● Kung gumagamit ng disenyo na iba-iba ang pasukan, magtatayo ng mga karagdagang estasyon ng seguridad. 
● Magsisilbi ang mga ito bilang pangunahing lokasyon para sa pagtatala ng lahat ng indibidwal na pumapasok at 

lumalabas ng gusali.  
● Nagkabit ng mga polycarbonate na harang upang protektahan ang lahat ng indibidwal.  
● Naglagay ng mga hangganan sa sahig upang ipakita kung saan tatayo ang mga bisita para mapanatili ang social 

distancing.   
● Tinanggal ang mga upuan o naglagay ng sapat na espasyo sa mga lugar ng tanggapan upang makapagbigay ng 

hindi bababa sa 6 na talampakang pagitan.  
● Tinanggal ang mga madalas hawakang materyales tulad ng mga magasin. 

 

Mga Device para sa Silid-Aralan - Mga Chromebook 
● Lilimitahan ang paggamit ng pinagsasaluhang kagamitan kung maaari.  
● Madalas na lilinisin at didisimpektahin ang panlabas na bahagi ng device at keyboard 

○ Dapat punasan at disimpektahin ang mga keyboard bago at pagkatapos ng bawat paggamit kung 
pinagsasaluhan. 

○ Maaaring gumamit ng mga pantakip sa keyboard upang makatulong sa proseso ng paglilinis at 
pagdisimpekta. 
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● Dapat atasan ang mga mag-aaral na maghugas ng mga kamay bago at pagkatapos hawakan ang mga keyboard 

at ang iba pang madalas na hawakang bahagi ng device (iyon ay ang pantakip, charging unit).  
  

Mga Espasyo ng Aklatan 
● Tanggalin ang lahat ng bahagi at ibabaw na may malambot na takip na hindi maaaring wastong malinis at madisimpekta. 

○ Mga bean bag na upuan 
○ Mga may kutson na sopa o upuan 
○ Mga basahang pansahig sa lugar 

● Isaayos ang espasyo upang matiyak ang social distancing. 
○ Lilimitahan ang mga mesa sa isang indibidwal sa isang pagkakataon kung naaangkop. 

■ Maaaring maglagay ng mga polycarbonate na harang upang makalikha ng pisikal na harang. 
○ Dapat isaayos ang mga desk na hindi nakaharap sa isa't isa.  
○ Ititigil ang paggamit sa maliit na sulok para sa pagbabasa maliban kung: 

■ limitado sa isang tao sa isang pagkakataon. 
■ regular na nililinis at dinidisimpekta  

● Maaaring itigil ang pagpapahiram ng mga materyales tulad ng mga libro kung hindi magagawa ang sapat na 
pagdisimpekta. 

● Lumikha ng mga pattern ng daloy ng direksiyon ng daanan sa pagitan ng mga aparador ng libro upang matiyak ang 
social distancing 

 
Mga Kontrol sa Engineering 

● Maglalagay ng mga naililipat na estasyon para sa paghuhugas ng kamay sa mga pangunahing pasukan ng bawat gusali.   
● Maglalagay ng hand sanitizer na may lamang alkohol sa bawat pasukan, lahat ng koridor, at bawat silid-aralan. 
● Mga Palikuran  

○ Limitado sa isang okupante sa isang pagkakataon 
○ Ititigil ang paggamit sa awtomatikong hand dryer  
○ Maglalagay ng mga hindi kailangang hawakan na dispenser ng sabon at paper towel kung saan magagawa  
○ Maglalagay ng mga hindi kailangang hawakan na gripo kung magagawa  

■ Mga lugar kung saan may mga nakakabit na luma ang estilo- papalitan ang mga ito kung naaangkop 
○ Iiwang nakabukas ang mga pinto na papasok sa mga palikurang may maraming cubicle kung nalalapat upang 

mabawasan ang mga gamit o bahagi na mahahawakan 
● Mga Lugar ng Pasilyo/Tanggapan 

○ Maglalagay ng mga polycarbonate na harang upang magbigay ng proteksiyon para sa mga kawani at 
indibidwal na naroon  

■ Idinisenyo ang mga harang alinsunod sa Kodigo sa Sunog ng Estado ng New York 
● Mga Water Fountain 

○ Alinsunod sa inaatas ng Kodigo ng Estado ng New York, maglalaan ng supply ng inuming tubig sa bawat 150 
okupante, ngunit hindi bababa sa isang panggagalingan kada palapag.   

○ Upang mabawasan ang paglipat ng kontaminasyon, tinanggal o hindi na pinagana ang bubbler/drink spout 
(tubo na iniinuman). 

○ May nakalagay na awtomatiko/hindi kailangang hawakan na kagamitin para sa pagpuno ng bote ng tubig 
kapalit ng drink spout.   

○ Maglalagay ng karagdagang mga estasyon para sa pagpuno ng bote ng tubig kung saan kinakailangan.   
○ Regular na lilinisin at didisimpektahin ang mga appliance ayon sa inilalarawan sa Seksiyon ng Paglilinis at 

Pagdisimpekta. 
● Mga Hangganan sa Sahig 

○ May mga nakakabit na karatula sa sahig ang lahat ng pasukan o lugar-hintayan na naglalaan ng hindi bababa 
sa anim (6) na talampakang pagitan sa lahat ng indibidwal 

○ Nilagyan ng mga ikinakabit ang lahat ng sahig ng koridor at tuntungan ng hagdan upang maipakita ang daloy 
ng direksiyon ng daanan at social distancing. 

● Papanatilihing awtomatikong nagbubukas ang mga pinto ng koridor gamit ang electromagnetic na hold-open device 
upang mabawasan ang pangangailangang hawakan ang mga pinto, kung magagawa.   
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● Kagamitan sa Pagsusuri sa Temperatura  
● Panlabas na Tolda at Koridor  
● Mga Tolda para sa Medikal na Pagbubukod  

 

Bentilasyon 
Titiyakin namin na natutugunan/nahihigitan namin ang mga kinakailangan sa bentilasyon at sariwang hangin sa lahat ng 
espasyo sa pamamagitan ng:  

● Mga pagsasaayos sa Mga Sistema ng Pamamahala sa Gusali upang hayaan ang mga damper ng sariwang hangin 
na magpasok ng mas maraming hangin mula sa labas.  

● Ang mga sistemang nagreregula sa hangin ay ininspeksiyon at kasalukuyang natutugunan/nahihigitan ang mga 
kinakailangan sa Sariwang Hangin ng Estado ng New York.  

● Kung saan nalalapat, papalitan ang mga filter (pansala) ng mga filter na may mas mataas na rating na may 
saklaw na mula 11 hanggang 13. 

● Sa mga espasyo kung saan limitado ang sariwang hangin dahil sa mga orihinal na sistema ng gusali, 
makakapasok ang sariwang hangin sa pamamagitan ng mga nakabukas ng bintana at pinto.   

○ Aalamin ang mga opsiyon para sa pagpapalit at pagsasaayos ng mga kasalukuyang sistema. 
● Tataasan ang bilis ng motor ng bentilador kung saan nalalapat upang matiyak ang dami at daloy na 15cfm sa 

pinakamababa.   
● Magkakaroon ng mas madalas na maintenance at inspeksiyon ng mga sistema upang mabawasan ang dagdag 

na bigat sa mga sistema. 
● Kada tatlong buwan ang magiging mga iskedyul ng pagpapalit ng filter para sa mga sistemang nagreregula sa 

hangin.  
 
 

Paglilinis at Pagdisimpekta 
Titiyakin ng Middletown ang pagsunod sa kaugalian sa kalinisan ng katawan at mga kinakailangan sa paglilinis at 
pagdisimpekta alinsunod sa payo ng CDC at DOH, kabilang ang “Gabay para sa Paglilinis at Pagdisimpekta ng Mga 
Pampubliko at Pribadong Pasilidad para sa COVID-19,” , mga mapagkukunang video ng CDC na may kinalaman sa 
COVID-19 at ang “STOP THE SPREAD” (PIGILAN ANG PAGKALAT) na poster, ayon sa nalalapat. Pananatilihin ang mga 
pagtatala ng paglilinis at pagdisimpekta, na kabilang ang petsa, oras, at saklaw ng paglilinis at pagdisimpekta.   

Kabilang sa mga halimbawa ng mga uri ng pasilidad kung saan tutukuyin ang dalas ng paglilinis at pagdisimpekta ang: 
● WinCap biometric unit 
● Mga palikuran 
● Mga radyo para sa seguridad at pangangasiwa 
● Mga kuwarto para sa pag-eensayo at locker ng mga atleta 
● Mga tanggapan sa kalusugan, mga kuwarto para sa pagbubukod 
● Mga pampangasiwaang tanggapan (pangunahing tanggapan, lugar ng tanggapan) 
● Mga madalas na hawakang gamit o ibabaw sa mga lugar na maaaring gamitin ng lahat (mga hawakan ng pinto, 

button sa elevator, keypad ng copy machine, telepono, atbp.) 
● Mga lugar-pahingahan 
● Mga kainan/kusina 
● Mga computer lab 
●  Mga laboratoryo para sa agham 
● Mga silid-aralan 
● Mga tanggapan para sa maintenance at mga lugar ng trabaho 
● Garahe ng Bus 
● Mga bus, sasakyan ng paaralan 
● Mga aklatan 
● Malalaking lugar para sa pagpupulong (mga awditoryo, gymnasium, silid para sa musika) 
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● Mga palaruan (paglilinis lamang) 
● Mga lugar para sa pag-upo sa labas (plastik o metal) 

Sasanayin ang mga mag-aaral, guro, at kawani sa wastong 
kalinisan ng kamay at paghinga, at magbibigay ng 
kaukulang impormasyon sa mga magulang at/o legal na 
katiwala sa mga paraan para maitaguyod ito sa bahay. 

Magbibigay at magpapanatili ang distrito ng mga estasyon 
para sa kalinisan ng kamay sa buong paaralan, ayon sa 
sumusunod: 

● Para sa paghuhugas ng kamay: sabon, dumadaloy 
na maligamgam na tubig, at mga disposable na 
paper towel. 
 

● Para sa pag-sanitize ng kamay: hand sanitizer na 
alkohol na naglalaman ng hindi bababa sa 60% 
alkohol para sa mga lugar kung saan wala o hindi 
praktikal ang mga pasilidad para sa paghuhugas  
ng kamay. 
 

● Magbibigay ng akomodasyon para sa mga 
mag-aaral na hindi maaaring gumamit ng  
hand sanitizer. 

Magkakaroon ng regular na paglilinis at pagdisimpekta sa 
mga pasilidad, kabilang ang mas madalas na paglilinis at 
pagdisimpekta para sa mga lubos na mapanganib at 
madalas na hawakang gamit o ibabaw. Kabilang dito ang 
mga desk at mesa ng kainan, na dapat linisin at 
disimpektahin sa pagitan ng paggamit ng bawat indibidwal. 
Magiging masinsinan at tuloy-tuloy ang paglilinis at 
pagdisimpekta at gagawin ito nang kahit isang beses 
araw-araw, o mas madalas kung kinakailangan.  

Titiyakin ng distrito ang regular na paglilinis at 
pagdisimpekta ng mga palikuran. Dapat linisin at 
disimpektahin ang mga palikuran nang mas madalas 
depende sa dalas ng paggamit.   
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Mga Kaso ng Pinagsususpetsahan o Kumpirmadong May COVID-19 
 

● Pang-emergency na Tugon - Dapat ipadala sa tanggapan sa kalusugan ang mga mag-aaral at kawani na may 
mga sintomas ng sakit. Available ang nars ng paaralan (Rehistradong Propesyonal na Nars, RN) upang suriin 
ang mga indibidwal habang ang mga paulit-ulit na kondisyon tulad ng hika at mga allergy o paulit-ulit na 
kondisyon sa tiyan at bituka ay maaaring magpakita ng mga sintomas na katulad ng sa COVID-19 ngunit hindi 
nakakahawa o nagdadala ng banta sa pampublikong kalusugan. Kinakailangan ang wastong PPE anumang oras 
na maaaring makasalamuha ng isang nars ang isang potensiyal na pasyente ng COVID-19 

● Pagbubukod (isolation) - Ang mga mag-aaral na pinagsususpetsahang may COVID-19 at naghihintay ng 
sasakyan ng magulang/katiwala pauwi ay ibubukod sa isang kuwarto o lugar na hiwalay sa iba, na may 
kasamang mangangasiwang nasa hustong gulang na gumagamit ng angkop na PPE. Maaari ding ilagay sa 
kuwarto para sa pagbubukod na ito ang maraming mag-aaral na pinagsususpetsahang may COVID-19 kung 
mapaghihiwalay sila nang hindi bababa sa 6 na talampakan. Kung hindi sila maibubukod sa iba sa isang hiwalay 
na kuwarto, magbibigay ng mga pantakip sa mukha (hal., tela o surgical mask) sa mag-aaral kung ang taong 
may sakit na iyon ay kayang magsuot nito at hindi nahihirapang huminga, upang maiwasan ang posibleng 
paghawa ng virus sa iba habang naghihintay ng transportasyon pauwi. Dapat samahan ang mga mag-aaral 
mula sa lugar ng pagbubukod patungo sa magulang/katiwala. Aatasan ang magulang/katiwala na tawagan ang 
kanilang provider ng pangangalagang pangkalusugan, o kung wala silang provider ng pangangalagang 
pangkalusugan, na mag-follow up sa isang lokal na klinika o sentro ng agarang pangangalaga; Kabilang sa iba 
pang konsiderasyon ang: 

○ Pagsasara ng mga lugar na ginamit ng taong may sakit at hindi paggamit sa mga lugar na ito hanggang 
sa malinis at madisimpekta na; 

○ Pagbubukas ng mga pinto at bintana palabas upang mapataas ang daloy ng hangin sa lugar 

○ Paghihintay ng hindi bababa sa 24 na oras bago ang paglilinis at pagdisimpekta. Kung hindi posible ang 
paghihintay nang 24 na oras, maghintay hanggang sa makakaya;  

○ Linisin at disimpektahin ang lahat ng lugar na ginamit ng taong pinagsususpetsahan o kumpirmadong 
may COVID-19 tulad ng mga tanggapan, silid-aralan, palikuran, locker, at lugar na ginagamit ng lahat. 

○ Sa sandaling angkop na malinis at madisimpekta ang lugar, maaari na itong muling buksan para gamitin. 

○ Ang mga indibidwal na walang malapit o dikit na pakikisalamuha sa taong pinagsususpetsahan o 
kumpirmadong may COVID-19 ay maaaring bumalik sa lugar at ituloy ang mga aktibidad ng paaralan 
pagkatapos na pagkatapos ng paglilinis at pagdisimpekta.   

● Pag-abiso - Aabisuhan ang NYS at ang mga departamento ng lokal na kalusugan pagkatapos na pagkatapos 
mabigyang-alam ng anumang positibong resulta ng pagsusuri para sa diyagnosis ng COVID-19 ng isang 
indibidwal sa mga pasilidad ng paaralan o sa mga lugar ng paaralan, kabilang ang mga mag-aaral, guro, kawani, 
at bisita. 
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Contact Tracing  
Gagampanan ng Mga Opisyal sa Pampublikong Kalusugan ang gawain ng contact tracing, sa oras na maabisuhan. 
 
Upang matiyak na sumusunod ang distrito ng paaralan at ang mga empleyado nito sa mga kinakailangan sa contact 
tracing at pagdisimpekta,  
 
Gagawin ng Middletown ang sumusunod:  

● Maghahanda ng plano para sa paglilinis, pagdisimpekta, at pag-abiso sa Mga Opisyal ng Pampublikong 
Kalusugan, kung sakaling magkaroon ng positibong kaso.  Kung may masusuring positibo sa COVID-19 na 
mag-aaral o miyembro ng kawani, susundin ang mga panuntunan ng CDC ukol sa paglilinis, pagdisimpekta ng 
iyong gusali o pasilidad kung mayroong may sakit at pag-abiso sa mga responsableng partido kung saan 
naparoon ang indibidwal (iyon ay ang bus, silid-aralan, atbp.).   

● Isasara ang mga lugar na ginamit ng taong may sakit. 
● Bubuksan ang mga pinto at bintana palabas upang mapataas ang daloy ng hangin sa lugar. 
● Maghihintay ng 24 na oras bago ang paglilinis at pagdisimpekta. Kung hindi posible ang 24 na oras, maghintay 

hanggang sa makakaya. 
● Linisin at disimpektahin ang lahat ng lugar na ginamit ng taong may sakit, tulad ng mga tanggapan, palikuran, 

lugar na ginagamit ng lahat, pinagsasaluhang elektronikong kagamitan tulad ng mga tablet, touch screen, 
keyboard, remote control, at copier machine. 

● Mag-vacuum sa espasyo kung kinakailangan. Gumamit ng vacuum na may mahusay na filter ng partikula sa 
hangin (high-efficiency particulate air, HEPA), kung mayroon nito. 

● Konsiderahin ang pansamantalang pagsasara ng mga bentilador ng kuwarto at ng sentral na HVAC system at 
pagpapalit ng filter sa mga sistema sa loob ng kuwarto o espasyo, upang ang mga partikula na hindi nasama sa 
pag-vacuum ay hindi iikot sa buong pasilidad. 

● Maaaring bumalik agad sa trabaho ang mga manggagawang hindi nakasalamuha ng malapit ang taong may 
sakit pagkatapos ng pagdisimpekta. 
 

 
Pagbabalik sa Paaralan/Trabaho pagkatapos ng Sakit 
Nagtatag kami ng mga protokol at pamamaraan, ayon sa konsultasyon sa (mga) lokal na departamento ng kalusugan, 
tungkol sa mga kinakailangan para sa pagpapasiya kung kailan maaaring bumalik sa kampus sa personal ang mga 
indibidwal na nasuring positibo sa mga sintomas ng COVID-19. Kabilang sa protokol na ito ang: 

1.       Dokumentasyon mula sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan na sinusundan ang pagsusuri 
2.      Resulta ng diyagnosis na negatibo sa COVID-19 
3.      Paggaan ng sintomas, o kung positibo sa COVID-19, pagkakalabas mula sa pagbubukod 
 
Sasangguni ang distrito sa “Pansamantalang Gabay para sa Pagbabalik sa Trabaho ng Mga Pampubliko at Pribadong 
Empleyado Pagkatapos ng Pagkakahawa o Pagkakalantad sa COVID-19” ng DOH ukol sa mga protokol at patakaran 
para sa mga guro at kawani na hinahangad na bumalik sa trabaho pagkatapos ng kaso ng pinagsususpetsahan o 
kumpirmadong kaso ng COVID-19 o pagkatapos na malapit o dikit na nakasalamuha ng guro o miyembro ng kawani ang 
isang taong may COVID-19. 

Inaatasan ng distrito ang mga indibidwal na nalantad sa virus ng COVID-19 na kumpletuhin ang quarantine at 
kinakailangang hindi na sila nagkaroon ng mga sintomas bago bumalik sa pag-aaral sa personal. Ang pagpapauwi ng 
isang indibidwal mula sa quarantine at pagbabalik sa paaralan ay isasagawa ng may pakikipagtulungan sa lokal na 
departamento ng kalusugan. 
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Mga Konsiderasyon sa Pagsasara 
Kapag ang isang tao ay natukoy (kumpirmado) o pinagsususpetsahang positibo sa COVID-19, maaaring kabilang sa 
proseso sa Middletown ang: 

● Pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan ng mga tagapangasiwa ng paaralan sa mga lokal na opisyal sa 
kalusugan upang gumawa ng mga desisyon sa pagsasara ng paaralan o pagkansela ng mga kaganapan. 

● Pagtatatag ng plano upang muling isara ang mga paaralan para sa pisikal na pagdalo ng mga mag-aaral, kung 
kinakailangan, batay sa gabay sa pampublikong kalusugan at nang may pakikipag-ugnayan sa lokal na DOH. 
Pagtatatag ng estruktura ng paggawa ng desisyon sa antas ng distrito. 

● Pagbuo ng plano para sa pagpapatuloy ng edukasyon, mga medikal at panlipunang serbisyo, at programa sa 
pagkain at magtatag ng mga alternatibong mekanismo para magpatuloy ang mga ito. 

● Pagpapatupad ng mga pamamaraan sa panandaliang pagsasara kung kinakailangan kahit wala pang pagkalat sa 
komunidad kung ang nahawang tao ay nagpunta sa isang gusali ng paaralan. Kung mangyayari ito, 
inirerekomenda ng CDC ang mga sumusunod na pamamaraan: 

o Pagsasara ng mga lugar na ginamit ng (mga) may sakit na tao, at pagkakandado sa (mga) lugar. Maaari 
ding gamitin ang mga karatula upang matiyak na walang papasok sa lugar. Kung maaari, maghintay ng 
24 na oras bago ka maglinis at magdisimpekta. Kung hindi posibleng maghintay nang 24 na oras, 
maghintay hanggang sa makakaya. Huwag gamitin ang (mga) lugar hanggang sa malinis at 
madisimpekta na ang mga ito. 

o Pagbubukas ng mga pinto at bintana palabas upang mapataas ang daloy ng hangin sa lugar. 
o Dapat linisin at disimpektahin ng kawani sa paglilinis ang lahat ng lugar (hal., mga tanggapan, palikuran, 

at lugar na ginagamit ng lahat) na ginamit ng (mga) may sakit na tao, at nakatuon lalo na sa mga 
madalas na hawakang gamit o ibabaw. 

o Pakikipag-ugnayan sa lalong madaling panahon sa mga kawani, magulang, at mag-aaral. 
● Paggamit sa gabay/pamamaraan ng DOH kapag may nasuring positibo. 

o Sa konsultasyon sa lokal na DOH, maaaring isaalang-alang ng isang opisyal ng paaralan kung 
kinakailangan ang pagsasara ng paaralan at ang haba ng panahon (bago ang muling pagbubukas) batay 
sa antas ng panganib sa loob ng partikular na komunidad ayon sa tinutukoy ng lokal na DOH.  

o Alinsunod sa gabay para sa pag-quarantine sa bahay pagkatapos ng malapit na pakikisalamuha, ang 
silid-aralan o tanggapan kung saan nakabase ang indibidwal na positibo sa COVID-19 ay tipikal na 
kinakailangang isara ng pansamantala habang naka-quarantine ang mga mag-aaral at kawani.  

o Dapat ding mag-quarantine sa bahay ang iba pang malapit na nakasalamuha sa paaralan sa labas ng 
silid-aralan. 

● Maaaring desisyon ng rehiyon ang pagsasara ng mga paaralan. 
o 7 sukatan - Dashboard ng NYS  

▪ Muling magbubukas ang mga paaralan kung ang rehiyon ay nasa Yugto IV at ang rate ng 
pagkahawa sa araw-araw ay nananatiling mas mababa sa 5% gamit ang 14 na araw na average 

▪ Magsasara ang mga paaralan kung ang rate ng pagkahawa sa rehiyon ay mas mataas sa 9% 
gamit ang 7 araw na average pagkatapos ng Agosto 1, 2020 

● Tutukuyin ang mga threshold (panukat) ayon sa partikular na kaso depende sa mga bilang (maaaring tugon ang 
mga pagsasara ng paaralan). 

● Maaaring isaalang-alang ng mga gusali na magsara kung walang available na produkto para sa paglilinis 
(maaaring gamitin ang bleach at tubig bilang produkto para sa paglilinis) at PPE 
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Mga Pasilidad  
 

Upang mapigilan ang pagkalat ng impeksiyon ng COVID-19  sa distrito, idinisenyo ang mga pamamalakad ng mga 
pasilidad tungo sa pagtugon sa mga kinakailangan sa social distancing o paglayo sa kapwa at regular na paglilinis ng 
mga madalas na hawakang espasyo. Sa pagsasagawa ng mga proyekto o gawain na sumusuporta sa pagkontrol sa 
paghawa, tutugunan ang mga kinakailangan para sa mga pagbabagong nauugnay sa mga espasyo ng gusali. Ang 
anumang pagbabago o idaragdag ay ididisenyo ng Arkitekto ng Distrito at isusumite sa pagpaplano ng Mga Pasilidad ng 
NYSED para sa teknikal na pagsusuri at pag-aproba.  Ang mga plano para sa mga pagbabago at idaragdag sa mga 
pasilidad na nangangailangan ng pagsusuri ng Tanggapan ng Pagpaplano sa Mga Pasilidad (Office of Facilities Planning, 
OFP) ay isusumite bilang pagsunod sa mga kinakailangan ng Kodigo sa Gusali at Unipormeng Pag-iwas sa Sunog ng 
Estado ng New York (New York State Uniform Fire Prevention and Building Code, BC) ng 2020 at ang Kodigo sa 
Pangangalaga ng Enerhiya ng Estado (State Energy Conservation Code). 

Plano naming tugunan ang Mga Ipinag-uutos na Pagtitiyak para sa Mga Pasilidad ng NYS (NYS Mandatory Assurances 
for Facilities) ayon sa sumusunod: 

● Gagawin ang Biswal na Inspeksiyon ng isang pangkat na binubuo ng Kawani ng Distrito at isang kinatawan mula 
sa Orange Ulster BOCES na kukumpletuhin bago ang 12/31/20. Kukumpletuhin ang Survey sa Kondisyon ng 
Gusali (Building Condition Survey, BCS) sa 2023 alinsunod sa rotation ng NYSED. Kukumpletuhin ang pagsusuri 
sa lead sa tubig ng OU BOCES. 

● Nakapag-order na ng mga dispenser ng hand-rub na may lamang alkohol. Kukumpletuhin ang pagkakabit sa 
sandaling matanggap na ang mga dispenser. 

● Walang mga inaasahang bagong pasilidad para paupahan. 
● Kokonsultahin namin ang Pangasiwaan ng Kalusuguan/Kaligtasan/Panganib ng OU BOCES upang 

kumpirmahing nakasusunod sa mga regulasyon ang mga toldang ginagamit.  
● Kokonsultahin ang Arkitekto ng Distrito upang kumpirmahin ang kasalukuyang bilang ng mga palikuran at 

lababo na nakatutugon sa mga kinakailangan.  
● Kokonsultahin ang Arkitekto ng Distrito upang kumpirmahin na ang bawat gusali ay mayroong isang drinking 

fountain kada isang daang okupante. 
● Kokonsultahin ang Siemens Building Technologies at ang Arkitekto/Inhinyero ng Distrito upang bumuo ng isang 

nakasulat na plano para sa bentilasyon ng gusali. 
● Mamarkahan ng Arkitekto ng Distrito ang lahat ng isusumiteng proyekto na nakatuon lamang sa COVID-19. 
● Dapat sumunod ang mga plastik na dibisyon sa mga nakasulat na kinakailangan ng BCNYS at MPS S205-13b 
● Ang mga protokol sa paglilinis ay isusulat ng Tagatulong na Superintendente ng Mga Gusali at Lugar alinsunod 

sa Opisyal sa Pagpapanatili ng Buong Distrito. Ang protokol na ito ay magiging pinahusay na bersiyon ng ating 
mga kasalukuyang pamamaraan sa paglilinis upang matugunan ang mga panuntunan ng CDC.   

Mga Protokol at Drill para sa Pagtugon sa Emergency  
Ang taong pampaaralan 2020-2021 ay maaaring magsama ng mga hybrid na modelo ng tradisyonal na araw ng pasok sa 
paaralan. Ang mga drill para sa pagtugon sa emergency, kabilang ang mga drill sa paglikas at lockdown, ay maaaring 
ibahagi sa iba't ibang populasyon ng mag-aaral, depende sa araw kung kailan naroon ang bawat populasyon sa araw na 
nakaiskedyul ang mga drill. 

Mga Protokol sa Pagtugon sa Emergency 
● Shelter-In-Place (Matutuluyan sa Lugar) 
● Hold-In-Place (Lugar na Hintayan) 
● Paglikas  
● Lockdown 
● Lockout 
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Shelter-In-Place (Matutuluyan sa Lugar)  
Ibig sabihin nito ay ang gusali na ginagamit upang matuluyan ng mga mag-aaral at kawani.  Dapat bumalik ang mga 
mag-aaral na nasa mga pasilyo sa kanilang mga silid-aralan, o maaaring may mga tagubilin na lumipat sa isang 
nakatalagang ligtas na lugar.  Lumayo sa mga bintana. 
Tutukoy ang bawat paaralan ng lokasyon ng Shelter-in-Place kasama ang mga lugar na hindi magagamit dahil sa mga 
partikular na uri ng mga panganib sa kapaligiran (iyon ay malalakas na hangin, buhawi, atbp.).  
Pareho pa rin ang mga protokol sa Shelter-in-Place, na may mga sumusunod na pagbabago: 

● Magbigay ng 6 na talampakang espasyo sa pagitan ng mga mag-aaral at kawani kapag nasa Shelter-in-Place 
● Iminumungkahi ang paggamit ng mga pantakip sa mukha sa kaganapang ito  
● Kung hindi magagawa ang 6 na talampakang distansiya, dapat magsuot ng mga pantakip sa mukha sa lahat ng 

oras sa kaganapang ito 
● Pagplanuhang magdala ng mga karagdagang pantakip sa mukha sa pagkakataong wala nito ang isang tao 
● Makinig sa mga update at tumugon ng naaayon 

 
Hold-In-Place (Lugar na Hintayan)  
Ibig sabihin nito, dapat limitahan ang paggalaw ng mga mag-aaral at kawani habang hinaharap ang isang panandaliang 
emergency.  Dapat bumalik ang mga mag-aaral na nasa pasilyo sa kanilang mga silid-aralan.  
Pareho pa rin ang mga protokol sa Hold-In-Place, na may mga sumusunod na pagbabago: 

● Magbigay ng 6 na talampakang espasyo sa pagitan ng mga mag-aaral at kawani kapag nasa Hold-In-Place 
● Iminumungkahi ang paggamit ng mga pantakip sa mukha sa kaganapang ito 
● Kung hindi magagawa ang 6 na talampakang distansiya, dapat magsuot ng mga pantakip sa mukha sa lahat ng 

oras sa kaganapang ito 
● Pagplanuhang magdala ng mga karagdagang pantakip sa mukha sa pagkakataong wala nito ang isang tao 
● Makinig sa mga update at tumugon ng naaayon 

 
Paglikas 
Regular na ipatutupad ang mga protokol sa paglikas, na may ilang maliliit na pagsasaayos: 

● Maagang tukuyin ang mga lugar sa labas ng gusali na mapapahintulutan ang 6 na talampakang pagitan ng mga 
mag-aaral at kawani. Tiyakin na hindi makakasagabal ang mga mag-aaral at kawani sa mga tagatugon sa 
emergency 

● Sa pagsisikap na mailabas ang lahat ng kawani at mag-aaral sa gusali sa mahusay na paraan at sa lalong 
madaling panahon, dapat magsuot ng mga pantakip sa mukha sa lahat ng oras 

● Pagplanuhang magdala ng mga karagdagang pantakip sa mukha sa pagkakataong wala nito ang isang tao 
● Maagang tukuyin kung sino ang mamamahala sa pinto palabas ng gusali, upang mabawasan ang bilang ng mga 

taong humahawak sa kagamitan ng pinto kapag umaalis ng gusali. Maaaring italaga ang kawani na 
magsasagawa ng gawaing ito na hawakan ang pinto para sa isa o higit pang silid-aralan o hanggang may 
kumpirmasyong nakaalis na ng gusali ang lahat 

● Tulad ng nakasulat sa mga ipinagtibay na protokol, magdala ng lahat ng kinakailangang gamit at isaalang-alang 
na magdagdag ng mga sumusunod na bagay: karagdagang pantakip sa mukha, sa pagkakataong hindi na 
magagamit ang pantakip sa mukha, at hand sanitizer 

● Kung walang karagdagang pantakip sa mukha na magagamit, atasan ang sinumang walang pantakip sa mukha 
na gamitin ang kaniyang damit upang takpan ang kanyang ilong at bibig sa kaganapang ito 

 
 
Lockout 
Protektado ang mga gusali at lugar ng paaralan kung sakaling magkaroon ng napipintong alalahanin sa labas ng 
paaralan. Magpapatuloy nang normal ang pagtuturo sa silid-aralan. Ikakandado ang lahat ng mga panlabas na bintana at 
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kakanselahin ang mga aktibidad sa labas. Walang pagbabago sa protokol ng distrito maliban sa pag-aatas ng social 
distance na anim (6) na talampakang espasyo sa pagitan ng mga mag-aaral at kawani sa lugar. 
 
Lockdown 
Ikakandado ang mga gusali at lugar ng paaralan kung mayroong banta ng karahasan sa loob ng o malapit sa paaralan. 
Dapat dalhin ang lahat ng mag-aaral mula sa mga pasilyo o mga lugar na ginagamit ng lahat sa malalapit na silid-aralan 
at dapat ikandado ang mga pinto. Dapat ilipat ang mga mag-aaral sa isang ligtas na bahagi ng silid-aralan na malayo sa 
pinto. Wala dapat komunikasyon sa pamamagitan ng pinto o ng telepono sa kuwarto.  Manatiling nakatago hanggang sa 
pisikal na palabasin ng tagapagpatupad ng batas o pangasiwaan ng gusali. 
Sa panahon ng Lockdown, magkakaroon ng paglabag sa inirerekomendang anim (6) na talampakang pagitan ng mga 
tao. Upang maprotektahan ang kaligtasan ng buhay, halos pareho ang proseso ng mga protokol sa lockdown sa mga 
isinagawa na dati. 

● Maagang tasahin kung mayroong kuwarto para sa social distance ng wala sa linya ng paningin  
● Dapat magsuot ng mga pantakip sa mukha sa kaganapang ito sa lahat ng oras 
● Pagplanuhang magdala ng mga karagdagang pantakip sa mukha sa pagkakataong wala nito ang isang tao 
● Atasan ang sinumang walang pantakip sa mukha na gamitin ang kaniyang damit upang takpan ang kanyang 

ilong at bibig sa kaganapang ito 
 

Transportasyon  
 

Magsasagawa ang Middletown ng mga aktibidad sa transportasyon na naaayon sa gabay sa pampublikong 
transportasyon na inilabas ng estado at mga panuntunan ng NYSED sa Muling Pagbubukas ng Paaralan. Dapat magsuot 
ang mga mag-aaral at kawani ng paaralan ng mga katanggap-tanggap ng pantakip sa mukha sa lahat ng oras sa mga 
school bus (e.g. pagpasok, paglabas, at habang nakaupo) at dapat magpanatili ng angkop ng social distancing hanggang 
sa kayang gawin.  

Ang mga mag-aaral na may kakayahan ay kinakailangang magsuot ng mga pantakip sa mukha at magpanatili ng social 
distance sa bus hanggang sa kayang gawin; gayunman, hindi kinakailangang magsuot ng pantakip sa mukha ang mga 
mag-aaral na magkakaroon ng pinsala sa pisikal at mental na kalusugan, ngunit dapat angkop na magpanatili ng social 
distance. Hinihikayat ang mga magulang at legal na katiwala na ihatid o samahang maglakad ang mga mag-aaral 
papuntang paaralan upang mabawasan ang dami ng tao sa mga bus. 

Puspusang didisimpektahin ang lahat ng bus ng ginagamit ng distrito at mga kinontratang sasakyan isang beses sa isang 
araw sa pinakamababa. Pupunasan ang mga madalas madikitan at mahawakan na bahagi o ibabaw pagkatapos ng mga 
pagbiyahe sa umaga (AM) at hapon (PM).   

Hindi maglalagay ng hand sanitizer sa mga school bus dahil sa madaling masunog na sangkap nito at maaring maging 
potensiyal na pananagutan ng sasakyan o distrito. Hindi dapat magdala ang mga tagapagmaneho, tagapagbantay, at 
attendant ng school bus ng mga personal na bote ng hand sanitizer sa loob ng mga school bus.  

Isasaayos ng mga school bus na may espasyo para sa wheelchair ang pagkakalagay ng wheelchair upang matiyak ang 
social distancing, kung magagawa. 

Kasalukuyang tumatakbo man o sarado ang ating distrito ng paaralan, magbibigay ng transportasyon para sa mag-aaral 
sa mga kasalukuyang tumatakbo na di-pampubliko, pamparokya, pribado, charter na paaralan o mga mag-aaral na ang 
kanilang Mga Personalisadong Plano sa Edukasyon (Individualized Education Plans, IEP) ay naglagay sa kanila sa labas 
ng distrito noong nag-iiskedyul ang mga paaralang iyon ng mga sesyon sa personal.  

May karapatan ang lahat ng mga mag-aaral sa transportasyon ng distrito hanggang sa abot ng inaatas ng batas. Walang 
kakayahan o karapatang itanggi ng mga departamento ang transportasyon para sa mga batang nasa bahay-alagaan, 
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walang tirahan, o dumadalo sa mga pribado o charter na paaralan. Ang mga magulang na maaaring nakaligtaan ang 
takdang petsa para humiling ng transportasyon sa labas ng distrito dahil sa makatuwirang dahilan ay maaaring maghain 
ng appeal (310) sa Komisyonado ng Edukasyon. 

Paglilinis at Pagdisimpekta ng Mga Sasakyang Pantransportasyon ng Paaralan 
Sumangguni sa gabay sa karaniwang pamamaraan ng pagpapatakbo sa paglilinis para sa detalyadong impormasyon. 

● Lilinisin at didisimpektahin araw-araw ang mga bus at iba pang sasakyang pantransportasyon (magtutuon sa 
mga bahaging madalas hawakan) at sa pagitan ng mga pagbiyahe kung nakaiskedyul para sa iba't ibang ruta. 
Sa katapusan ng bawat araw, ang bawat bus na ginamit para sa mga serbisyo sa transportasyon ay puspusang 
lilinisin at didisimpektahin.  

● Araw-araw na Paglilinis 
o Itatapon ang lahat ng basura 
o Wawalisin ang mga sahig at lalampasuhin ang mga alikabok 
o Lilinisin ang mga dingding at bintana  

● Mga Bahagi o Ibabaw na Madalas Hawakan 
o Mga upuan ng bus at sandalan ng upuan 
o Mga seat belt  
o Mga hawakan ng pinto, mga barandilya 
o Lugar ng tagapagmaneho at tagapamahala  

● Gagamitin ang mga produkto para sa paglilinis at pagdisimpekta na aprobado ng EPA alinsunod sa mga 
tagubilin.  

● Ipagbabawal ang pagkain at pag-inom sa bus 
● Iinspeksiyunin ang mga bus upang matiyak na nasusunod ang mga protokol sa paglilinis/pagdisimpekta para 

sa mga bus na pagmamay-ari ng distrito at kinontrata  
● Gagawa ng dokumentasyon ng lahat ng paglilinis/inspeksiyon (sa pamamagitan ng nasusubaybayang log o 

pagtatala) 
 

Transportasyon ng Paaralan  - Naulat na kaso ng COVID-19 sa isang Sasakyang Pantransportasyon 
Aabisuhan ang Tagapangasiwa ng Transportasyon ng Distrito, at pagkatapos ay aabisuhan ng distrito ang pangasiwaan 
ng gusali, at magpapatupad ng isang plano upang makipag-ugnayan sa mga magulang ng mga mag-aaral na nasa bus 
na iyon. Hindi muna magseserbisyo ang bus sa loob ng 24 na oras bago ito muling magamit pagkatapos ng isang ulat ng 
COVID-19. Didisimpektahin ang bus alinsunod sa mga panuntunan ng CDC. 
 
Mga Mag-aaral sa Mga Sasakyang Pantransportasyon 

● Tulad ng nakabalangkas sa seksiyon ng Kalusugan at Kaligtasan ng gabay na ito, kakailanganin ng lahat ng 
magulang/katiwala na tiyaking ang kanilang anak/mga anak ay hindi nakararanas ng anumang senyales at 
sintomas ng COVID-19 at walang lagnat na 100 degree o higit pa bago ang kanilang pagsakay sa paraan ng 
transportasyon papuntang paaralan;  

● Dapat magsuot ang mga mag-aaral ng pantakip sa mukha sa school bus kung pisikal nilang magagawa. Ang 
mga mag-aaral na hindi makakapagsuot ng pantakip sa mukha sa medikal na kadahilanan, kabilang ang mga 
mag-aaral na maaaring mapinsala ng pantakip na iyon ang kanilang pisikal na kalusugan o kalusugan ng 
pag-iisip, ay hindi napapailalim sa kinakailangang paggamit ng pantakip sa mukha;  

● HINDI maaaring tanggihan ng transportasyon ang mga mag-aaral na walang pantakip sa mukha;  
● Dapat magbigay ang distrito ng pantakip sa mukha sa mga mag-aaral na wala nito;  
● Hindi maaaring pilitin o tanggihan ng transportasyon ang mga mag-aaral na may kapansanan na makakapigil sa 

kanila na magsuot ng pantakip sa mukha. 
● Gumagawa ng mga konsiderasyon para sa karagdagang paglalaan ng kawani sa mga bus, kung magagawa, 

upang suportahan ang angkop na paggamit ng PPE habang nasa bus.  
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Pagsasanay ng Mga Kawani sa Transportasyon ng Paaralan (Mga Kawani ng Tanggapan, Tagapagmaneho, Mekaniko, Aide)  

● Pagbibigay-alam ng Panganib/Karapatang Makaalam (taunan) 
● Personal na Pamprotektang Kagamitan (PPE) 
● Pagkontrol sa Pagkakalantad/Mga Mikrobyo sa Dugo na Nagdadala ng Sakit (Bloodborne Pathogen, BBP) 
● Kamalayan sa COVID-19 

o Mga bagong protokol sa paglilinis (mga bus, sentro ng transportasyon) 
o Paghuhugas ng kamay 
o Pantakip sa mukha (pagsukat, paggamit, pagsusuot at pangangalaga) 
o Personal na kalusugan at kalinisan 
o Mga espesyal na kondisyon sa pagtatrabaho na may mga pantakip sa mukha (mabigat na aktibidad) 

 
Kinakailangang Personal na Pamprotektang Kagamitan (PPE) para sa Kawani sa Transportasyon 

● Mga Disposable na Guwantes 
● Pantakip sa Mukha/Mask 
● Face Shield (kung nalalapat) 

 
Komunikasyon sa Transportasyon 

● Bigyang-diin sa mga magulang/katiwala/tagapag-alaga at mga mag-aaral bago ang muling pagpasok sa mga 
paaralan para sa pagtuturo sa personal na puspusang nadisimpekta ng distrito ang lahat ng bus at mga sasakyang 
pantransportasyon para sa mag-aaral.  

● Ipagbigay-alam sa mga magulang/katiwala/tagapag-alaga at mga mag-aaral na kabilang ang lahat ng mga sasakyang 
pantransportasyon sa mga plano ng distrito ukol sa COVID-19 at ang papel na gagampanan ng mga mag-aaral at 
pamilya sa pagtiyak ng kaligtasan at pagpapababa sa paghawa habang ginagamit ang mga serbisyo sa transportasyon 
ng distrito. 

● Payuhan ang mga magulang na huwag papasukin ang kanilang mga anak sa paaralan o pasakayin sa bus kung may sakit 
o mataas ang temperatura.  Ang kahulugan ng mataas na temperatura ay ang temperatura na mas mataas sa 100.0°F.   

● Ipagbigay-alam ang mga potensiyal na pagbabago sa ruta batay sa mga senaryo sa bawat isa sa mga yugto 
 
Ruta ng Transportasyon ng Paaralan  

● Limitahan ang pagpapalitan ng mga kahaliling tagapagmaneho at aid kung magagawa  
● Limitahan ang paglipat-lipat ng mag-aaral sa mga ruta ng bus kung magagawa  

o Itigil ang pagpayag sa mga mag-aaral na sumakay sa iba't ibang bus sa magkakaibang araw ng linggo 
maliban kung makatuwirang hiniling ng magulang o katiwala (pangangalaga ng bata at/o mga kasunduan sa 
pangangalaga) 

o Kung maaari, gawing magkatulad ang mga ruta para sa AM at PM, upang parehong grupo ang mga sasakay 
ng bus kada araw.  

 

Pagsakay/Pagbaba at Pag-pick up/Pag-drop off ng Mga Mag-aaral  
● Isasakay ang mga mag-aaral sa sunod-sunod na ayos ng ruta. Uupo sa pinakalikuran ang unang mag-aaral sa bus, 

papunta sa paaralan, at uupo sa likuran ang huling mag-aaral na bababa kapag uuwi mula sa paaralan  
● Maaaring magkakahiwalay ang mga oras ng pagdating at/o pagpapauwi depende sa mga pangangailangan ng gusali 
● Gagawa ng mga pagsasaayos ayon sa kinakailangan ng mga gusali: 

o Para sa pagbaba at pagpasok, at pagsakay at pag-alis  
o Pagsasaoras ng ruta na maaapektuhan ng mga naantalang proseso ng pagsakay/pagbaba 
o Pangangasiwaan ang mga aktibidad sa pagdating at pag-alis upang matiyak ang social distancing 

● Dadagdagan o isaasayos ang mga ruta ng bus upang mabawasan ang mga antas ng karga sa mga bus, kung magagawa  
 
Pagdadala sa BOCES 

● Titiyakin namin na mayroong transportasyon ang ating mga mag-aaral upang matugunan ang pagpapatuloy ng 
pag-aaral  

● Magpapanatili kami ng tala ng mga dumadalo sa biyahe sa parehong direksiyon mula sa gusali ng BOCES. Kung 
hihilingin, maaaring kailanganin ng mga mag-aaral na maglaan ng tala ng mga pasahero dagdag sa tala ng paglilinis 
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sa pagkakataong dapat tumulong ang BOCES sa contact tracing dulot ng mga pagkakalantad sa mga gusali ng 
BOCES o habang nasa transportasyon 

 
Badyet at Pananalapi  
Sa pagsisikap na ganap na suportahan ang mga mag-aaral, kawani, at pamilya at upang maging responsable sa 
pananalapi, sinusuri, inilalaan, at pinamamahalaan namin ang mga pondo sang-ayon sa mga panuntunan sa muling 
pagbubukas at mga pangangailangan ng distrito. Nakikipagtulungan ng mabuti ang komite sa badyet sa aming iba pang 
komite at grupo ng stakeholder upang matiyak na mayroon silang mga pisikal na mapagkukunan at yamang-tao para 
makabalik sa isang masinsinan at ligtas na kapaligiran ng edukasyon. 

Teknolohiya at Pagkakakonekta  
Mahalaga ang access sa teknolohiya para sa matagumpay na pagpapatupad ng planong ito. Nakatuon kami sa 
tuloy-tuloy na pagpaplano at pagpapatupad ng mga teknolohiya ng distrito upang matiyak ang makatarungang access 
para sa mga kawani at mag-aaral. Nakapagsimula ang pangkat ng mga plano na isinasaalang-alang ang access sa bahay 
ng mag-aaral sa maaasahang internet at mga computer.  

  
1. Kamakailang nagtipon ang Middletown ng mga datos at hiniling sa mga guro at magulang na tukuyin ang 

kanilang antas ng access sa mga device at mabilis na broadband mula sa kanilang tirahan. Ipinahiwatig ng mga 
sumagot na 98% ang mayroong access sa mabilis na broadband.  Nagbibigay ang distrito ng mga device para sa 
lahat ng tagapagturo at mag-aaral.  
 

2. Patuloy na susuriin ng distrito ang mga kasalukuyang pangangailangan ng ating mga pamilya para sa 
teknolohiya at pagkakakonekta (survey, panayam, pakikipag-ugnayan ng paaralan, atbp.) Sa pagkakataong 
walang access ang mga mag-aaral at/o guro, gagawa ang distrito ng mga kinakailangang hakbang upang 
matugunan ang kanilang mga pangangailangan kung magagawa. 
 

3. Magsagawa at/o magpanatili ng imbentaryo ng kagamitan at iba pang ari-arian.  
a. Tukuyin kung sinong mga mag-aaral, pamilya, at kawani ang may mga ari-arian ng distrito na nasa 

kanilang pag-aari. 
 

4. Kumuha, pamahalaan at/o magpanatili ng hardware, software, mga lisensiya, mga sistema ng pamamahala sa 
pag-aaral, atbp. upang suportahan at pahusayin ang virtual na pagtuturo at pakikilahok ng mag-aaral.  
 

5. Tukuyin ang mga pangangailangan sa propesyonal na pag-aaral para sa mga guro at patuloy na suportahan ang 
kanilang pagpapaunlad ng mga kasanayan at pagtuturo sa isang kapaligiran ng pag-aaral mula sa malayo. 
 

6. Maghanda ng sistema ng “Helpdesk” para sa mga magulang/mag-aaral/guro upang iulat ang mga teknikal na 
isyu na maaaring maranasan sa panahon ng pag-aaral mula sa malayo. Ipagbigay-alam ang mga protokol sa 
mga stakeholder na ito upang malaman nila ng maaga kung paano makakakuha ng tulong sa mga ganoong 
sitwasyon at kung ano ang maaari nilang asahan kung pag-uusapan ang pagtawag para sa return service/virtual 
na appointment. 

 

Magbibigay ang Middletown sa lahat ng mag-aaral ng access sa mga materyales at mapagkukunan sa pag-aaral sa iba't 
ibang format, kung posible. Higit pa, susuportahan ng distrito ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng propesyonal na 
pagpapaunlad at pagsasanay sa mga pamamaraan sa pagtuturo na makatutulong sa mga mag-aaral na makilahok sa 
iba't ibang paraan, upang makapagpakita sila ng kahusayan sa Mga Pamantayan sa Pag-aaral sa mga modelo na mula sa 
malayo o na pinaghalo sa pamamagitan ng paggamit ng parehong magkakasabay (iyon ay Google Meet) at hindi 
magkakasabay na teknolohiya (Google Classroom). Sa pagkakataong walang sapat na access ang mga mag-aaral sa mga 
device at/o mabilis na internet, magbibigay ang distrito sa mga mag-aaral ng mga alternatibong pamamaraan upang 
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ma-access ang mga materyales at turo, i.e. pag-pick up ng mga materyales sa paaralan, pag-drop off ng mga materyales 
sa mga bahay ng mga mag-aaral, atbp. Mag-iiskedyul din ang distrito ng mga oportunidad upang makipag-ugnayan sa 
mga pamilya upang turuan sila kung paano gumamit ng mga teknolohiya at kumonekta sa mga suporta sa pagtuturo.  
 
Paglalaan ng Kawani at Mga Yamang-tao  
 
Sistema ng Pagtatasa ng Guro at Punong-guro 
Patuloy na tatasahin ang lahat ng guro at punong-guro alinsunod sa aprobadong plano sa Taunang Pagsusuri ng 
Propesyonal na Pagganap (Annual Professional Performance Review, APPR). Isasaalang-alang ng Middletown kung ang 
ating kasalukuyang aprobadong plano sa APPR ay maaaring kailanganing baguhin upang maging sang-ayon sa ating 
mga plano para sa muling pagbubukas sa ilalim ng isang modelo ng pagtuturo na sa personal, mula sa malayo, o hybrid. 
Patuloy na dadalo ang mga lider ng paaralan sa mga taunang kinakailangang pagsasanay ng Pangunahing Tagapagtasa 
(Lead Evaluator).  

Sertipikasyon, Incidental na Pagtuturo at Pagtuturo ng Kahalili 
Dapat may hawak ang lahat ng guro ng mga may bisa at angkop na sertipiko para sa nakatalagang pagtuturo, maliban 
kung pinapahintulutan sa ilalim ng mga regulasyon ng Komisyonado (hal., incidental na pagtuturo) o batas sa edukasyon.  

Mga Mag-aaral na Guro 
Maaaring magsilbi ang mga mag-aaral na guro mula sa mga programa ng kolehiyo at unibersidad na rehistrado sa 
NYSED sa ilalim ng pangangasiwa ng mga ganap na sertipikadong guro sa Middletown. Kung aprobado ng 
Superintendente ng Paaralan para maitalaga sa isang silid-aralan sa Middletown, susunod ang mga mag-aaral na guro sa 
lahat ng pamamaraan sa social distancing, pagsusuot ng pantakip sa mukha, pag-uulat ng kalagayan ng kalusugan, at 
iba pang pamamaraan ukol sa COVID-19 na sinusunod ng mga guro.  Magsisilbi ang mga mag-aaral na guro sa ilalim ng 
pangangasiwa ng ating mga full-time na sertipikadong guro lamang.  Hindi maaaring tumayong pangunahing nakatalang 
guro ang isang mag-aaral na guro sa anumang pagkakataon.  
 
Mga Bulnerableng Populasyon 
Ang mga hindi nalalamang bulnerabilidad ng ating mga guro at kawani ay pangangasiwaan depende sa kaso na may 
suporta mula sa departamento ng Mga Yamang-Tao.  Magbibigay ng mga akomodasyon kung kailan at saan 
kinakailangan, kung naaangkop.  Sasanayin ang mga guro at kawani sa mga bulnerabilidad na nakabalangkas sa gabay 
na ibinigay ng Departamento ng Edukasyon ng Estado at hinihiling na abisuhan ang kanilang superbisor kung may mga 
tanong at alalahanin. 
 
Kinikilala ng Middletown na ang mga sumusunod na grupo ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng mga 
komplikasyon mula sa COVID-19 at maaaring mangailangan ng karagdagan o alternatibong probisyon para sa social 
distancing.   
 
Dapat komunsulta ang mga tao sa mga grupong ito sa kanilang provider ng pangangalagang pangkalusugan ukol sa 
pag-iwas:  

● Mga indibidwal na may edad na 65 o pataas;  
● Mga buntis na indibidwal;  
● Mga indibidwal na may mga matagal nang kondisyon sa kalusugan kabilang ang, ngunit hindi limitado sa: 

o matagal at hindi gumagaling na sakit sa baga o katamtaman hanggang malubhang hika;  
o mga malubhang kondisyon sa puso; 
o mahina ang immune system; 
o malubhang labis na katabaan (body mass index [BMI] na 30 o mas mataas); 
o diabetes; 
o matagal at hindi gumagaling na sakit sa bato na sumasailalim sa dialysis; 
o sakit sa atay; 
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o sickle cell anemia; 
o ang mga batang may medikal na komplikasyon, na may mga neurologic, henetiko, metabolikong 

kondisyon, o may sakit sa puso mula sa pagkabata ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng 
malubhang sakit mula sa COVID-19 kaysa sa ibang mga bata.  

 

Mga Aksiyon bilang Suporta sa Mga Pamamalakad 

Distrito  Mga Paaralan 
● Magbigay ng lahat ng kinakailangang PPE at telang pantakip 

sa mukha para sa mga mag-aaral, kawani, at bisita 
● Bumuo at ipagbigay-alam ang pamamaraan sa contact 

tracing 
● Bumuo ng mga protokol para sa mga pagsusuri sa 

kalusugan mula sa malayo (hal., app) at pagsusuri sa 
temperatura sa lugar 

● Tiyaking nasusunod ang mga gawi sa social distancing 
● Magbigay-alam at magturo sa ating komunidad tungkol sa 

pananatiling ligtas at malusog 
● Tiyaking napapanahon ang mga datos sa pakikisalamuha ng 

mag-aaral 
● Magtatag ng oras para sa pagtutulungan para sa bagong 

Superintendente ng Mga Gusali at lugar, kasama ang 
kaniyang pangkat, upang makipagpulong sa Mga Prinsipal ng 
Gusali at kanilang mga pangkat, para magbigay ng mga 
komento sa pagbuo ng mga napapanahong plano sa 
paglilinis 

● Magtatag pa ng mga detalyadong lohistika tulad ng mga 
oras ng pagtunog ng bell ng gusali, lokasyon ng programa, at 
ruta/kapasidad ng bus 

● Isapinal ang pagsasaoras ng delivery ng pagkain sa senaryo 
na mula sa malayo 

● Kumpletuhin ang pagsusuri ng gastos upang matukoy ang 
mga bahagi kung saan maaaring magkaroon ng matitipid 
para mailapat sa ibang bahagi 

● Suriin ang mga suweldo, benepisyo, alternatibong gastos, 
propesyonal na pagpapaunlad, gastos sa insurance, 
pagreretiro, teknolohiya, karagdagang gastos sa 
transportasyon, at mga hot spot  

● Ipagbigay-alam ang mga bagong proseso (halimbawa: 
aplikasyon para sa pagliban, mga panuntunan sa pagbili) 

● Ipagpatuloy ang pagkuha ng empleyado o pag-recruit na 
paperless o hindi gumagamit ng papel/binawasan ang 
paggamit ng papel  

● Magpadala ng mga karagdagang alok na halaga para sa mga 
serbisyo/produkto (hal: mga gown, PPE) 

● Sumunod sa mga panuntunan ng Pederal at Estado ukol sa 
mga pagliban at abiso sa paglalakbay sa panahon ng 
COVID-19 

● Manaliksik ng mas matatag na Programa ng Tulong sa 
Empleyado 

● Sanayin ang mga kawani at kahalili para sa pag-aaral mula sa 
malayo at posibleng pagbubukas at pagsasara 

● Magbigay ng mga device, internet, at suporta sa teknolohiya  
● Magbigay ng iba pang pisikal na materyales na kinakailangan 

para sa pag-aaral mula sa malayo sa mga kawani at pamilya 

● Magtalaga ng isang kuwarto para sa pagbubukod na may hiwalay 
na palikuran para sa mga mag-aaral at kawani na may mga 
sintomas. Ang kuwarto para sa pagbubukod ay mas mainam na 
hiwalay sa tanggapan sa kalusugan, may nakatalagang 
nangangasiwang tauhan, magandang bentilasyon (may HEPA filter) 
at malapit sa labasang pinto 

● Tukuyin ang kawani na responsable para sa contact tracing, 
pagrerepaso sa mga araw-araw na pagsusuri sa kalusugan at 
pagpapatupad ng paggamit ng pantakip sa mukha 

● Pagpapatupad ng mga pamamaraan sa social distancing upang 
maging kabilang ang pagbabawal sa paggamit ng locker, 
hiwa-hiwalay na pagpapauwi mula sa mga klase, atbp. Tukuyin ang 
daloy ng dumadaan sa mga pasilyo at isaayos ang seguridad 
malapit sa mga palikuran 

● Magtalaga ng isang lugar para sa pagtanggap ng mga delivery sa 
bawat gusali 

● Magtalaga ng iba't ibang lugar na pasukan para sa pagpasok ng 
mga mag-aaral at kawani upang maisama ang mga pagsusuri sa 
temperatura 

● Turuan ang lahat ng mag-aaral, guro, at kawani ng wastong 
kalinisan ng kamay at paghinga pati na ang wastong paggamit ng 
mga pantakip sa mukha 

● Bumuo ng ipinag-uutos na proseso ng paglilinis sa gusali at 
pampublikong kalusugan para sa lahat ng senaryo, alinsunod sa 
mga kinakailangan ng CDC 

● Lumikha ng mga gawi para sa social distancing at ligtas na 
pag-okupa sa gusali (parehong loob at labas ng mga silid-aralan) na 
may mga partikular na pamantayan para sa bawat gusali 

● Bumuo ng plano para sa mga pagsasaayos ng mga kasalukuyang 
pasilidad para sa bawat gusali, kabilang ang mga lugar para sa 
pagbubukod, kainan, karatula ng tanda para sa direksiyon, at 
alternatibong paggamit ng mga espasyo ng gusali 

● Bumuo ng proseso ng paglilinis para sa muling pagpasok sa 
Setyembre pati na sa maaaring mangyari sa anumang punto sa 
panahon ng taong pampaaralan 

● Lumikha ng mga espasyo sa bawat gusali upang bukas na 
mag-imbak ng mga materyales para sa paglilinis at pagiging 
available din ng PPE  

● Bumuo ng proseso upang regular na subaybayan ang kalidad ng 
hangin at temperatura 

● Magplano ng posibleng iskedyul para sa mga regular na pagsusuri 
sa gusali sa pagkakataong isara ang paaralan dahil sa sakit na may 
kinalaman sa COVID-19 

● Suportahan ang mga patakaran para sa social distancing sa bus at 
para sa pagsakay at pagbaba. 

● Baguhin ang mga iskedyul ng bus at ang mga oras ng 
simula/katapusan ng pasok sa paaralan.   

● Makipagtulungan sa distrito upang ibahagi at sundin ang mga 
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patakarang may kinalaman sa pagliban dahil sa sakit, Batas para sa 
Pampamilya at Medikal na Pagliban (Family and Medical Leave Act, 
FMLA), at mga paglibang may kinalaman sa COVID-19   

● Magpaskil ng mga tanda na may kinalaman sa wastong kalinisan ng 
katawan, social distancing, pantakip sa mukha, atbp 

● Supportahan ang sigla at kalusugan ng pag-iisip ng empleyado  

 
 

Mga Suporta sa Komunidad ng Paaralan 

Nutrisyon  
Magiging mahalaga ang pakikilahok ng mga stakeholder sa proseso ng pagtiyak ng pagpapatuloy ng pagkakapantay at 
access para sa nutrisyon ng mag-aaral, at para sa matagumpay na transisyon ng mga pamamalakad sa programa sa 
nutrisyon ng paaralan mula sa mga kasalukuyang modelo ng pang-emergency na pagpapakain sa panahon ng 
pandemya tungo sa isang modelo para sa muling pagpasok sa mga paaralan. Susundin ng lahat ng paaralan ang mga 
patakaran ng Awtoridad sa Pagkain sa Paaralan (School Food Authority, SFA) sa komunikasyon tungkol sa mga serbisyo 
sa pagkain ng paaralan, kwalipikasyon, mga opsiyon at pagbabago sa mga pamamalakad. Magiging available ng walang 
gastos para sa lahat ng batang may edad na 18 at pababa ang lahat ng pagkaing ibinibigay sa panahon ng emergency sa 
pampublikong kalusugan. Ibibigay ang lahat ng komunikasyon sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan kabilang ang 
website, social media, email, robocall, pahayagan, at regular na sulat at isasalin sa mga wikang ginagamit ng mga 
pamilya.   
 
Tinukoy namin ang aming Superbisor sa Serbisyo sa Pagkain, si Debora Donleavy, bilang kontak para sa 
pakikipag-ugnayan upang tanggapin at tugunan ang mga komunikasyon mula sa mga pamilya at sa kawani ng paaralan. 
Paaalalahanan ang mga pamilya sa mga komunikasyon sa serbisyo sa pagkain sa panahon ng tag-init at pana-panahon 
sa buong pagsisimula ng taong pampaaralan na maaari silang magsumite ng bagong aplikasyon para sa mga libre at 
binawasan ang presyo na pagkain anumang oras sa buong taong pampaaralan.  Makukuha ang mga aplikasyon sa bawat 
gusali ng paaralan, sa aming website, at sa pamamagitan ng email o regular na sulat kung kinakailangan.  Magagamit din 
ang suporta sa telepono o sa personal upang makumpleto ang aplikasyon. 
 
Patuloy na magiging available ang mga pagkain ng paaralan sa lahat ng mag-aaral, kabilang ang mga dumadalo sa 
paaralan sa personal o mga nag-aaral mula sa malayo. 
 
Mga Pagkain sa Lugar 
Para sa mga mag-aaral sa lugar, magbibigay ng mga pagkain habang pinapanatili ang angkop na social distancing sa 
pagitan ng mga mag-aaral. Hindi kinakailangang magsuot ng mga mag-aaral ng mga pantakip sa mukha kapag nakaupo 
at kumakain hangga't may angkop silang social distance.  
 
Titiyakin ng distrito ang social distancing sa pagitan ng mga indibidwal habang kumakain sa kainan ng paaralan. Kung 
hindi posible, maaaring ihanda ang mga pagkain sa mga alternatibong lugar (hal., mga silid-aralan) o sa magkakahiwalay 
na oras ng pagkain upang matiyak ang social distancing at wastong paglilinis at pagdisimpekta sa pagitan ng mga 
mag-aaral. 
 
Ipinagbabawal ang pagbabahagi ng pagkain at mga inumin (hal., mga pagkain na inihahahain ng parang buffet, 
meryenda) maliban kung ang mga indibidwal ay mga miyembro ng parehong sambahayan. Maglalaan ng sapat na 
espasyo para sa mga mag-aaral, guro, at kawani upang masunod ang social distancing habang kumakain ng mga pagkain. 
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Availability ng Pagkain sa Buong Taong Pampaaralan  

● Patuloy na magiging available ang mga pagkain para sa mga mag-aaral na may edad na pumapasok sa paaralan 
na nakatala sa distrito.  

● Makikita ang iskedyul para sa pag-pick up at delivery ng pagkain sa website ng distrito pati na sa social media.  
● Magagamit ang mga lugar ng paaralan sa komunidad para sa pag-pick up sa bangketa/kurbada (curbside). 
● Regular na susuriin ang mga ruta ng bus upang mabuo ang mga ruta ng delivery na pinakamainam para sa lahat 

hangga't maaari. 
● Bubuo ng mga unang tutukuying ruta para maisama ang mga partikular na pagsasaayos para sa mga 

mapanganib na daanan kung hindi magagawa ang paglalakad at/o pag-pick up.  
 
Makikibahagi ang distrito sa komunidad at hihingi ng mga komento sa pamamagitan ng survey sa Pagkain at Nutrisyon 
na gagawin ng distrito upang tukuyin ang mga pangangailangan sa pamamahagi ng pagkain.  Susuportahan ng mga 
komentong makukuha bilang resulta ng survey na ito ang pangkat ng distrito upang makipagtulungan ng naaayon sa 
Superintendente para maisapinal ang isang iskedyul ng serbisyo sa pagkain para sa lahat ng tatlong potensiyal na 
senaryo, ang sa personal, hybrid, at mula sa malayo.   
 
Tutugunan ng pangkat sa Mga Serbisyo sa Pagkain at Nutrisyon (Food and Nutrition Services, FNS) ang iba pang Mga 
Ipinag-uutos na Pagtitiyak ng NYS ayon sa sumusunod: 

● Magsulat ng mga pamamaraan upang tiyakin ang pagkakaroon ng access sa mga pagkain ng paaralan sa lahat 
ng mag-aaral na naka-enroll sa distrito, sa parehong virtual at sa personal. Tatandaan namin ang mga hadlang 
na natukoy sa nakaraang kagawian pati ang mga kasama sa mga tugon sa survey.   

● I-update ang mga karaniwang pamamaraan ng pagpapatakbo sa kalusugan at kaligtasan upang maisama ang 
mga punto mula sa loob ng gabay ng DOH. 

● I-update ang mga mag-aaral na may allergy ukol sa mga karaniwang pamamaraan ng pagpapatakbo upang 
matiyak ang pagsunod. 

● Tanggalin ang lahat ng pinagsasaluhang mesa mula sa mga silid-kainan. 
● Makipagtulungan sa prinsipal ng gusali upang tanggalin ang mga pinagsasaluhang mesa sa mga silid-aralan na 

lumalahok sa PreFuel sa silid-aralan.  
● I-update ang karatula para sa mga karaniwang pamamaraan sa pagpapatakbo upang maibilang ang 

pagmemensahe para sa kalinisan ng kamay at "Bawal Magbahagi" ng mga item ng pagkain. 
● Makipagtulungan sa mga pangkat ng Gusali at Mga Lugar upang pagtibayin ang responsibilidad ng 

ginagampanang papel para sa mga espasyo ng kainan at serbisyo sa tanghalian.  
● Patuloy na gumamit ng sanitizer na may lamang ammonia. 
● Magsagawa ng mga sesyon ng pagsasanay para sa lahat ng miyembro ng pangkat sa:  

○ Hindi Nagsasama-samang Pagpapakain 
○ Pleksibilidad ng Oras sa Serbisyo sa Pagkain 
○ Nangangailangan ang mga bultuhang pagkain ng parehong waiver sa hindi pagsasama-sama at oras ng 

serbisyo sa pagkain 
○ Pag-pick Up ng Pagkain ng Magulang/Katiwala 
○ Pleksibilidad sa Pattern ng Pagkain 
○ “Offer Versus Serve” (Mag-alok sa Halip na Maghanda Agad) na Pleksibilidad para sa Mga Senior 

High School 
● Gumamit ng mga media outlet, elektronikong billboard, website, mga organisasyon ng komunidad, kabilang ang, 

ngunit hindi limitado sa: Eat Smart NY, Hunger Solutions, Middletown Parks and Recreation upang suportahan 
ang pagmemensahe. 

● Magbigay ng pagmemensahe sa mga pamilya sa kanilang pinipiling wika.  
● Makipagtulungan sa antas ng gusali/pasilidad upang tasahin at magtatag ng mga pamantayan para sa serbisyo 

sa pagkain. Bilang pagtutulungan sa mga tagapangasiwa ng gusali, isasagawa ang serbisyo sa pagkain sa 
pinakamainam na paraan sa pasilidad. 
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Pakitandaan ang sumusunod na tugon mula sa NYSED: 
● Sa panahon ng taong pampaaralan, ihahanda ang mga pagkain sa ilalim ng mga karaniwang pamamaraan sa 

pagpapatakbo. Mula sa kasalukuyan, iki-claim ang mga pagkain batay sa kwalipikasyon (libre, binawasan ang 
presyo, o binayaran). Ihahanda lamang ang mga pagkain sa mga nakatalang mag-aaral at maaaring ihanda sa 
mga mag-aaral na nag-aaral mula sa malayo. Hindi pahihintulutan ang mga pagkain para sa katapusan ng linggo.  

 
 
Espesyal na Edukasyon  
Nagbibigay ang plano ng Middletown para sa muling pagbubukas ng balangkas upang matiyak na patuloy na nagkakaroon ang 
lahat ng mag-aaral ng available na libreng angkop ng pampublikong edukasyon (free appropriate public education, FAPE) na 
nagbibigay-diin sa espesyal na edukasyon at mga kaugnay na serbisyong idinisenyo para matugunan ang kanilang mga 
bukod-tanging pangangailangan at ihanda sila para sa higit na edukasyon, trabaho, at pamumuhay ng mag-isa sa kapaligirang 
may pinakakaunting restriksiyon (least restrictive environment, LRE). Bilang pagsasaalang-alang sa kalusugan, kaligtasan, at 
kapakanan ng mga mag-aaral, pamilya, at kawani, ang aming plano para sa payugto-yugtong pagpasok ay idinisenyo upang 
matugunan ang mga kinakailangan sa FAPE sa lahat ng oras.   Ihinahanda ng aming plano ang ating pangkat upang magbigay 
sa mga mag-aaral ng mga program at serbisyo sa bawat buong yugto at hinahayaan ang ating pangkat na suportahan ang mga 
mag-aaral habang lumilipat tayo sa iba't ibang yugto.  
 

Yugto 1 
● Mga mag-aaral na Nasa 

Labas ng Distrito (Out of 
District, OOD) 

● Mga mag-aaral sa Paggamot 
sa Araw (Day Treatment) 

● 12:1+3 mag-aaral (K-12) 
● 6:1+1 (K - 5, Annex) 

mag-aaral 
● 8:1+1 (6 - 8) mag-aaral  

Yugto 2 
● 12:1+2 (K-8) mag-aaral 
● 12:1+1 (K-12) mag-aaral 

 

Yugto 3 
● 15:1+1 (K-2) mag-aaral  
● 15:1 (3-12) mag-aaral 

Yugto 4 
● Ang mga mag-aaral sa 

Pinagsamang Magkasabay 
na Pagtuturo (Integrated 
Co-teaching, ICT) ay 
nakaiskedyul na bumalik 
kasama ng kanilang mga 
kaklase/kasabay sa 
pangkalahatang 
edukasyon 

 
Kabilang sa aming plano ang mga sumusunod na suporta para sa mga tagapagturo at mag-aaral: 

● May kabilang na mga suporta para sa mga mag-aaral sa panahon ng magkakasabay at hindi magkakasabay na pag-aaral  
● Priyoridad na pagbabalik para sa mga serbisyo sa personal para sa mga mag-aaral na may mataas na pangangailangan at 

mga mag-aaral ng preschool na may kapansanan kung maaari at isaalang-alang ang mga plano ng kahandaan sa posibleng 
mangyari (contingency plan) na binuo ng Komite sa Edukasyon sa PreSchool (Committee on PreSchool Education, 
CPSE)/Komite sa Espesyal na Edukasyon (Committee on Special Education, CSE) upang matugunan ang mga 
pangangailangan sa pag-aaral mula sa malayo sa pagkakataon ng mga pansamantala o pinahabang pagsasara ng paaralan. 

● Suporta, sa anyo ng propesyonal na pagpapaunlad at mga serbisyo sa teknikal na suporta, upang madaling maglipat-lipat ang 
mga tagatulong sa pagtuturo sa mga serbisyo sa pag-aaral mula sa malayo, na hybrid, at sa personal.   

● Suporta sa anyo ng propesyonal na pagpapaunlad at mga serbisyo sa teknikal na suporta para sa mga one-to-one na aide 
na naghahanda para sa pagbabalik sa mga serbisyo sa personal.   

● Nakaiskedyul na tele-therapy (pisikal na terapiya (PT), terapiyang pantrabaho (occupational therapy, OT), pagpapayo, 
pananalita, at paningin.  Gagamitin lamang ang tele-therapy sa isang hybrid o ganap na mula sa malayo na kapaligiran 
ng pag-aaral.  

● Inaasahang ipapatupad ng lahat ng kampus ang kasalukuyang proseso ng distrito para sa pagkolekta ng mga datos sa 
pagsusubaybay ng progreso ng mga layunin para sa bawat indibidwal na mag-aaral at layunin. 

● Inaasahang ipapatupad ng lahat ng kampus ang kasalukuyang sistema ng distrito upang matiyak na naipatutupad ang lahat 
ng Personalisadong Plano sa Edukasyon (IEP), nasusubaybayan ang mga pagsasaayos/akomodasyon ng programa, at 
nasusubaybayan ang progreso ng mga layunin ng IEP at naipagbibigay-alam ang progreso sa mga magulang/katiwala.   

● Propesyonal na pagpapaunlad/pagsasanay sa buong distrito para sa mga kawani at pinagsasaluhang magpakukunan upang 
matiyak ang pag-ayon sa pagpapatupad ng mga pinakamainam na gawi.  
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● Paggamit ng sistema upang masubaybayan ang progreso ng pakikilahok mula sa malayo at mga rate ng tagumpay para 

magbigay-alam sa mga antas ng indibidwal na suportang kinakailangan.   
● Pangangasiwa, ng Direktor at/o (Mga) Lider ng Pagtuturo, ng 1:1 o pagsusuri sa pagsusubaybay ng progreso ng guro sa 

maliliit na grupo.   
● Pagpapatupad ng mga dokumento ng gabay, listahan ng dapat gawin, at pagsasanay para sa mga kawani, mag-aaral, at 

pamilya para sa mga akomodasyon at pagsasaayos sa programa na ibinibigay sa virtual na paraan (pagbabasa ng 
pagsusulit, atbp).  

● Mga serbisyo sa pagsasalin upang makipag-ugnayan sa mga pamilya at suportahan ang mga mag-aaral kung kinakailangan  
● Nakaiskedyul na oras para magpulong ang CSE at gumawa ng pagpapasiya kung kinakailangan ang mga serbisyo sa 

kompensasyon.   

Mga Mag-aaral ng Wikang Ingles/Mga Mag-aaral ng Maraming Wika  
Pinangangalagaan ang makatuwirang edukasyon ng Mga Mag-aaral ng Wikang Ingles/Mag-aaral ng Maraming Wika 
(mga ELL/MLL) ng iba't ibang batas at patakaran sa mga karapatang sibil, pati na ng Batas sa Pagtatagumpay ng Bawat 
Mag-aaral (Every Student Succeeds Act, ESSA). Kinakailangan ng mga sistema ng paaralan sa Estado ng New York na 
magbigay ng mga tulong at serbisyo sa pagtuturo upang matulungan ang mga mag-aaral na ELL/MLL na makamit ang 
kahusayan sa Ingles, magkaroon ng matataas na antas ng akademikong wika, at magkamit ng matataas na antas sa mga 
akademikong asignatura.  

 
Gamit ang Pantukoy na Pagsusuri ng Estado ng New York para sa Mga Mag-aaral ng Wikang Ingles (New York State 
Identification Test for English Language Learners, NYSITELL), aktibong ginagawa ang pagsusuri at pagtukoy sa personal 
sa pamamagitan ng isang pangkat ng mga sertipikadong guro sa Ingles bilang Bagong Wika (English as a New 
Language, ENL) at magpapatuloy ng naaayon sa buong panahon ng tag-init ng 2020 at higit pa. Patuloy na 
makikipagtulungan ang distrito sa aming departamento ng pagrehistro upang masuri ang mga papasok na mag-aaral na 
ELL/MLL gamit ang NYSITELL habang nagpaparehistro sila. Gagawin ang mga appointment sa pagsusuri alinsunod sa 
lahat ng pamantayan ng CDC at DOH upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga kawani, pamilya, at mag-aaral. 
Isinasakatuparan ito sa panahon ng kinakailangang dami ng araw ng pagpasok sa paaralan, ayon sa itinakda sa loob ng 
mga panuntunan, pagkatapos gawin ang inisyal na pagpapatala. Kabilang sa aming mga pamamaraan ang lahat ng 
bahagi ng proseso ng pagtukoy sa loob ng mga panuntunan ng pagsusuri, pagtukoy, at pagtatalaga ng ELL/MLL. 

 
Patuloy naming ginagamit ang NYSITELL upang tukuyin ang mga mag-aaral na nakatutugon sa mga pamantayan para 
sa status na ELL/MLL pagkarehistro sa loob ng ating distrito at sa Pagsusulit ng Nakamit sa Ingles bilang Ikalawang Wika 
ng Estado ng New York (New York State English as a Second Language Achievement Test, NYSESLAT) sa tagsibol ng 
2019 upang tukuyin ang mga kinakailangan sa serbisyo sa wika.  Ang lahat ng mag-aaral na natukoy bilang ELL/MLL ay 
tatanggap ng mga serbisyo ayon sa nakabalangkas sa loob ng CR-Part 154 na Yunit ng Pag-aaral. Gagawin ang pagtuturo 
ng wika para sa K-12 sa loob ng mga programa sa Bilingguwal at ENL ayon sa itinakda ng NYSED at ng Tanggapan ng 
Bilingguwal na Edukasyon at Mga Wika sa Mundo (Office of Bilingual Education and World Languages, OBEWL) ng 
naaayon sa Inisyatiba sa Bilingguwal na Pangkalahatang Pamantayan (Bilingual Common Core Initiative). Matitiyak nito 
ang de-kalidad na pagtuturo, suporta, at mga serbisyo alinsunod sa antas ng kahusayan sa wika ng bawat mag-aaral na 
ELL/MLL. Naniniwala kami na ang bawat guro ay isang guro ng mga ELL/mga MLL at nagbibigay kami ng propesyonal 
na pagpapaunlad ukol sa Blueprint para sa Tagumpay ng ELL/MLL at Tumutugon at Nagpapanatili ng Kultura (Culturally 
Responsive and Sustaining) na balangkas. Gumagamit kami ng mga tool sa pagsubaybay ng progreso upang itaguyod at 
sukatin ang akademikong tagumpay ng  ELL/MLL at mga nakamit ng mag-aaral tungo sa pagtamo ng Katibayan ng 
Kakayahan sa Dalawang Wika ng Estado ng New York (New York State Seal of Biliteracy, NYSSB) sa oras ng pagtatapos. 
 
 
Mga Suporta sa Mga Mag-aaral ng Wikang Ingles/Mag-aaral ng Maraming Wika 
Upang magbigay ng suporta para sa ating mga mag-aaral na ELL/MLL, ipagpapatuloy namin na:  

● Magbigay ng mga serbisyo para sa maliliit na grupo at indibidwal batay sa mga pangangailangan ng bawat 
mag-aaral.  

● Pangasiwaan ang pagtutulungan at magkasamang pagpaplano sa pagitan ng mga guro para sa nilalaman at 
sa wika. 
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● Gumagamit ng mga pang-akay na estratehiya sa pagtuturo. 
● Magtuon sa pagpapaunlad ng mga produktibong kasanayan sa wika tulad ng pagsasalita at pagsusulat. 
● Mag-iskedyul ng oras upang makipag-ugnayan sa mga indibidwal na mag-aaral kung kinakailangan.  
 

Nagpatupad ang ating distrito ng iba't ibang anyo/pamamaraan ng komunikasyon upang matiyak na magagamit at 
kayang ma-access ang mahalagang impormasyon sa pinipiling wika ng magulang/katiwala ayon sa sumusunod: 

● Gumagamit kami ng Linya sa Wika para sa pagsasalin ng dokumento at interpretasyon sa telepono. 
● Tiyakin ang pagiging available ng 24/7 ng Linya sa Wika para sa mga senaryo na sa personal, hybrid, at mula 

sa malayo, kung kinakailangan ang pagsasalin.   
● May access ang mga tagapagturo/kawani na gamitin ang serbisyong ito mula sa bahay, kung muling mangyari 

ang 100% mula sa malayo na senaryo. Bumuo ng isang tutorial ng distrito at ginagamit ito para sa mga 
layunin ng pagkakaroon ng access.  

● Nakipagkontrata kami sa Language Today, isang kompanya ng interpretasyon na harapan at/o sa telepono, 
na sumusuporta sa ating distrito gamit ang CSE, 504, mga pangangailangan sa larangan, at iba pang 
pagpupulong na maaaring mangailangan ng higit na personal na pamamaraan at/o pagpupulong sa personal.  

● Sinusuportahan din ang regular na komunikasyon sa pamamagitan ng ating tagapagsalin ng distrito na 
available upang magsalin para sa mga tagapaturo at kawani sa komunikasyon sa mga mag-aaral at pamilya.  

● Ang lahat ng mahahalagang impormasyon (hal., mga ulat ng marka, ulat ng pansamantalang progreso, sulat 
ng distrito/paaralan, post sa website, school messenger/robo-call, atbp.) ay isasalin at gagawing available sa 
wika sa bahay o pinipiling wika ng pamilya.  

● Nag-install kami ng Jabber, na tumutulong sa mga kawani na magamit ang kanilang mga laptop/Chromebook 
para gumawa at tumanggap ng mga tawag sa telepono patungo/mula sa mga pamilya sa anumang lokasyon 
(bahay, paaralan, trabaho) upang matiyak na tuloy-tuloy ang komunikasyon sa pagitan ng paaralan at bahay 
sa loob ng lahat ng 3 senaryo. May mga kakayahan sa voicemail ang Jabber at nakakonekta ito sa mga 
numero ng tanggapan/paaralan upang maging mas madali ang komunikasyon para sa mga pamilya dahil 
pareho pa rin ang mga numero ng telepono ng paaralan/distrito. 

 
Kapakanan sa Pakikipagkapwa at Emosyon  
Ipinapakita ng pananaliksik ang kahalagahan ng kapakanan ng pag-iisip at emosyon para sa mga mag-aaral at kawani, 
na may parehong pangkaisipan at sa huli ay akademikong kahihinatnan. Batid namin, pagkatapos ng pinahabang 
pagsasara na ito, na marami sa ating mga mag-aaral at kawani ang mangangailangan ng suporta sa pakikipagkapwa at 
emosyon upang tulungan silang muling makibahagi at muling makapasok sa trabaho at paaralan. Bilang isang Distrito, 
aming tuon ang paglikha ng mga kapaligiran sa pag-aaral na ligtas sa emosyonal at pisikal na aspekto, 
nagbibigay-suporta, at nakakaengganyo na nagtataguyod ng kapakanan at pagpapaunlad sa pakikipagkapwa at 
emosyon ng lahat ng mag-aaral. Itinaas ng pandemya ang papel ng mga lider sa paglikha ng mga kondisyon na 
nakakatulong sa mga mag-aaral at kawani na magsagawa ng pagdamay, lumikha ng mga ugnayang panlipunan anuman 
ang distansiya at umangkop sa mga bagong karanasan sa pag-aaral. Lubhang mahalagang papel ang gagampanan ng 
mga tagapayo, programa sa kalusugan na batay sa paaralan, at masaklaw na suporta sa panahon ng pag-angkop kapag 
muling nagbukas ang mga gusali at magiging napakahalagang suporta sa ating mga mag-aaral at kawani ang access sa 
mga tagapayo ng paaralan, social worker, psychologist ng paaralan, tagapayo para sa suporta sa mag-aaral, tagatugon 
sa krisis, at programa sa kalusugan na batay sa paaralan.  

Mahalaga ang mga transisyon kada taon, at magiging mas mahalaga pa ang mga ito sa paparating na taong 
pampaaralan na ito habang bumabalik tayo mula sa tuloy-tuloy na pag-aaral mula sa malayo tungo sa isang 
payugto-yugtong pagpasok na pamamaraan sa pagtuturo sa personal o mas mahaba pang panahon ng pag-aaral mula 
sa malayo.  Susuportahan ng mga paaralan ang mga transisyon sa paraang tumutugon sa kultura at makikibahagi sa 
mga mag-aaral, pamilya, at komunidad sa proseso ng pagtukoy ng mga pangangailangan at suporta.  
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Ginabayan ng mga sumusunod na konsiderasyon ang aming pagpaplano upang suportahan ang kapakanan sa 
pakikipagkapwa at emosyon: 
  
Mga emosyonal na reaksiyon sa paglabas sa quarantine na maaaring kabilang ang:  

● Stress, pagkabalisa, kalungkutan, galit, pakiramdam ng pagkakasala o pagkabigo sa iba't ibang sitwasyon  
● Takot at pag-aalala tungkol sa iyong sariling kalusugan at kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay  
● Iba pang pagbabago sa kalusugan ng emosyon o pag-iisip na maaaring mahirap kontrolin  

 
Mahalaga ang paggawa ng mga personal na ugnayan sa mga mag-aaral sa pagsuporta sa kanila sa aspekto ng pag-iisip, 
emosyon, at pag-uugali. Nagbibigay-diin ang planong ito sa pagtukoy sa mga mag-aaral na nangangailangan at kawani 
ng suporta na magbibigay ng mga kinakailangang serbisyo.  Maaaring makatulong ang pagsusuri at pagkatapos ay 
pagsasaalang-alang ng potensiyal na pagpapabuti ng ilang aspekto ng kodigo ng gawi upang masuportahan ang mas 
mabuting kalusugan ng emosyon at pag-uugali sa hindi inaasahang panahong ito.  Binibigyang-diin din ng planong ito 
ang kahalagahan ng pagsasama ng Panlipunan-Pandamdaming Pagkatuto (SEL) bilang pundasyong konsepto para sa 
lahat ng mag-aaral. Ipapatupad ang SEL sa mga kasalukuyang mapagkukunan sa kurikulum ng distrito ayon sa ipinipayo 
ng Mga Pamantayan sa Pag-aaral ng Estado ng New York.   
 
Tumutulong ang planong ito upang lumikha ng tuloy-tuloy at malinaw na daluyan ng komunikasyon sa pagitan ng 
paaralan, ating mga pamilya, at mas malaking komunidad.  Isinasama ang boses ng komunidad sa planong ito sa anyo 
ng mga komentong aming tinatanggap bilang distrito sa pamamagitan ng aming mga survey at virtual na pagtitipon.   
 
Nagtatakda ang planong ito ng mga aksiyon upang makibahagi ang mga kawani sa tuloy-tuloy na propesyonal na 
pagpapaunlad na nag-aalok ng suporta sa mga bahagi tulad ng panlipunan-pandamdaming pag-aaral, mga tugon na 
may indikasyon ng trauma, at mga tumutugong gawi na nagbibigay-diin sa pagkakapantay, access, at pagsasama-sama. 
Bukod pa rito, magbibigay kami ng suporta para sa ating mga mag-aaral at kawani upang hikayatin ang pangangalaga 
ng sarili at pangkalahatang diwa ng kapakanan.   
 
 
 
Mga Suporta sa Panlipunan-Pandamdaming Pag-aaral  
 
Bilang suporta sa kapakanan sa pakikipagkapwa at emosyon: 

● Gamitin ang Referral ng Suporta sa Mag-aaral upang makibahagi sa malalim na pagsusuri sa mga indibidwal na 
mag-aaral na maaaring nahihirapan sa akademya at/o pag-uugali 

● Magbigay ng propesyonal na pagpapaunlad sa mga guro at kawani ng suporta sa K-12 upang magamit ng 
naaayon ang mga magpakukunan sa panlipunan-pandamdaming pagkatuto (SEL), na nakatuon sa mga 
kakayahan sa pakikipagkapwa at emosyon (kamalayan sa sarili, pamamahala ng sarili, kamalayan sa lipunan, mga 
kasanayan sa pakikipag-ugnayan, responsableng paggawa ng desisyon):  

○ Second Step Curriculum (Ikalawang Hakbang na Kurikulum) para sa K-8  
○ Manaliksik, sumuri, at pumili ng kurikulum para sa panlipunan-pandamdaming pagkatuto (SEL) para sa 

baitang 9-12.   
○ Magpatupad ng protokol sa pagsasanay para sa kurikulum ng SEL para sa lahat ng baitang upang 

mapahusay ang mga kasalukuyang gawi sa mga baitang K-5 at ipakilala ang mga gawi sa mga baitang 6-12.   
● Magpanatili ng isinasapanahong listahan ng mga makakatulong na ahensiya at mga online na mapagkukunan 

upang makatulong sa kalusugan at suporta para sa mga mag-aaral at guro, kabilang ang Programa ng Tulong sa 
Empleyado (Employee Assistance Program, EAP) 

● Magbigay ng propesyonal na pagpapaunlad sa:  
○ Paano makilala at masuportahan ang mga mag-aaral na may hinaharap na pagkabalisa, kalungkutan, 

at trauma 
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○ Pag-unawa sa implicit bias (hindi namamalayang pagkikiling/pagtatangi) at estruktural na rasismo at 

paano pasukin ang mapanghamong pag-uusap tungkol sa lahi at rasismo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mga Aksiyon para sa Suporta sa Komunidad ng Paaralan 
Distrito  Mga Paaralan 

● Lumikha ng isang sistema upang masubaybayan ang mga 
rate ng tagumpay para sa mga mag-aaral na may mga 
kapansanan at mga ELL para magbigay-alam sa mga antas 
ng indibidwal na suportang kinakailangan 

● Subaybayan ang progreso ng pagpapatupad ng mga 504 
plan upang matiyak ang mga serbisyo, pagsasaayos sa 
program, at akomodasyon  

● Pagpapatupad ng mga dokumento ng gabay, listahan ng 
dapat gawin, at pagsasanay para sa mga kawani, mag-aaral, 
at pamilya para sa mga akomodasyon at pagsasaayos sa 
programa na ibinibigay sa virtual na paraan (pagbabasa ng 
pagsusulit, atbp). 

● Magbigay ng teknikal na suporta para sa mga kawani upang 
matiyak ang paggamit ng Pantulong na Teknolohiya 
(Assistive Technology, AT) 

● Makipagtulungan at bumuo ng isang protokol para sa 
pagsusuri ng mga iskedyul ng mag-aaral sa sekondarya para 
sa IEP 

● Magpatupad ng mga suporta para sa tuloy-tuloy na 
komunikasyon sa pagitan ng bahay at paaralan para sa mga 
mahalagang pakikipag-ugnayan ayon sa inaatas sa ilalim ng 
CR-Part 154 para sa mga ELL/mga MLL. 

● Magbahagi ng impormasyon sa mga kawani at pamilya 
tungkol sa Katipunan ng Mga Karapatan (Bill of Rights) ng 
Magulang at mga proteksiyon para sa ELL/MLL sa CR-Part 
154. 

● Magturo gamit ang mga modernong wika na Espanyol at 
Pranses sa loob ng mga klase ng ECSDM WL/LOTE upang 
itaguyod ang mabisang komunikasyon sa target na wika.  

● Aktibong isasagawa ang pagtukoy at pagtatalaga sa mga 
mag-aaral na ELL/MLL sa buong taon habang sumusunod 
sa mga panuntunan ng Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit 
(CDC) at Departmento ng Kalusugan ng Estado ng New York 

● Subaybayan ang progreso ng pakikilahok mula sa malayo at mga 
rate ng tagumpay upang magbigay-alam sa mga antas ng 
indibidwal na suportang kinakailangan.   

● Pangangasiwa, ng Direktor at/o (Mga) Lider ng Pagtuturo, ng 1:1 o 
pagsusuri sa pagsusubaybay ng progreso ng guro sa maliliit na grupo.   

● Ipagbigay-alam sa mga pamilya at kawani ang gabay na 504 ukol sa 
COVID.  

● Nakaiskedyul na tele-therapy (pisikal na terapiya (PT), terapiyang 
pantrabaho (occupational therapy, OT), pagpapayo, pananalita, at 
paningin.  Gagamitin lamang ang tele-therapy sa isang hybrid o 
ganap na mula sa malayo na kapaligiran ng pag-aaral.  

● Pagpapatupad ng mga dokumento ng gabay, listahan ng dapat 
gawin, at pagsasanay para sa mga kawani, mag-aaral, at pamilya 
para sa mga akomodasyon at pagsasaayos sa programa na 
ibinibigay sa virtual na paraan (pagbabasa ng pagsusulit, atbp).  

● Magbigay ng suporta sa mga guro (iyon ay direktang pagtuturo para 
sa mga plataporma, video, 1:1, at maliliit na grupo) 

● Suportahan ang CSE upang magpulong para sa mga mag-aaral na 
may medikal na kahinaan at tumulong sa pagbuo ng mga medikal na 
plano para sa indibidwal na antas ng pagbuo, kung kinakailangan. 

● Tukuyin ang mga pangangailangan sa espesyal na PPE upang ligtas 
na magbigay-serbisyo sa mga kawani at mag-aaral (iyon ay 
malilinaw na face mask, face shield, mga decal o idinidikit sa sahig 
upang tukuyin ang social distancing, mga foot decal, disposable na 
gown)  

● Bumuo ng mga inaasahan para sa pag-aaral mula sa malayo na 
mainam para sa mag-aaral (halimbawa: Mga Inaasahan sa Pag-aaral 
mula sa Malayo para sa Pinahabang Taong Pampaaralan (Extended 
School Year, ESY) ) 

● Magbigay ng mga petsa para sa pagsasanay ng magulang - 
magbahagi ng impormasyon at mga mapagkukunan sa mga pamilya 
at kawani 

● Ipagbigay-alam ang Mga Tanong sa Survey ng SWD at SEL  
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(NYSDOH). 
● Muling titipunin ang Komite sa Kodigo ng Gawi upang suriin 

at isasaalang-alang ang posibleng pagpapabuti ng mga 
partikular na aspekto ng kodigo ng gawi.  

● Suportahan ang paggamit ng pagsusuri sa mga nahuhuling 
kasanayan at hindi nalulutas na problema, mga referral ng 
suporta sa mag-aaral, protokol ng FBA.  

● Siyasatin ang mapagkukunan sa Pagmapa sa Ugnayan 
( Harvard ) at Pagtuturo (Relationship Mapping and Mentoring).  

● Magtulungan para sa pagsasama ng SEL sa loob ng 
pangunahing kurikulum.  

● Pagbuo ng Pangkat ng TSS ng mga "sprint" o mabilis na 
yugto upang tugunan ang mga kaguluhan sa lipunan at/o 
mga playlist na may kanya-kanyang bilis para sa 
pangasiwaan, mga guro, kawani ng suporta (mga TA, Aide, 
Tagapagsubaybay, Seguridad) 

● Bumili ng mga babasahin na nakatuon sa pagkakaiba-iba, 
pagtugon sa kultura, at SEL para sa mga baitang K-12 upang 
masuportahan ang mag-isang pagbabasa at mga aklatan sa 
silid-aralan. 

● Magbigay ng tuloy-tuloy na suporta sa pangangalaga ng 
sarili 

● Tanungin ang mga pamilya sa pamamagitan ng survey 
upang matukoy ang mga pangangailangan sa pamamahagi 
ng pagkain 

● Lumikha at ipagbigay-alam ang isang detalyadong iskedyul 
para sa serbisyo sa pagkain sa lahat ng tatlong senaryo 

 
 

● Makipag-usap sa mga pamilya sa kanilang pinipiling wika sa 
pamamagitan ng paggamit ng Linya ng Wika at Language Today. 
Available din ang mga pagsasalin ng ulat ng marka / ulat ng 
pansamantalang progreso.  

● Magdaos ng mga pagpupulong para sa impormasyon ng 
magulang na ayon sa mga antas ng kahusayan at nakakatugon sa 
kinakailangang minuto sa CR Part 154. Gaganapin ang mga 
pagpupulong ayon sa bilis na tumutugon sa mga panuntunan.  

●  Paglikha ng serbisyo para sa pagbuo ng ELL/MLL CR- Part 154 sa 
K-12 at mga iskedyul ng suporta 

● Magbigay ng propesyonal na pagpapaunlad/pagsasanay sa 
Blueprint para sa tagumpay ng ELL/MLL success at ang mga 
Tumutugon at Nagpapanatili sa Kultura (Culturally Responsive and 
Sustaining, CR-S) na balangkas para sa edukasyon  

● Paglikha ng mga iskedyul ng pagtuturo sa K-12 sa loob ng isang 
magkakasabay at hindi magkakasabay na kapaligiran ng pag-aaral 
upang suportahan ang pagtamo ng wika ng ELL/MLL batay sa 
pinakabagong nasukat na antas ng kahusayan sa wikang Ingles ng 
mga mag-aaral.  

● Isaalang-alang ang pangangasiwa ng pagsusuri para sa mga 
mag-aaral na maaring nahuhuli sa mga kasanayan at mayroong mga 
hindi nalutas na problema 

● Kung magagawa, gamitin ang Referral ng Suporta sa Mag-aaral 
● Suportahan ang Komprehensibong Plano sa Edukasyon ng Distrito 

(Comprehensive District Education Plan, CDEP) upang magbigay ng 
suporta sa pagpapayo sa mga mag-aaral.  

● Magpadala ng isang survey na nilikha ng distrito upang matukoy ang 
mga pangangailangan sa pamamahagi ng pagkain 

● Tukuyin kung saan kukunin at kakainin ng mga mag-aaral ang mga 
pagkain sa gusali alinsunod sa gabay ng DOH at NYSED 

 

Appendix 

Mga Mapagkukunan sa Pagsasanay 
Dapat ipatupad ang mga kinakailangang gawi sa kalusugan ng lahat ng tagapagturo, guro, at kawani. Pundasyon ang 
mga gawing ito upang mapababa ang mga panganib ng pagkakalantad sa COVID-19 para sa mga mag-aaral, kawani, 
at pamilya.  
Pagsasanay para sa Mga Tagapagsuri 
 
Tutukoy ang Middletown ng mga indibidwal na pamilyar sa mga protokol na CDC at OSHA, at mga panuntunan ng DOH 
sa bawat gusali na kikilalanin at pagkatapos ay sasanayin bilang tagapagsuri o screener.  Magsusuot ang mga 
tagapagsuri ng angkop na PPE na ibinigay ng employer, kabilang ang pantakip sa mukha sa minimum, at magsasagawa 
ng social distancing. Kung hindi maipapatupad ang social distancing o mga kontrol ng harang/dibisyon sa panahon ng 
screening o pagsusuri, dapat gumagamit ng PPE sa loob ng anim (6) na talampakan mula sa mag-aaral.   

Mga paksa ng pagsasanay para sa lahat ng kawani:   
● Wastong paghuhugas ng kamay; wastong kalinisan ng kamay. Itaguyod ang madalas at puspusang paghuhugas 

ng kamay sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga empleyado, komunidad ng paaralan, at bisita ng lugar para 
maghugas ng kanilang mga kamay. Kung walang agad na magagamit na sabon at dumadaloy na tubig, 
magbigay ng mga alcohol-based na hand rub na naglalaman ng hindi bababa sa 60% ethanol o 70% isoprophyl 
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na alkohol.  Magbigay ng pagsasanay sa wastong paghuhugas ng kamay at paggamit ng hand sanitizer 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

○ Video ng paghuhugas ng kamay   
 

● Wastong kaugalian sa pag-ubo at pagbahing 
 

● Social Distancing 
○ Magbigay ng pagsasanay para sa mga guro/kawani tungkol sa kung paano tugunan ang mga malapit na 

pakikisalamuha sa mga mag-aaral bilang bahagi ng mga pang-araw-araw na gawain sa trabaho. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html  
 

● Mga pamamaraan ng pagpapatakbo (iba-iba ayon sa gusali) 
○ Pasukan ng gusali 
○ Dami ng dumaraan sa pasilyo   
○ Paggamit ng palikuran  
○ Mga pamamaraan sa paglilinis 
○ Pag-pick up sa batang may sakit 
○ Kawaning may sakit o pinagsususpetsahang may sakit  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html  
 

● Mga wastong pamamaraan sa paglilinis 
○ Paglilinis at pagdisimpekta 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html  
 

● Gabay para sa Muling Pagbubukas ukol sa Paglilinis at Pagdisimpekta ng Mga Pampublikong Espasyo, Lugar ng 
Trabaho, Negosyo, Paaralan, at Bahay 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf  

● Pagbibigay-alam ng Panganib – Karapatang Makaalam 
○ Wastong paggamit ng mga kemikal at mga sheet ng mga Datos sa Kaligtasan 

■ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 
○ Bawal ang mga kemikal mula sa bahay 
○ Paglipat ng hand sanitizer sa mas maliliit na lalagyan  
○ Listahan N: Mga Pandisimpekta na Gagamitin Laban sa SARS-CoV-2 (COVID-19) 

■ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19 
● Plano sa Pagkontrol sa Pagkakalantad – na may pagtuon sa Pandemya/COVID-19   

 
● Personal na Pamprotektang Kagamitan - PPE 

○ I-update ang Pagsusuri ng Panganib at Worksheet para sa Pagpili ng PPE para sa lahat ng natukoy na 
empleyado 

○ Wastong uri, paggamit, at sukat 
○ Paglilinis at pag-sanitize ng pantakip sa mukha (kung nalalapat) 
○ Magbigay ng pagsasanay para sa mga tauhan at mag-aaral tungkol sa pagsusuot, paglalagay, 

pagtatanggal, at pagtapon ng PPE, kabilang ang konteksto ng kanilang mga kasalukuyan at potensiyal 
na tungkulin 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 

● Paggamit ng mga pantakip sa mukha (pagsuot/pagtanggal) (tela kontra sa surgical)  
● Video sa pagsuot/pagtanggal ng mga pantakip sa mukha   
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ  
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https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://youtu.be/3PmVJQUCm4E
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ


Tagalog/Tagalog 
 

● Proteksiyon para sa Paghinga (N95 - kinakailangan para sa mga natukoy na empleyado ayon sa NYS) 
○ Kasama sa iyong kasalukuyang Programa sa Proteksiyon para sa Paghinga o maaaring hiwalay na 

Program sa Proteksiyon para sa Paghinga para sa mga medikal na kawani lamang 
○ Ibibigay ang pagsasanay para sa mga natukoy na kawani lamang 

https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/ 
 

 
Pahina | 60 

 

https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/

