
 
4/16/2021 

PAGSALI SA BUONG-ORAS NA PANG-MALAYUANG EDUKASYON 
MAG-AARAL SA ELEMENTARYA PARA SA MGA BAITANG K-2 

Ang lahat ng mga 
paaralan sa ating 

distrito ay 
magmumungkahi ng 
dalawang anyo ng 
pagtuturo upang 

matugunan ang mga 
pangangailangan ng 

ating mga mag-aaral sa 
elementarya, na 

binubuo ng buong-oras 
na distansyang 

edukasyon at buong-
oras na mukhaang 

pagtuturo. 

Sa panahon ng talaan o proseso ng rehistrasyon para sa taong pampaaralan 2021-
2022, ang mga magulang/tagapag-alaga ay magpapasya kung buong-oras na 
distansyang edukasyon o buong-oras na mukhaang pagtuturo ang pipiliin nila para sa 
bawat isa nilang anak. 
Ang gabay na makikita sa sa ibaba ay binubuo ng mga katangian ng isang 
matagumpay na mag-aaral sa elementarya para sa buong-oras na distansyang 
edukasyon at iba pang mga bagay na dapat na isaalang-alang upang ang mga 
magulang / tagapag-alaga ay makagawa ng  pinakamabuting desisyon para sa 
bawat isa nilang mag-aaral sa elementarya. 

Ang pagsali sa buong-oras na distansyang 
edukasyon ay magsasara sa Mayo 21, 2021, 
yayamang ang mga paaralan ay mangangailangan 
pang magplano at maghanda para sa darating na taong 
pampaaralan. Ang mga magulang /tagapag-alaga, ay 
makakasali lamang sa buong-oras na distansyang 
edukasyon pagkatapos ng Mayo 21, 2021, kung ang 
paaralan ay may nalalabi pang lugar o espasyo. 

ANG TINUTUKOY BA NITO AY ANG IYONG ANAK? 

 

MALAYANG MAG-AARAL 
Ang aking mag-aaral sa elementarya ay nagagawang makapag-aral nang mag-isa at kayang 
magsimula gumawa sa pamamagitan lamang nang bahagyang pagpapaalala at paggabay mula sa 
isang nakatatanda sa tahanan. 

 

AKTIBONG NAKIKILAHOK SA PAARALAN 
Ang aking mag-aaral sa elementarya ay aktibong lumalahok sa iba’t-ibang mga gawain sa klase 
kabilang na rito ay pagbubukas ng camera, nang may bahagyang paggabay mula sa isang 
nakatatanda sa tahanan. Ang aking mag-aaral sa elementarya ay nakahanda bawat araw upang 
matuto at may nakalaang lugar para sa pag-aaral na malayo sa anumang bagay na makasasagabal 
sa pag-aaral. 

 

MABISANG TAGAPAGBALITA 
Ang aking mag-aaral sa elementarya ay nagkukusang magsabi o tumutugon sa mga pagpapaalala ng 
guro o sinumang nakatatanda sa bahay kung sya ay nangangailangan ng tulong, gayundin ay 
nagsasabi sa ibang mga mag-aaral at kawani sa paaralan sa maayos at magiliw na paraan. 

 

KASANAYAN SA TEKNOLOHIYA 
Ang aking mag-aaral sa elementarya ay may pangunahing kasanayan sa kompyuter ( tulad ng pag 
login sa isang device, paggamit ng Canvas at iba pang tulad nito). Ang aking mag-aaral sa 
elementarya ay may magulang o isang nakatatanda sa bahay na laging nakahandang umalalay. Ang 
mga mag-aaral sa elementarya ay nangangailangang makakita ng halimbawa o modelo, mula sa 
isang nakatatanda sa bahay, upang ang bata ay masanay at magawang makapagsarili sa paggamit 
ng mga device o kagamitan sa pag-aaral. 

 

MAYO 21 
PAGTATAPOS NG 

TALAAN 
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MGA DAPAT ISAALANG-ALANG 
 SA PAGPILI NG BUONG ORAS NA 

DISTANSYANG EDUKASYON  

Ang mga magulang/tagapag-alaga na 
pumipili ng distansyang edukasyon 
ay kinakailangang manatili sa 
distansyang edukasyon hanggang 
matapos ang taon. 

• Ang mga estudyante sa distansyang edukasyon ay kinakailangang may 
matandang kasama sa bahay na palaging nakasuporta sa pag-aaral, tulungan na 
mapanatiling ginagawa ang mga dapat gawin at dapat sagutan.  

• Kung ang mga estudyante sa elementarya na kabilang sa distansyang edukasyon 
ay nagsimulang magkaroon ng problema, agarang pag-uusap ang kinakailangang 
gawin sa pagitan ng estudyante at mga magulang/tagapag-alaga. At ang mga 
estudyante ay kinakailangang dumalo sa paaralan para sa harapang pagtuturo.  

• Ang mga estudyanteng nasa distansyang edukasyon ay kinakailangang makilahok 
sa mga gawaing   pampagkatuto sa loob ng paaralan. (hal. pagtuturo, proyekto, at 
pagganap.) Ang mga estudyante ay kinakailangang dumalo sa eskwelahan para 
sa itinalagang pagtatasa. Ang distritong transportasyon ay hindi ibinigay para sa 
mga nasabing aktibidad.  

• Ang mga estudyanteng may Indibidwal na Edukasyong Programa (IEP) ay 
kinakailangang dumalo sa gamutan at iba pang serbisyong may kaugnayan sa 
paaralan.  

• Base sa mga pangangailangan ng lisensiyadong  guro, kapasidad ng isang silid-
aralan, at mga estudyanteng may iba't-ibang modelo ng pagtuturo, magkakaroon 
ng limitasyon para sa mga magulang/tagapag-alaga sa pagpapalit ng modelong 
pagtuturo kapag nakapili na.  

• Ang mga estudyanteng nakilahok sa buong oras ng distansyang edukasyon at 
kwalipikadong makatanggap ng libreng pagkain  mula sa paaralan na walang 
binabayaran. Kinakailangang kainin ito sa loob ng paaralan at sumunod sa 
nasabing oras.  

• May mga sitwasyon na ang paaralan ng elementarya ay may mga bilang ng 
estudyanteng kabilang sa buong oras ng distansyang edukasyon at may mga 
nakalaang guro na kung saan kailangan ng mga estudyante na magparehistro 
para sa buong oras ng distansyang pagtuturo sa Nevada Learning Academy.  

• Ang mga magulang/tagapag-alaga na gusto ng malayang distansyang edukasyon 
ay maaaring magparehistro sa Nevada Learning Academy.  

• Ang mga maaaring magparehistro sa distansyang edukasyon ay kinakailangang 
magpakita ng positibong pagdaloat mga marka sa nagdaang semester. Ito ay 
aaprubahan ng punong-guro ng paaralan. 
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Ang mga magulang/tagapag-alaga at mga mababang paaralan o 
elementarya ay marapat na pag-isipan at ikonsidera ang mga 
inaasahan, suporta at iskedyul ng isang mag-aaral sa buong-
oras na pang-malayuang edukasyon. 

HALIMBAWA NG ISKEDYUL  
Maghanda sa Pagdalo sa klase 
Ang bawat mag-aaral ay dapat na maghanda para 
sa isang araw na pang-malayuang edukasyon, na 
kinabibilangan ng:  
• Tinitiyak ang mga mag-aaral na magkaroon 

ng isang puwang sa pag-aaral na 
komportable ngunit hindi labis na 
komportable. Pumili ng isang upuan na 
tumitiyak sa pakikipag-ugnayan at gumamit 
ng isang desk o iba pang patag na lugar para 
mailagay ng mga mag-aaral ang kanilang 
mga gamit sa paaralan, tulad ng mga 
textbook, Chromebook, at notebook. Ang 
kama ng isang mag-aaral ay hindi itinuturing 
na isang puwang sa pag-aaral na 
nakakatulong sa pag-aaral, dahil ang isang 
mag-aaral ay maaaring makatulog sa 
panahon ng kanilang real-time na sesyon.  

• Pag-aalis ng mga nakakaabala, tulad ng mga 
laruan, laro, telebisyon, malakas na musika, 
at mga pag-uusap na hindi kaugnay sa 
paaralan mula sa puwang sa pag-aaral.  

• Maglog-in sa clever.ccsd.net at piliin ang 
Canvas app upang alamin ang mga e-mail at 
mga anunsyo ng mga importanteng 
impormasyon mula sa mga guro. 

Alamin sa Guro 
Ang bawat mag-aaral ay nakikilahok nang 
buong oras sa lahat totong-oras na sesyon na 
nakabukas ang kanilang camera para sa tala 
ng pagdalo, pagsali at suporta ng guro. 
Mga Leksiyong Digital 
Ang bawat mag-aaral ay makikilahok sa mga 
leksiyong digital. Ang mga gawain sa pag-aaral 
ay kinabibilangan ng mga totoong-oras na 
sesyon, panonood ng mga videos, pagbabasa 
online ( mga artikulo, libro, at mga talaarawan), 
pakikinig sa mga podcast, pananaliksik, 
pagsasanay para sa malayang kasanayan, 
paggalugad ng mga kasanayan at konsepto, o 
pakikilahok sa mga online na diskusyon. 
Mga Mahalaga o Ispesyal 
Lahat ng mga mag-aaral sa elementarya na 
nasa baitang na K-5 ay dapat na dumalo sa 
lahat ng mga ispesyal kada araw. Ang mga 
ispesyal ay kinabibilangan ng pagtuturo sa 
sining, musika, silid-aklatan, at pisikal na 
edukasyon 
Tanghalian at mga Pahinga 
Lahat ng mga mag-aaral sa elementarya ay 
may nakatakdang oras ng panang-halian. Ang 
mga mag-aaral sa elemntarya ay hinihikayat 
na magkaroon ng pahinga, gumamit ng 
palikuran o banyo, at magsaya sa mga 
gawaing hindi online. 
Pagpapatuloy sa mga Leksiyong 
Digital 
Ang mga mag-aaral sa elementarya ay 
magpapatuloy sa mga digital na gawain at 
dadalo sa mga totoong-oras na mga sesyon. 
Pagtatapos ng Araw ng Pasok sa 
Paaralan 
Ang mag-aaral ay isasara o ilalog-off ang 
device at ito ay kakargahan o icha-charge para 
sa susunod na araw.  

MGA INAASAHAN 
PAGDALO* 
Ang pagdalo sa klase ay kritikal sa ikapagtatagumpay ng isang 
edukasyon na pang-malayuan. Ang isang mag-aaral sa 
panggitnang paararalan o mataas na paaralan ay itinuturing na 
dumalo o nakilahok sa kanyang klase kung: 
 
1. Ang mag-aaral sa mababang paaralan o elementarya ay nagpakita 

ng pag-unlad sa kanyang klase o dili kaya’y natapos ang kanyang 
gawain sa pamamagitan ng Canvas bilang isang sistema sa 
pamamahala ng pagaaral (Canvas Learning Management System).  

2. Ang mag-aaral sa mababang paaralan o elementarya ay nakilahok 
sa mga totoong-oras na sesyon.  

3. Ang mag-aaral sa mababang paaralan o elementarya ay nagpakita 
o nakipag-ugnayan sa kanilang guro ukol sa kanilang pag-unlad. 

*Ang mga pamantayan sa pagdalo sa mga programa ng pang-
malayuang edukasyon ay maaring magbago sa hinaharap, 
habang nakabinbin pa ang kautusan ng Batas ng Nevada 
(Nevada Legislation) at Departamento ng Edukasyon ng 
Nevada (Nevada Department of Education) para sa taong 
pampaaralan 2021-2022 

 

KOMUNIKASYON 
Ang dalawahang-komunikasyon sa o 
mga guro ng mag-aaral ay lubos na 
mahalaga. Ang bawat isang guro ay 
magbibigay ng kanyang mga 
impormasyon sa pakikipag-ugnay at 
iskedyul ng mga oras ng opisina ng 
virtual (virtual office hours). Ang mga 
magulang o tagapag-alaga at mga 
mag-aaral ay hinihikayat na gamitin 
ang mga impormasyong ito upang 
mapag-usapan ang pang-
akademikong pagsulong at 
pakikipag-ugnayan ng mag-aaral. 
Ang mga tagapayo ng paaralan ay 
lagi ring nakahanda upang magbigay 
ng suporta sa mga pamilya.  

MGA PANGANGAILANGANG PANG-AKADEMIKO 
Ang mga mag-aaral ay makikilahok sa kombinasyon ng mga totoong-oras na sesyon ng klase (real-time 
sessions), digital na mga leksyon (digital lessons), pag-aaral sa maliit na grupo (small group learning), at 
mga pamamagitan (intervention) at mga pagkakataon sa ikasusulong (acceleration opportunities) sa 
pagbasa, wika at sining, pagsulat, matematika, siyensya, and araling panlipunan. Ang mga mag-aaral mula 
sa kindergarten (K) - 2 ay sasali mula sa pinakamababang animnapu hanggang siyamnapung minuto 
(60-90 minutes) ng totoong-oras na mga sesyon kada araw. Ang mga mag-aaral sa baitang tatlo 
hanggang lima (3-5) ay sasali mula sa pinakamababang siyamnapupu hanggang isang-daan at 
dalawpung minuto (90-120 minutes) ng totoong-oras na mga sesyon kada araw. Ang mga mag-aaral ay 
mangangailangan ring dumalo sa mga karagdagang maliit na grupong pagtuturo (small-group instruction) 
depende sa pagsulong pang-akademiko (academic progress) ng bawat isang mag-aaral. Ang mga mag-
aaral ay dapat ring dumalo nang buo sa lahat ng totoong-oras na mga sesyon, na nakabukas ang camera sa 
buong panahon ng klase at dapat ay lagi ring nakahanda para sa totoong-oras na mga sesyon sa bawat 
araw na may pasok. 

MAY MGA SUPORTA 
Upang matiyak ang tagumpay ng bawat isang mag-aaral sa elementarya sa pang-malayuang 
edukasyon, mahalaga na magampanan ng mga mag-aaral at mga magulang o tagapag-alaga ang mga 
sumusunod na mga gampanin: 

Gampanin ng Mag-aaral Gampanin ng Magulang / Tagapag-alaga  
• Mapanatili ang pamalagiang pagdalo at 

pagsulong pang-akademiko.  
• Matapos ang mga takdang-aralin at iba 

pang mga gawain sa oras.  
• Gamitin ang mga tamang paraan ng pag-

aaral.  
• Dumalo, na nakabukas ang camera, nang 

buong oras sa totoong-oras na mga 
sesyon.  

• Makipag-ugnayan sa mga guro at dumalo 
sa mga oras ng opisina ng virtual (virtual 
office hours).  

• Humingi ng tulong mula sa mga guro at 
tagapayo kung kinakailangan 

• Makipag-ugnayan sa mga guro sa mga 
oras ng opisinang virtual (virtual office 
hours) nila.  

• Aktibong gabayan ang kanilang mag-
aaral sa elementrya sa kanyang pag-
aaral at direktang sumali sa mag-aaral 
pangunahin sa mga mababang baitang 
ng elementarya.  

• Magbigay ng suporta, gabay at alalay.  
• Maglaan sa tahanan ng maayos na lugar 

para makapag-aral.  
• Aktibong subaybayan ang pag-unlad ng 

mag-aaral. 
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paaralan sa ating 
distrito ay 

magmumungkahi ng 
dalawang anyo ng 
pagtuturo upang 

matugunan ang mga 
pangangailangan ng 
ating mga mag-aaral 
sa elementarya, na 
binubuo ng buong-

oras na distansyang 
edukasyon at 
buong-oras na 

mukhaang 
pagtuturo. 

Sa panahon ng talaan o proseso ng rehistrasyon para sa taong pampaaralan 2021-
2022, ang mga magulang/tagapag-alaga ay magpapasya kung buong-oras na 
distansyang edukasyon o buong-oras na mukhaang pagtuturo ang pipiliin nila para sa 
bawat isa nilang anak. 
Ang gabay na makikita sa sa ibaba ay binubuo ng mga katangian ng isang 
matagumpay na mag-aaral sa elementarya para sa buong-oras na distansyang 
edukasyon at iba pang mga bagay na dapat na isaalang-alang upang ang mga 
magulang / tagapag-alaga ay makagawa ng  pinakamabuting desisyon para sa 
bawat isa nilang mag-aaral sa elementarya. 

Ang pagsali sa buong-oras na distansyang 
edukasyon ay magsasara sa Mayo 21, 2021, 
yayamang ang mga paaralan ay mangangailangan 
pang magplano at maghanda para sa darating na taong 
pampaaralan. Ang mga magulang /tagapag-alaga, ay 
makakasali lamang sa buong-oras na distansyang 
edukasyon pagkatapos ng Mayo 21, 2021, kung ang 
paaralan ay may nalalabi pang lugar o espasyo.  

ANG TINUTUKOY BA NITO AY ANG IYONG ANAK? 

 

MALAYANG MAG-AARAL 
Ang aking estudyante sa elementarya ay gumagawa at nag-aaral mag-isa at kayang 
simulan ang maliliit na gawain o di kaya'y may gabay ng nakakatandang kasama sa 
bahay. Ang aking estudyante sa elementarya ay kayang ibalanse isa-isa ang maraming 
proyekto at kayang sumunod sa iskedyul o itinakdang oras. 

 

AKTIBONG NAKIKILAHOK SA PAARALAN 
Ang aking estudyante sa elementarya ay palaging nakikilahok sa mga aktibidad sa klase 
kabilang ang pagbubukas ng camera. Ang aking estudyante sa elementarya ay palaging 
handang matuto at nakatuon ang isip at malayo sa anumang kaabalahan.   

 
MABISANG TAGAPAGBALITA 
Ang aking estudyante sa elementarya ay palaging nagtatanong kapag nangangailangan ng 
tulong at maayos makipag-usap sa ibang tao. 

 

KASANAYAN SA TEKNOLOHIYA 
Ang aking estudyante sa elementarya ay maraming kaalaman sa computer (hal. pagbubukas sa 
mga aparato, pag-access sa Canvas atbp.) Ang aking estudyante sa elementarya ay may mga 
magulang/tagapag-alaga sa bahay na palaging handang tumulong. 

 

MAYO 21 
PAGTATAPOS NG 

TALAAN 
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 MGA DAPAT ISAALANG-ALANG  
SA PAGPILI NG BUONG ORAS  

NA DISTANSYANG EDUKASYON 

Ang mga magulang/tagapag-alaga 
na pumipili ng distansyang 
edukasyon ay kinakailangang 
manatili sa distansyang edukasyon 
hanggang matapos ang taon. 

• Ang mga estudyante sa distansyang edukasyon ay kinakailangang may matandang 
kasama sa bahay na palaging nakasuporta sa pag-aaral, tulungan na mapanatiling 
ginagawa ang mga dapat gawin at dapat sagutan. 

• Kung ang mga estudyante sa elementarya na kabilang sa distansyang edukasyon ay 
nagsimulang magkaroon ng problema, agarang pag-uusap ang kinakailangang gawin 
sa pagitan ng estudyante at mga magulang/tagapag-alaga. At ang mga estudyante ay 
kinakailangang dumalo sa paaralan para sa harapang pagtuturo. 

• Ang mga estudyanteng nasa distansyang edukasyon ay kinakailangang makilahok sa 
mga gawaing   pampagkatuto sa loob ng paaralan. (hal. pagtuturo, proyekto, at 
pagganap.) Ang mga estudyante ay kinakailangang dumalo sa eskwelahan para sa 
itinalagang pagtatasa. Ang distritong transportasyon ay hindi ibinigay para sa mga 
nasabing aktibidad. 

• Ang mga estudyanteng may Indibidwal na Edukasyong Programa (IEP) ay 
kinakailangang dumalo sa gamutan at iba pang serbisyong may kaugnayan sa 
paaralan. 

• Base sa mga pangangailangan ng lisensiyadong  guro, kapasidad ng isang silid-
aralan, at mga estudyanteng may iba't-ibang modelo ng pagtuturo, magkakaroon ng 
limitasyon para sa mga magulang/tagapag-alaga sa pagpapalit ng modelong 
pagtuturo kapag nakapili na. 

• Ang mga estudyanteng nakilahok sa buong oras ng distansyang edukasyon at 
kwalipikadong makatanggap ng libreng pagkain  mula sa paaralan na walang 
binabayaran. Kinakailangang kainin ito sa loob ng paaralan at sumunod sa nasabing 
oras. 

• May mga sitwasyon na ang paaralan ng elementarya ay may mga bilang ng 
estudyanteng kabilang sa buong oras ng distansyang edukasyon at may mga 
nakalaang guro na kung saan kailangan ng mga estudyante na magparehistro para 
sa buong oras ng distansyang pagtuturo sa Nevada Learning Academy. 

• Ang mga magulang/tagapag-alaga na gusto ng malayang distansyang edukasyon ay 
maaaring magparehistro sa Nevada Learning Academy. 

• Ang mga maaaring magparehistro sa distansyang edukasyon ay kinakailangang 
magpakita ng positibong pagdaloat mga marka sa nagdaang semester. Ito ay 
aaprubahan ng punong-guro ng paaralan. 
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Ang mga magulang/tagapag-alaga at mga mababang paaralan o 
elementarya ay marapat na pag-isipan at ikonsidera ang mga 
inaasahan, suporta at iskedyul ng isang mag-aaral sa buong-
oras na pang-malayuang edukasyon. 

HALIMBAWA NG ISKEDYUL  
Maghanda sa Pagdalo sa klase 
Ang bawat mag-aaral ay dapat na maghanda para 
sa isang araw na pang-malayuang edukasyon, na 
kinabibilangan ng:  
• Tinitiyak ang mga mag-aaral na magkaroon 

ng isang puwang sa pag-aaral na 
komportable ngunit hindi labis na 
komportable. Pumili ng isang upuan na 
tumitiyak sa pakikipag-ugnayan at gumamit 
ng isang desk o iba pang patag na lugar para 
mailagay ng mga mag-aaral ang kanilang 
mga gamit sa paaralan, tulad ng mga 
textbook, Chromebook, at notebook. Ang 
kama ng isang mag-aaral ay hindi itinuturing 
na isang puwang sa pag-aaral na 
nakakatulong sa pag-aaral, dahil ang isang 
mag-aaral ay maaaring makatulog sa 
panahon ng kanilang real-time na sesyon.  

• Pag-aalis ng mga nakakaabala, tulad ng mga 
laruan, laro, telebisyon, malakas na musika, 
at mga pag-uusap na hindi kaugnay sa 
paaralan mula sa puwang sa pag-aaral.  

• Maglog-in sa clever.ccsd.net at piliin ang 
Canvas app upang alamin ang mga e-mail at 
mga anunsyo ng mga importanteng 
impormasyon mula sa mga guro. 

Alamin sa Guro 
Ang bawat mag-aaral ay nakikilahok nang 
buong oras sa lahat totong-oras na sesyon na 
nakabukas ang kanilang camera para sa tala 
ng pagdalo, pagsali at suporta ng guro. 
Mga Leksiyong Digital 
Ang bawat mag-aaral ay makikilahok sa mga 
leksiyong digital. Ang mga gawain sa pag-aaral 
ay kinabibilangan ng mga totoong-oras na 
sesyon, panonood ng mga videos, pagbabasa 
online ( mga artikulo, libro, at mga talaarawan), 
pakikinig sa mga podcast, pananaliksik, 
pagsasanay para sa malayang kasanayan, 
paggalugad ng mga kasanayan at konsepto, o 
pakikilahok sa mga online na diskusyon. 
Mga Mahalaga o Ispesyal 
Lahat ng mga mag-aaral sa elementarya na 
nasa baitang na K-5 ay dapat na dumalo sa 
lahat ng mga ispesyal kada araw. Ang mga 
ispesyal ay kinabibilangan ng pagtuturo sa 
sining, musika, silid-aklatan, at pisikal na 
edukasyon 
Tanghalian at mga Pahinga 
Lahat ng mga mag-aaral sa elementarya ay 
may nakatakdang oras ng panang-halian. Ang 
mga mag-aaral sa elemntarya ay hinihikayat 
na magkaroon ng pahinga, gumamit ng 
palikuran o banyo, at magsaya sa mga 
gawaing hindi online. 
Pagpapatuloy sa mga Leksiyong 
Digital 
Ang mga mag-aaral sa elementarya ay 
magpapatuloy sa mga digital na gawain at 
dadalo sa mga totoong-oras na mga sesyon. 
Pagtatapos ng Araw ng Pasok sa 
Paaralan 
Ang mag-aaral ay isasara o ilalog-off ang 
device at ito ay kakargahan o icha-charge para 
sa susunod na araw. 

MGA INAASAHAN 
PAGDALO* 
Ang pagdalo sa klase ay kritikal sa ikapagtatagumpay ng isang 
edukasyon na pang-malayuan. Ang isang mag-aaral sa 
panggitnang paararalan o mataas na paaralan ay itinuturing na 
dumalo o nakilahok sa kanyang klase kung: 
1. Ang mag-aaral sa mababang paaralan o elementarya ay 

nagpakita ng pag-unlad sa kanyang klase o dili kaya’y 
natapos ang kanyang gawain sa pamamagitan ng Canvas 
bilang isang sistema sa pamamahala ng pagaaral (Canvas 
Learning Management System).  

2. Ang mag-aaral sa mababang paaralan o elementarya ay 
nakilahok sa mga totoong-oras na sesyon.  

3. Ang mag-aaral sa mababang paaralan o elementarya ay 
nagpakita o nakipag-ugnayan sa kanilang guro ukol sa 
kanilang pag-unlad. 

 

*Ang mga pamantayan sa pagdalo sa mga programa ng pang-
malayuang edukasyon ay maaring magbago sa hinaharap, habang 
nakabinbin pa ang kautusan ng Batas ng Nevada (Nevada Legislation) 
at Departamento ng Edukasyon ng Nevada (Nevada Department of 
Education) para sa taong pampaaralan 2021-2022 

 

KOMUNIKASYON 
Ang dalawahang-komunikasyon sa 
o mga guro ng mag-aaral ay lubos 
na mahalaga. Ang bawat isang 
guro ay magbibigay ng kanyang 
mga impormasyon sa pakikipag-
ugnay at iskedyul ng mga oras ng 
opisina ng virtual (virtual office 
hours). Ang mga magulang o 
tagapag-alaga at mga mag-aaral 
ay hinihikayat na gamitin ang mga 
impormasyong ito upang mapag-
usapan ang pang-akademikong 
pagsulong at pakikipag-ugnayan 
ng mag-aaral. Ang mga tagapayo 
ng paaralan ay lagi ring 
nakahanda upang magbigay ng 
suporta sa mga pamilya. 

MGA PANGANGAILANGANG PANG-AKADEMIKO 
Ang mga mag-aaral ay makikilahok sa kombinasyon ng mga totoong-oras na sesyon ng klase (real-time sessions), 
digital na mga leksyon (digital lessons), pag-aaral sa maliit na grupo (small group learning), at mga pamamagitan 
(intervention) at mga pagkakataon sa ikasusulong (acceleration opportunities) sa pagbasa, wika at sining, pagsulat, 
matematika, siyensya, and araling panlipunan. Ang mga mag-aaral mula sa kindergarten (K) - 2 ay sasali mula 
sa pinakamababang animnapu hanggang siyamnapung minuto (60-90 minutes) ng totoong-oras na mga 
sesyon kada araw. Ang mga mag-aaral sa baitang tatlo hanggang lima (3-5) ay sasali mula sa 
pinakamababang siyamnapupu hanggang isang-daan at dalawpung minuto (90-120 minutes) ng totoong-
oras na mga sesyon kada araw. Ang mga mag-aaral ay mangangailangan ring dumalo sa mga karagdagang maliit 
na grupong pagtuturo (small-group instruction) depende sa pagsulong pang-akademiko (academic progress) ng 
bawat isang mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay dapat ring dumalo nang buo sa lahat ng totoong-oras na mga 
sesyon, na nakabukas ang camera sa buong panahon ng klase at dapat ay lagi ring nakahanda para sa totoong-
oras na mga sesyon sa bawat araw na may pasok. 

MAY MGA SUPORTA 
Upang matiyak ang tagumpay ng bawat isang mag-aaral sa elementarya sa pang-
malayuang edukasyon, mahalaga na magampanan ng mga mag-aaral at mga 
magulang o tagapag-alaga ang mga sumusunod na mga gampanin: 

Gampanin ng Mag-aaral Gampanin ng Magulang / Tagapag-alaga 
• Mapanatili ang pamalagiang pagdalo 

at pagsulong pang-akademiko.  
• Matapos ang mga takdang-aralin at 

iba pang mga gawain sa oras.  
• Gamitin ang mga tamang paraan ng 

pag-aaral.  
• Dumalo, na nakabukas ang camera, 

nang buong oras sa totoong-oras na 
mga sesyon.  

• Makipag-ugnayan sa mga guro at 
dumalo sa mga oras ng opisina ng 
virtual (virtual office hours).  

• Humingi ng tulong mula sa mga guro 
at tagapayo kung kinakailangan 

• Makipag-ugnayan sa mga guro sa mga 
oras ng opisinang virtual (virtual office 
hours) nila.  

• Aktibong gabayan ang kanilang mag-
aaral sa elementrya sa kanyang pag-
aaral at direktang sumali sa mag-aaral 
pangunahin sa mga mababang baitang 
ng elementarya.  

• Magbigay ng suporta, gabay at alalay.  
• Maglaan sa tahanan ng maayos na lugar 

para makapag-aral.  
• Aktibong subaybayan ang pag-unlad ng 

mag-aaral. 
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BUONG ORAS NG DISTANSYANG EDUKASYON 
MGA MAG-AARAL SA MIDDLE SCHOOL AT SEKONDARYA 

Ang lahat ng 
paaralan sa Distrito 
ay magpapatupad 

ng dalawang 
modelong 

pagtuturo upang 
maibigay ang mga 
pangangailangan 
ng panggitnang 

paaralan at mag-
aaral ng mataas na 
paaralan, kabilang 
ang buong oras ng 

distansyang 
edukasyon at 
buong oras ng 

harapang 
pagtuturo. 

Sa panahon ng talaan o proseso ng rehistrasyon para sa taong pampaaralan 
2021-2022, ang mga magulang/tagapag-alaga ay magpapasya kung buong-oras 
na distansyang edukasyon o buong-oras na mukhaang pagtuturo ang pipiliin nila 
para sa bawat isa nilang anak. 
Ito ay makakatulong sa mga magulang/tagapag-alaga na magdesisyon kung 
distansyang edukasyon ba ang nararapat para sa bawat mag-aaral. Ang mga 
katangian ng matagumpay na online learner at iba pang mahahalagang dapat 
isaalang-alang na nakalista sa ibaba ay makakatulong upang makapagdesisyon 
nang tama at maayos para sa ikatututo ng mag-aaral. 

Ang Ang distansyang pagtuturo ay pansamantalang 
magsasara sa May 21,2021, sapagkat ang mga 
paaralan ay kinakailangang magplano para sa darating 
na pasukan. Ang mga magulang/tagapag-alaga lamang 
ang maaaring magpatala sa distansyang edukasyon 
pagkatapos ng May 21,2021, kung ang paaralan ay 
mayroon pang bakanteng pwesto.  

ANG TINUTUKOY BA NITO AY ANG IYONG ANAK? 

 

MALAYANG MAG-AARAL 
Ang mag-aaral sa distansyang edukasyon ay may kakayahang simulan ang gawain nang hindi inuutusang 
gawin. Ang mag-aaral ay kinakailangang komportable habang nag-aaral at may malakas na pamamahala 
sa oras. Ang matagumpay na distansyang edukasyon ay kinakailangang nakatuon sa layunin habang 
tinatapos ang mga gawain at nakikipagtulungan sa mga kaklase.  

 

AKTIBONG NAKIKILAHOK SA PAARALAN 
Ang mag-aaral ng distansyang edukasyon ay kinakailangang may tamang lugar ng pag-aaral upang makaiwas sa mga 
nakakaabala at upang makalahok ng maayos nang nakabukas ang camera sa buong oras ng pag-aaral. Ang pagdalo 
ay mahalaga dahil dito babase ang patnubay ng paaralan mula sa Nevada Department of Education. Ang mga mag-
aaral ng distansyang edukasyon ay nagpapakita ng katanggap-tanggap at tamang asal habang nakikipag-usap sa mga 
tauhan ng paaralan. Ang higaan ng mag-aaral ay hindi maituturing na tamang lugar para sa distansyang edukasyon. 

 

MABISANG TAGAPAGBALITA 
Ang mag-aaral sa distansyang edukasyon ay hindi palaging nakukuha ang sagot sa mga katanungan at 
kinakailangang matutong maghintay sa sagot mula sa kanilang tagapagturo. Ang mga mag-aaral ay 
kinakailangan ding magkusa na humingi ng tulong kung kinakailangan, sumagot at makipag-usap sa 
kanilang mga tagapagturo.  

 

KASANAYAN SA TEKNOLOHIYA 
Ang mag-aaral sa distansyang edukasyon ay may kaalaman sa teknikal sa kasanayan at marunong 
gumamit ng software at mga application para makumpleto gawain sa pag-aaral. Kinakailangan ding 
maunawaan ng mga mag-aaral kung paano mag i-troubleshoot ang pagkakakonekta at mga simpleng 
teknikal isyu mayroon man o walang direksyon. 

 

MAYO 21 
PAGTATAPOS NG 

TALAAN 
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BUONG ORAS NG DISTANSYANG EDUKASYON  
MGA MAG-AARAL SA MIDDLE SCHOOL AT SEKONDARYA 

MGA DAPAT ISAALANG-ALANG SA 
PAGPILI NG BUONG ORAS NA 

DISTANSYANG EDUKASYON 

Ang mga magulang/tagapag-alaga na 
pumipili ng distansyang edukasyon ay 
kinakailangang manatili sa 
distansyang edukasyon hanggang sa 
pagtatapos ng taon. 

• Kung ang mga estudyante sa distansyang edukasyon ay simulang magkaroon ng 
problema, agarang pag-uusap ang kinakailangang gawin sa pagitan ng estudyante at 
mga magulang/tagapag-alaga. At ang mga estudyante ay kinakailangang dumalo sa 
paaralan para sa harapang pagtuturo. 

• Ang mga estudyanteng nasa distansyang edukasyon ay kinakailangang makilahok sa 
mga aktibidad ng panturo sa pagtuturo. (hal. pagtuturo, proyekto, at pagganap.) Ang mga 
estudyante ay kinakailangang dumalo sa eskwelahan para sa itinalagang pagtatasa. Ang 
distritong transportasyon ay hindi ibinigay para sa mga nasabing aktibidad. 

• Ang mga estudyanteng may Indibidwal na Edukasyong Programa (IEP) ay 
kinakailangang dumalo sa gamutan at iba pang serbisyong may kaugnayan sa paaralan. 

• Ang mga mag-aaral lamang ang makakasali sa naturang sesyon. Kung ang mga 
magulang/tagapag-alaga ay may mga katanungan o kailangan, maaaring mag e-mail sa 
guro sa labas ng klase o di kaya'y makipag-ugnayan sa tagapayo para maayos ang 
parent-teacher conference. 

• Base sa mga mga pangangailangan ng paglilisensya ng isang guro, kapasidad ng isang 
silid-aralan, at mga estudyanteng may iba't-ibang modelo ng pagtuturo, magkakaroon ng 
limitasyon para sa mga magulang/tagapag-alaga sa pagpapalit ng modelong pagtuturo 
kapag nakapili na. 

• Ang mga estudyanteng nakilahok sa buong oras ng distansyang edukasyon at 
kwalipikadong makatanggap ng libreng pagkain ay makakatanggap nito mula sa 
paaralan na walang binabayaran. Kinakailangang kainin ito sa loob ng paaralan at 
sumunod sa nasabing oras. 

• May mga sitwasyon na ang paaralan ng elementarya ay may mga bilang ng 
estudyanteng kabilang sa buong oras ng distansyang edukasyon at may mga nakalaan 
na guro na kung saan kailangan ng mga estudyante na magparehistro para sa buong 
oras ng distansyang pagtuturo sa Nevada Learning Academy. 

• Ang mga magulang/tagapag-alaga na gusto ng malayang distansyang edukasyon ay 
maaaring magparehistro sa Nevada Learning Academy. 

• Ang ibang mga kurso/klase ay hindi inaalok sa distansyang edukasyon. 
• Ang mga maaaring magparehistro sa distansyang edukasyon ay kinakailangang 

magpakita ng positibong pagdalo at mga marka sa nagdaang semestre. Ito ay 
aaprubahan ng punong-guro ng paaralan. 
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BUONG ORAS NG DISTANSYANG EDUKASYON  
MGA MAG-AARAL SA MIDDLE SCHOOL AT SEKONDARYA 
Ang mga magulang/tagapag-alaga at mga mababang paaralan o 
elementarya ay marapat na pag-isipan at ikonsidera ang mga 
inaasahan, suporta at iskedyul ng isang mag-aaral sa buong-
oras na pang-malayuang edukasyon. 

HALIMBAWA NG ISKEDYUL 
 Maghanda sa Pagdalo sa klase 
Ang bawat mag-aaral ay dapat na 
maghanda para sa isang araw na pang-
malayuang edukasyon, Na kinabibilangan 
ng: 
• Tinitiyak ang mga mag-aaral na magkaroon 

ng isang puwang sa pag-aaral na 
komportable ngunit hindi labis na 
komportable. Pumili ng isang upuan na 
tinitiyak ang pakikipag-ugnayan at gumamit 
ng isang desk o iba pang patag na lugar para 
mailagay ng mga mag-aaral ang kanilang 
mga gamit sa paaralan, tulad ng mga 
textbook, Chromebook, at notebook. Ang 
kama ng isang mag-aaral ay hindi itinuturing 
na isang puwang sa pag-aaral na 
nakakatulong sa pag-aaral, dahil ang isang 
mag-aaral ay maaaring makatulog sa 
panahon ng kanilang real-time na sesyon.  

• Pag-aalis ng mga nakakaabala, tulad ng mga 
laro, telebisyon, malakas na musika, at mga 
pag-uusap na hindi kaugnay sa paaralan 
mula sa puwang sa pag-aaral.  

• Pag-log sa clever.ccsd.net at pagpili ng 
Canvas app upang suriin ang email at mga 
anunsyo para sa mahalagang impormasyon 
mula sa (mga) guro. 

Alamin sa Guro 
Ang bawat mag-aaral ay nakikilahok nang 
buong oras sa lahat ng totong-oras na 
sesyon na nakabukas ang kanilang camera 
para sa tala ng pagdalo, pagsali at suporta 
ng guro. 
 Mga Leksiyong Digital 
Ang bawat mag-aaral ay makikilahok sa 
mga leksiyong digital. Ang mga gawain sa 
pag-aaral ay kinabibilangan ng mga totoong-
oras na sesyon, panonood ng mga videos, 
pagbabasa online ( mga artikulo, libro, at 
mga talaarawan), pakikinig sa mga podcast, 
pananaliksik, pagsasanay para sa malayang 
kasanayan, paggalugad ng mga kasanayan 
at konsepto, o pakikilahok sa mga online na 
diskusyon. 
Tanghalian at mga Pahinga 
Ang mga mag-aaral ay may nakatakdang 
oras ng panang-halian. Ang mga mag-aaral 
ay hinihikayat na magkaroon ng pahinga, 
gumamit ng palikuran o banyo, at magsaya 
sa mga gawaing hindi online. 
 Pagpapatuloy sa mga Leksiyong 
Digital 
Ang mga mag-aaral ay magpapatuloy sa 
mga digital na gawain at dadalo sa mga 
totoong-oras na mga sesyon. 
Pagtatapos ng Araw ng Pasok sa 
Paaralan 
Ang mag-aaral ay isasara o ilalog-off ang 
device at ito ay kakargahan o icha-charge 
para sa susunod na araw. 

MGA INAASAHAN 
PAGDALO*  
Ang pagdalo sa klase ay kritikal sa ikapagtatagumpay ng isang 
edukasyon na pang-malayuan. Ang isang mag-aaral sa 
panggitnang paararalan o mataas na paaralan ay itinuturing na 
dumalo o nakilahok sa kanyang klase kung: 

1. Ang mag-aaral sa panggitnang paaralan o mag-aaral sa 
hayskul ay nagpakita ng pag-unlad sa kanyang klase o dili 
kaya’y natapos ang kanyang gawain sa pamamagitan ng 
Canvas bilang isang sistema sa pamamahala ng pagaaral 
(Canvas Learning Management System). 

2. Ang mag-aaral sa panggitnang paaralan o mag-aaral sa 
hayskul ay nakilahok sa mga totoong-oras na sesyon 

3. Ang mag-aaral sa panggitnang paaralan o mag-aaral sa 
hayskul ay nagpakita o nakipag-ugnayan sa kanilang guro 
ukol sa kanilang pag-unlad. 

* Ang mga pamantayan sa pagdalo sa mga programa ng pang-malayuang 
edukasyon ay maaring magbago sa hinaharap, habang nakabinbin pa ang 
kautusan ng Batas ng Nevada (Nevada Legislation) at Departamento ng 
Edukasyon ng Nevada (Nevada Department of Education) para sa taong 
pampaaralan 2021-2022 

 

KOMUNIKASYON  
Ang dalawahang-komunikasyon sa 
o mga guro ng mag-aaral ay lubos 
na mahalaga. Ang bawat isang 
guro ay magbibigay ng kanyang 
mga impormasyon sa pakikipag-
ugnay at iskedyul ng mga oras ng 
opisina ng virtual (virtual office 
hours). Ang mga magulang o 
tagapag-alaga at mga mag-aaral 
ay hinihikayat na gamitin ang mga 
impormasyong ito upang mapag-
usapan ang pang-akademikong 
pagsulong at pakikipag-ugnayan 
ng mag-aaral. Ang mga tagapayo 
ng paaralan ay lagi ring 
nakahanda upang magbigay ng 
suporta sa mga pamilya. 

MGA PANGANGAILANGANG PANG-AKADEMIKO  
Ang mga mag-aaral ay makikilahok sa kombinasyon ng mga totoong-oras na sesyon ng klase (real-
time sessions), digital na mga leksyon (digital lessons), maliit na grupo (small group), at mga 
pamamagitan (intervention) at mga pagkakataon sa ikasusulong (acceleration opportunities) sa lahat 
ng kurso. Ang mga mag-aaral ay sasali mula sa pinakamababang animnapu hanggang 
siyamnapung (60-90) minuto ng totoong-oras na mga sesyon kada linggo kada kurso. Depende sa 
paaralan, ang mga mag-aaral ay maaaring may anim hanggang walong kurso. Ang mga mag-aaral ay 
mangangailangan ring dumalo sa mga karagdagang maliit na grupong pagtuturo (small-group 
instruction) depende sa pagsulong pang-akademiko (academic progress) ng bawat isang mag-aaral. 
Ang mga mag-aaral ay dapat ring dumalo nang buo sa lahat ng totoong-oras na mga sesyon, na 
nakabukas ang camera sa buong panahon ng klase at dapat ay lagi ring nakahanda para sa totoong-
oras na mga sesyon sa bawat araw na may pasok. 

MAY MGA SUPORTA 
Upang matiyak ang tagumpay ng isang mag-aaral sa pang-malayuang edukasyon, mahalaga na 
magampanan ng mga mag-aaral at mga magulang o tagapag-alaga ang mga sumusunod na mga 
gampanin:  
  

Gampanin ng Mag-aaral Gampanin ng Magulang / Tagapag-alaga 
• Mapanatili ang pamalagiang pagdalo 

at pagsulong pang-akademiko.  
• Matapos ang mga takdang-aralin at 

iba pang mga gawain sa oras.  
• Gamitin ang mga tamang paraan ng 

pag-aaral.  
• Dumalo, na nakabukas ang camera, 

nang buong oras sa totoong-oras na 
mga sesyon. 

• Makipag-ugnayan sa mga guro at 
dumalo sa mga oras ng opisina ng 
virtual (virtual office hours). 

• Humingi ng tulong mula sa mga guro 
at tagapayo kung kinakailangan. 

• Makipag-ugnayan sa mga guro sa mga oras ng 
opisinang virtual (virtual office hours) nila. 

• Aktibong gabayan ang kanilang mag-aaral sa 
kanyang pag-aaral.  

• Magbigay ng suporta, gabay at alalay. 
• Maglaan sa tahanan ng maayos na lugar para 

makapag-aral. 
• Aktibong subaybayan ang pag-unlad ng mag-

aaral. 
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