
Mga madalas itinatanong sa balik eskwela 2020 (2020-06-17) 
 

1. Ano ang mga aasahan sa pag-aaral kapag ang mga estudyante ay magbabalik 
eskwela sa 2020? 

a. Mandatoryo ang edukasyon ng mga bata at kabataan. 

b. Nagtatrabaho ang mga pangkat na pang-edukasyon sa mga distrito ng paaralan 
at Department para tukuyin ang pag-aaral na gagawing prayoridad kung lilipat 
mula sa isang baytang patungo sa isang baytang kung saan makakaapekto sa 
maayos na daloy ng pag-aaral o sa paghahatid ng mga serbisyong pang-
edukasyon. 

c. Pero, sa pangkalahatan, ang mga layuning itinatag ng Department pa rin ang 
susundin. 

d. Iba ang mga aasahan sa mga estudyante na mag-aaral sa tahanan kapag ang mga 
paaralan ay magsasara simula Marso hanggang Hunyo 2020. 

i. Madatoryo ang pag-aaral. 

ii. Susuriin ang pagsulong ng mga estudyante. 
 

2. Ano ang magiging kalagayan ng mga klase para sa mga grupo mula sa 
kindergarten hanggang Grado 2? 

a. Papasok sa paaralan ang mga estudyante na may isang guro. 

b. Babawasan ang laki ng mga grupo (mga 15 estudyante hangga’t posible). 

c. Puwedeng makipag-ugnayan sa isa’t isa ang mga estudyante na nasa loob 
ng isang grupo pero kailangang panatilihin ang distansya mula sa isa iba pang 
mga grupo. 

 

3. Ano ang magiging kalagayan ng mga klase para sa mga grupo na nasa mga grado 
3 hanggang 5? 

a. Papasok sa paaralan ang mga estudyante na may isang guro. 

b. Babawasan ang laki ng mga grupo hangga’t posible. 

c. Puwedeng makipag-ugnayan sa isa’t isa ang mga estudyante na nasa loob 
ng isang grupo pero kailangang panatilihin ang distansya mula sa isa iba pang 
mga grupo. 

 

4. Ano ang magiging kalagayan ng mga klase para sa mga grupo na nasa mga grado 
6 hanggang 8? 

a. Papasok sa paaralan ang mga estudyante na may isang guro. 

b. Normal ang laki ng mga klase. 

c. Puwedeng makipag-ugnayan sa isa’t isa ang mga estudyante na nasa loob 
ng isang grupo pero kailangang panatilihin ang distansya mula sa isa iba pang 
mga grupo. 

 

  

 



 

 

5. Ano ang magiging kalagayan ng mga klase para sa mga grupo mula sa mga grado 
9 hanggang 12? 

a. May pinaplanong modelong hybrid, pinagpapalitan ang malayuan at aktuwal na 
pag-aaral (dalawang araw na ikutan) 

b. Babawasan ang bilang ng mga estudyante sa bawat silid-aralan para 
masunod ang pisikal na distansya. 

c. Kakailanganin ang pisikal na distansyang isang metro na susundin ng mga 
estudyante at kawani sa loob ng isang silid-aralan. Dahil sa mga iskedyul at kurso, 
hindi magkakaroon ng mga hanay ng grupo ang mga estudyante. 

d. Kapag ang mga estudyante ay aktuwal na wala sa paaralan, gaganapin ang pag-
aaral gamit ang paraang hybrid, na may mga istratehiyang pang-edukasyon tulad ng 
pag-aaral online, mga proyekto, at pag-aaral na tuwirang pag-obserba (experiential 
learning). 

 

6. Bakit hindi binawasan ang laki ng mga klase ng grado 6 hanggang 8 katulad ng 
ibang mga grado? 

a. Mahalagang panatilihin sa mas maliliit na grupo ang may mga pinakabatang 
estudyante dahil mas mahirap sa kanilang edad na tiyaking nasusunod ang mga 
panuntunan ng Pampublikong Kalusugan. 

b. Mas may gulang na ang mga estudyante sa Grado 6 hanggang 8; 
nauunawaan na nila ang kahalagahan ng mga hakbangin at mas magagawa 
nila itong sundin. 

c. Bagaman mas marami ang magiging estudyante sa mga grupong nasa grado 6 
hanggang 8, ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang mga grupo ay mas 
mahigpit kaysa sa mataas na paaralan.  

d. Para sa mga estudyante sa grado 9 hanggang 12, lilimitahan ang mga grupo 
dahilan sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa isang mas malaking bilang ng 
mga estudyante dahil sa mga iskedyul at kurso. 

e. Para sa mga estudyante ng mataas na paaralan na pumili ng mga kurso batay sa 
kanilang mga interes at hangarin, imposibleng ilagay sila sa hanay ng mga grupo. 

f. Tingnan ang ehekutibong sumaryo para sa higit pang detalye. 
 

7. Anong mga hakbangin ang ipapatupad para matiyak ang kaligtasan ng aking 
anak? 

a. Sa pagkonsulta sa mga tagakoordina sa kalusugan at kaligtasan ng manggagawa 
ng distrito ng paaralan, bawat paaralan ay kailangang maghanda ng plano ng 
operasyon para sa COVID-19 na inilalarawan ang mga nakatatag na pamamaraan 
para masunod ang mga panuntunan ng Pampublikong Kalusugan. 

b. Ipapadala sa iyo ang planong ito bago magsimula ang klase sa paaralan. 
 

8. Kumusta naman pagdating sa pisikal na distansya sa paaralan? 

a. Kakailanganin ang pisikal na distansyang isang metro sa mga grado 9 hanggang 
12, at dalawang metro sa mga espasyong magkasamang ginagamit. 

b. Para sa mga estudyante na kindergarten hanggang Grado 8, hindi na kinakailangan 
ang pisikal na distansya sa loob ng bubble pero kailangan ito sa labas ng silid-
aralan. 

 

 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/RetouraLecoleSommaireExecutif.pdf


9. Paano babaguhin ang paggamit ng espasyo para maitaguyod ang pisikal na 
distansya? 

a. Magiging bahagi ng mga plano ng operasyon ng mga paaralan ang paggamit ng 
espasyo ayon sa pagsunod sa mga panuntunan ng Pampublikong Kalusugan. 

b. Ipapadala ang mga planong ito sa mga magulang sa kapag handa na ito. 
 

10. Magkakaroon ba ng mga kinakailangang tool ang aking anak para magawa 
niyang makibahagi sa malayuang pag-aaral pagdating ng Setyembre? 

a. Sa planong balik eskwela, mga grado 9 hanggang 12 lamang ang susunod sa hybrid 
na pormula, na binubuo ng silid-aralan at malayuang pag-aaral sa batayang ikutan 
(rotation). 

b. Oo, lahat ng estudyante ay magkakaroon ng access sa mga kinakailangang 
teknolohiyang tool para magawa nilang maipagpatuloy ang kanilang 
malayuang pag-aaral. 

c. Sinusuri namin ang mga paraan ng pagtiyak na maa-access ito ng lahat ng 
estudyante. 

d. May kasunod pang higit na impormasyon tungkol sa paksang ito. 
 

11. Kailan namin makukuha ang iskedyul ng araw ng pasok sa paaral ng aking anak, 
kasama na ang iskedyul ng transportasyon ng paaralan? 

a. Kailangang gawin ang malaking trabahong pagpaplano sa antas na pandistrito at 
pampaaralan para makagawa ng mga iskedyul na magpapangyaring maging 
posible na makasunod sa mga panuntunan ng Pampublikong Kalusugan. 

b. Sa pamamagitan ng mga iskedyul na ito, magkakaroon ng maayos na sirkulasyon 
ng mga estudyante, maiiwasan ang paggugrupo-grupo ng mga estudyante sa 
iisang lokasyon sa magkakasabay na mga oras. 

c. Dahil dito, inaasahan ang mga pagbabago sa mga iskedyul ng transportasyon 
sa paaralan, mga oras ng pagpasok sa paaralan, recess at mga oras ng 
pananghalian. 

d. Ihahatid sa iyo ang impormasyong ito sa Agosto bilang paghahanda sa balik 
eskwela 2020. 

 

12. Kakailanganin bang magsuot ng mask ng aking anak sa paaralan? 
a. Sa impormasyong nasa amin ngayon, hindi, hindi kakailanganing magsuot ng mask 
ang mga estudyante sa paaralan. 

 

13. Kakailanganin bang magsuot ng mask ang kawani ng paaralan? a. Opsyonal ang 
pagsusuot ng mask para sa mga miyembro ng kawani. 

 

14. Masusunod ba ninyo ang pisikal na distansyang may layong isang metro sa loob 
ng silid-aralan at dalawang metro sa labas ng silid-aralan? 

a. Posible ang pisikal na distansyang isang metro sa espasyo sa mga silid-aralan 
at dalawang metro sa labas ng mga silid-aralan. 

 

 

  

 



b. Gayunman, mahalagang ituro at ipaalam sa mga estudyante ang 
kahalagahan ng mga hakbanging ito para matiyak na masusunod. 

 

15. Paano ninyo matitiyak na makakahabol ang bawat estudyante sa kanilang mga 
pagkaantala sa pag-aaral? 

a. Sa pasimula ng taon ng paaralan, magsasagawa ang mga guro ng tinatawag 
na diagnostic assessments para alamin kung nasaan ang estudyante 
pagdating sa prayoridad na pag-aaral. 

b. Ang mga guro ay mga propesyonal sa edukasyon na makapag-aalok sa kanilang 
mga estudyante ng pasadyang plano ng pag-aaral. 

c. Gagabayan ng mga pangkat na pang-edukasyon ang mga guro at 
susuportahan sila sa kanilang mga pag-follow-up sa mga estudyante. 

 

16. Kasalukuyang nakatala sa mataas na paaralan ang aking anak na babae o anak 
na lalaki at siya ay may espesyal na mga pangangailangan; makakapasok ba siya 
sa paaralan araw-araw? 

a. Gagamitin ng mga pangkat pang-estratehiya para tukuyin, alinsunod sa nakatatag 
na batayan, ang mga estudyante na hindi nagsasarili at kung sino ang mga 
papasok sa paaralan araw-araw. 

b. Higit pang detalye ang kasunod nito. 
 

17. Ano ang mga panuntunan para sa estudyante na kabilang sa mga taong hindi 
pinalad (vulnerable population)? 

a. Ipinapayong makipag-ugnayan sa propesyonal sa healthcare ng iyong anak para 
matiyak kung sila ay kasama sa mga taong hindi pinalad (vulnerable population) at 
kung dapat ba silang pumasok sa paaralan o hindi. 

b. Ang mga estudyante na hindi makakapasok sa paaralan dahil sa medikal na 
kondisyon ay magkakaroon ng plano sa pag-aaral na binuo ng kanilang guro. 

 

18. Iaalok ba ang mga serbisyong suporta sa pag-aaral (physiotherapy, occupational 
therapy, patolohiya ng pasalitang wika(speech language pathology), atbp.) sa 
Setyembre? a. Oo, iaalok ang mga serbisyong suporta sa pag-aaral sa Setyembre 
bilang pagsunod sa mga panuntunan ng Pampublikong Kalusugan. 

 

19. Makakapasok ba sa lahat ng silid-aralan ang mga propesyonal na nagbibigay ng 
mga serbisyong suportang pang-edukasyon?  
a. Kakailanganing sumunod sa karagdagang mga protocol ang mga kawani ng 
paaralan, kabilang na ang mga propesyonal na nagtatrabaho sa higit sa isang silid-
aralan at sa higit sa isang paaralan. Susubukan din naming limitahan ang kanilang 
paglipat-lipat mula sa isang klase o paaralan tungo sa kabila. 

 

20. Puwede ba akong pumasok sa paaralan para kunin ang aking anak o makipagkita 
sa isang miyembro ng kawani ng paaralan? 

a. Lilimitahan ang mga pagbisitang walang appointment o wala sa plano. Pakikipag-ugnayang 
virtual o telepono ang magiging pangunahing mga paraan ng komunikasyon sa pagitan ng 
kawani ng paaralan at mga magulang. Kailangang ganapin sa paraang sinusunod ang mga 
panunutunan ng Pampublikong Kalusugan para sa mga aktuwal na pagpupulong. Maaaring 
kailanganin ng komunidad ang paggamit ng mga mask. 

 

 


