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Aloha mga ginikanan ug mga magbalantay sa HIDOE ug welcome sa 2021-22 nga tuig ting-eskuwela! 
 

Salamat sa importanteng tahas nga padayon ninyong gibuhat sa pagsuporta sa pagtuon sa inyong anak. Gipasalamatan 

nako ang inyong dedikasyon niini nga mga lisud nga tuig sa pag-eskuwela nga apektado sa pandemya. 
 

Isip Interim Superintendent, ang akong pinakataas nga priyoridad mao ang pagsiguro nga ang kada estudyante adunay 

oportunidad nga luwas nga makabalik sa lawak-tunghaan. Labaw sa mga benepisyo sa pagtudlo, ang personal nga pagtuon 

nag-ambag sa kinatibuk-ang kaayohan sa atong keiki — gikan sa pagka-available sa mga kahinguhaan sa social ug 

emosyonal nga suporta hangtud sa seguridad sa pagkaon nga gihatag pinaagi sa mga programa sa pagkaon sa eskuwelahan. 
 

Gipakita sa atong mga eskuwelahan nga ang personal nga pagtuon mao ang luwas nga paagi sa pagtudlo. Halos ikatulo nga 

bahin sa mga pampublikong eskuwelahan ang nagdawat og balik og mga estudyante para sa hingpit nga personal nga 

pagtuon sa katapusang quarter sa miaging tuig ting-eskuwela, ug labaw sa 26,000 ka estudyante ang nagpa-enroll sa mga 

oportunidad sa pagtuon sa summer, nga ang kadaghanan sa mga estudyante misalmot sa face-to-face nga pagtuon. 
 

Anaa gihapon kita sa pandemya ug padayon kitang nag-operate sigon niini. Ang padayon nga pagsunod sa mga protokol 

sa kaluwasan nagresulta sa hilabihan ka limitadong pagkanat sa virus sa mga pasilidad sa Departamento sa Edukasyon ug 

misaad kami nga ipadayon kana. Sa gihapon, tungod kay ang mga eskuwelahan ang repleksyon sa ilang mga komunidad, 

nakahibalo kita nga gidahum ang pagdaghan sa mga kaso samtang mas daghang mga estudyante ang atong gidala 

pagbalik sa campus. 
 

Ang pagpataas sa rate sa pagbakuna sa Hawai‘i mao ang usa sa mga pinakamaayong paagi nga makaprotekta kita batok sa 

COVID-19 ug mapakunhod ang peligro sa pagka-expose niini. Aron himuong mas kombenyente kung posible ang akses 

para sa mga estudyante ug mga pamilya, nag-host kami og labaw sa 100 ka klinika nga nakabase sa eskuwelahan sa tibuok 

estado sukad niadtong unang bahin sa Mayo. Nakigsosyo kami sa Departamento sa Panglawas (Department of Health o 

DOH) sa estado ug mga tighatag og pag-atiman sa panglawas aron mag-organisa og dugang pang mga klinika kung aduna 

nay aprubahang bakuna para sa mga mas bata. Naningkamot sab kami nga palugwayon ang akses sa rapid testing pinaagi 

sa programang gisuportahan sa pederal nga nagtanyag og sinemanang testing sa eskuwelahan o mga voucher para sa 

testing. 
 

Padayon nga gihatagan og gibug-aton sa bag-ohay nga gi-update nga giya gikan sa DOH ang importansya sa mga 

pangunang importanteng pamaagi nga gipatuman sa atong mga eskuwelahan sukad pa niadtong miaging tuig ting-eskuwela: 

Pag-promote sa mga pagbakuna para sa kawani ug mga kuwalipikadong estudyante, pagpabilin sa balay kung adunay sakit, 

padayon nga pag-mask (kinahanglang magsuot og mask ang tanang mga estudyante ug kawani kung anaa sa sulod), ug 

saktong kalimpiyo sa kamot. 
 

Ang pag-abli pag-usab sa mga eskuwelahan nanginahanglan og parehong pasalig gikan natong tanan nga pugngan ug 

pahunungon ang pagkanat sa COVID-19. Mahalo sa pagbuhat sa inyong bahin. 
 

Matinahuron, 
 

Keith T. Hayashi 

Interim Superintendent 
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