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Aloha HIDOE nagannak ken guardians ken welcome iti 2021-22 nga school year! 
 

Agyamanak iti agtultuloy a nagpateg nga ar-aramidenyo a mangsuporta iti panagsursuro dagiti anakyo. 

Apresiarek ti dedikasionyo bayat ti narigat nga school year gapu iti epekto ti pandemia. 
 

Kas Interim Superintendent, prioridadko a sitatalged a makasubli ti tunggal estudiante iti eskuelaan. Malaksid 

kadagiti instruksion a maawatda, ti personal a pangsursuro ket matulong iti naan-anay a pagimbagan dagiti ubbing 

— gapu ti kaadda ti social ken emosional a suporta ken nasalun-at a taraon a maipaay babaen kadagiti school meal 

program. 
 

Impakita ti eskuelaanmi a ti personal a panagsursuro ket natalged a pamay-an ti panagsursuro. Dandani kakatlo 

dagiti pangpubliko nga eskuelaan ti nangawat kadagiti estudiante para iti personal a panagsursuro bayat ti maudi 

a kuarter ti napalabas nga school year, ken nasurok a 26,000 nga estudiante ti nag-enroll iti summer learning 

opportunities, a kaadduan nga estudiante ti makiraman iti sangon sango a panagsursuro. 
 

Madama pay laeng ti pandemia ken itultuloymi ti ag-operate maitunos iti dayta. Ti agtultuloy a panangsurot 

kadagiti safety protocols ket nagresulta iti saan unay a panagwaras ti virus kadagiti pasilidad ti Department of 

Education ket itultuloymi nga aramiden dayta. Ngem gapu ta dagiti eskuelaan ket repleksion ti komunidad, 

ammomi nga umadu ti kaso no adu nga estudiante ti pastrekenmi iti campus. 
 

Umad-adu ti bilang ti mabakbakunaan iti Hawaii ket dayta ti maysa a kasayaatan a pamay-an tapno malabanan ken 

maksayan ti peggad a maakaran iti COVID-19. Tapno nalaklaka a mabakunaan dagiti estudiante ken pamilia, 

inusarmi ti nasurok a 100 nga school clinic iti intero nga state manipud idi rugi ti Mayo. Nakipartnerkami iti 

Department of Health (DOH) ken kadagiti para asikaso iti salun-at a mangorganisar kadagiti kanayonan a clinic a 

mausar inton maaprobaranen ti bakuna kadagiti ubbing. Mangar-aramidkami met iti pamay-an tapno nalaklaka a 

magun-odan ti rapid testing babaen iti programa a supsuportaran ti federal a mangipapaay iti linawas a panag-test 

iti eskuelaan wenno testing iti voucher. 
 

Ti kabaruan a guidance manipud iti DOH agtultuloy nga ipagpaganetgetna ti kinapateg dagiti kangrunaan a 

napateg nga stratehia nga ipatpatungpal ti eskuelaanmi manipud pay iti napalabas nga school year: Ti 

panangiparegta iti panagpabakuna kadagiti staff ken kualipikado nga estudiante, panaggian iti balay no 

masakit, kanayon a panagsuot iti mask (masapul nga ag-mask dagiti estudiante ken staff no addada iti uneg), 

ken umiso a panangdalus iti ima. 
 

Iti panaglukat dagiti eskuelaan, kasapulan ti panagtitinnulong ti amin a manglapped ken mangpasardeng iti 

panagwaras ti COVID-19. Pagyamanan iti panagaramidyo iti pasetyo. 
 

Toy sidudungo, 
 

Keith T. Hayashi 

Interim Superintendent 
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