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Aloha sa mga magulang at tagapangalaga sa HIDOE at welcome sa taong pampaaralan 2021-22! 
 

Salamat sa mahalagang tungkuling patuloy ninyong ginagampanan sa pagsuporta sa pag-aaral ng inyong anak. 

Ikinagagalak ko ang inyong dedikasyon sa mapanghamong mga taong pampaaralan na ito na apektado ng pandemya. 
 

Bilang Interim Superintendent, ang pinakauna kong priyoridad ay ang tiyaking may pagkakataon ang bawat mag-aaral na 

ligtas na makabalik sa silid-aralan. Bukod sa mga benepisyo ng pag-aaral, nakakatulong ang harapang pag-aaral sa 

kabuuang kalagayan ng ating mga anak — mula sa pagkakaroon ng mga resource sa social at emosyonal na suporta 

hanggang sa seguridad ng pagkain na ibinibigay sa pamamagitan ng mga programa ng pagkain ng paaralan. 
 

Ipinakita ng ating mga paaralan na ang harapang pag-aaral ay isang ligtas na paraan ng pag-aaral. Halos one third ng mga 

pampublikong paaralan ang tumanggap muli ng mga mag-aaral para sa ganap na harapang pag-aaral sa huling quarter ng 

nakalipas na taong pampaaralan, at mahigit 26,000 mag-aaral ang nag-enroll sa mga pagkakataong mag-aral sa tag-araw, 

nang karamihan sa mga mag-aaral ang nakilahok sa harapang pag-aaral. 
 

Nasa pandemya pa rin tayo at patuloy tayong kumikilos nang naaayon sa sitwasyon. Nagresulta ang tuloy-tuloy na pagsunod 

sa mga pangkaligtasang protocol sa talagang napakakaunting paghawa ng virus sa mga pasilidad ng Kagawaran ng 

Edukasyon at naninindigan kaming ipagpatuloy iyon. Gayunpaman, bilang repleksyon ng ating mga komunidad ang mga 

paaralan, alam naming mayroong pagdami ng mga kaso na inaasahan habang mas maraming mag-aaral ang pinababalik 

natin sa campus. 
 

Ang pagtaas ng rate ng pagbabakuna ng Hawai‘i ang isa sa pinakamahuhusay na paraan kung paano tayo 

mapoproteksyunan laban sa COVID-19 at kung paano natin mababawasan ang panganib na malantad dito. Para mapadali 

ang access para sa mga mag-aaral at pamilya hangga't posible, nag-host kami ng mahigit 100 klinik sa paaralan sa buong 

estado simula sa unang bahagi ng Mayo. Nakikipagtulungan kami sa Kagawaran ng Kalusugan (Department of Health, 

DOH) at mga provider ng pangangalagang pangkalusugan para makapagsaayos ng mga karagdagang klinik kapag mayroon 

nang naaprubahang bakuna para sa mas maliliit na bata. Nagsisikap din kaming palawakin ang access sa rapid testing sa 

pamamagitan ng pederal na sinusuportahang programang nag-aalok ng lingguhang testing sa paaralan o mga voucher para 

sa testing. 
 

Sa kamakailang na-update na gabay mula sa DOH, patuloy na binibigyang-diin ang halaga ng pangunahing mahahalagang 

diskarteng ipinapatupad ng ating mga paaralan simula sa nakalipas na taong pampaaralan: Pagsusulong ng mga 

pagbabakuna para sa mga kawani at kwalipikadong mag-aaral, pananatili sa bahay kapag may sakit, palaging pagsusuot ng 

mask (dapat magsuot ng mask ang lahat ng mag-aaral at kawani kapag nasa loob ng gusali), at wastong paglilinis ng kamay. 
 

Kinakailangan sa muling pagbubukas ng mga paaralan ang nagkakaisang paninindigan mula sa ating lahat para maiwasan at 

mapigilan ang paglaganap ng COVID-19. Salamat sa pagtupad ng inyong tungkulin. 
 

Sumasainyo, 
 

Keith T. Hayashi 

Interim Superintendent 
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