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Patgenmi a Nagannak ken Agay-aywan, 

 

Nalpasen ti Departamento ti Edukasion ti Estado ti Hawaii wenno Hawaii State Department of Education 

(HIDOE) ti instruksional a pannakarepaso ti kurikulum nga online nga Acellus Learning Accelerator. Maigapu 

daytoy a panagrepaso iti reklamo ti adu a nagannak, eskuela ken komunidad gapu met kadagiti kuestionable 

ken di maikanatad a linaon daytoy, di makapasayaat iti panagsursuro ken di mayayon kadagiti pagrukodan. 

 

Maibatay iti panagamiris ti grupo a nagrepaso, nairekomendar ti pannakaisardeng ti programa a kas 

kangrunaan a pagtaudan ti sursuro gapu kadagiti linaon daytoy a nakurang iti kalidad ken di panangipaay 

daytoy iti umdas a nasayaat a panagsursuro. Bigbigen ketdi ti HIDOE a ti kurikulum ket addaan met kadagiti 

linaon nga umno ken mayayon kadagiti pagrukodan, ket ngarud makitinnulongto ti HIDOE kadagiti pagadalan 

nga agur-usar iti Acellus tapno maitudo ken maaramat dagita a linaon, kas maitutop. 

 

Bayat dagiti bulan iti kalgaw (summer), tapno maidanonna a dagus ti serbisio, naidiaya ti Acellus kadagiti 

pamilia nga agduadua a mangibaon kadagiti annakda iti eskuela iti panaglukat dagiti eskuela. Inusar pay 

daytoy dagiti eskuela a kas nayon a pagtaudan ti sursuro a pangsuportar iti distance learning wenno 

panagadal dagiti ubbing bayat ti kaaddada iti pagtaengan kabayatan met ti pandemia. Patienmi nga addanto 

latta dagiti pamilia nga agkiddaw iti naan-anay a distance learning uray ania pay a klase ti panagsursuro ti 

sursuroten ti eskuela ti anakda. 

 

Ti Departamento ket lepleppasenna ti plano iti panagbalbaliw para kadagiti agus-usar iti Acellus. 

 

Kadagiti estudiante iti sekundaria nga agur-urnong iti kredito para iti panagturposda babaen ti panagusarda iti 

daytoy a programa, di kayat ti Departamento a lapdan ti panagprogreso dagitoy. Risuten dagiti eskuela dagiti 

pakarikutan iti tulong dagiti nagannak tapno masuportaran dagiti estudiante iti sibubukel a tawen ti 

panageskuela. Kadagiti agad-adal iti elementaria, aramidenmi amin a pamuspusan tapno manayonan ti 

oportunidad iti panagsursuro kadagiti pamilia nga addaan iti annak nga agsursuro babaen ti distance learning. 

 

Nalawag a daytoy nga isyu ket nangibunga iti pannakasinga ti panagsursuro dagiti ubbing, ket daytoy ti 

pagkiddawanmi iti dispensar. Ar-aramidenmi dagiti addang a mangsuportar kadagiti estudiante iti wagas a di 

koman masinga a kas itoy ti panagsursuroda. Kayatko nga ipanamnama kadakayo a sikukumitkami iti 

pannakaipaay ti kasasayaatan a padas iti panagsursuro a mabalinmi nga ipaay, nangruna kadagitoy a 

panawen a sisasangotayo kadagiti pannubok. 

 

Sipupudno, 

 

 

Dr. Christina M. Kishimoto 

Superintendente 

 

CMK:nk 


