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Mahal na mga magulang at tagapag-alaga,  

 
Nais kong magpasalamat nang personal sa inyong pagsuporta sa edukasyon ng inyong 
anak nitong mga nakaraang buwan.  Dahil sa pandemic, sapilitang nadagdagan ang 
responsabilidad ng mga pamilya sa hindi lamang pagiging  tagapag-alaga kundi sa 
pagiging guro na rin.  Salamat sa pakikipagtulungan ninyo sa amin na maihatid ang 
edukasyon ng inyong anak sa gitna nitong masalimuot na panahon. 
 
Sa pag-usad ng panahon, ang paghatid ng edukasyong pampubliko ay magbabago ng 
anyo sa mga silid-aralan at paaralan sa ating buong bansa.  Batid namin na ang landas ng 
pag-aaral ay dapat palawakin at pagbutihin sa pagsama pa ng mas maraming teknolohiya 
at pag-aaral na malayo sa eskwela o ang tinatawag na distance learning.  Dahil sa 
pandemik ay mas kapansin-pansin ang mga isyu ng di-makatarungan o inequity sa 
lipunan, kabilang na ang kakulangan ng mga gamit sa ilang mga sambahayan, at ang 
panaka-nakang pagkonekta ng internet sa mga kanayunan o mga rural na 
komunidad.  Nais kong magtiwala kayo na sisikapin kong makamit ang pangmalawakang 
pagkonekta o access sa teknolohiya. Ito’y hindi na karangyaan o luho, kundi isang 
pangangailangan. 
 
Kabahagi ng layuning ito, nakapagpamahagi na ang Hawai’i State Department of 
Education (HIDOE) ng 12,000 elektronikong aparato sa mga estudyante sa buong estado 
sa loob ng nakaraang dalawang buwan, nag-order pa ng 10,000 upang masuportahan ang 
pag-aaral ng mga bata sa tag-araw o summer, at maglulunsad ng mobile learning labs na 
siyang magbibigay ng koneksyon sa WiFi at magsusulong ng pag-aaral sa mga 
komunidad na mahirap abutin o marating.  Gayunpaman, hindi namin ito maisasatupad 
nang mag-isa.  Ang HIDOE ay bahagi ng Broadband Hui na pagtutulungan upang bumuo 
ng resolusyon sa paglutas sa mga hamon ng estado sa pagkonekta at pag-access  sa 
teknolohiya at isulong ang layuning ito. 
 
Ang Departamento ay naglunsad kamakailan lamang ng maraming bahaging katanungan 
o survey ukol sa distance learning para sa mga guro, mga estudyante sa paaralang 
sekondarya at sa kani-kanilang pamilya upang masuri ang mga iba pang kakulangan, at 
alamin kung saan pa namin mapapahusay ang aming pagsusuporta.  Ang mga survey ay 
naipamigay na sa lahat ng guro ng HIDOE at sa mga karapat-dapat na estudyante sa 
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mataas na paaralan o high school nitong linggo, at ang survey sa pamilya naman ay 
ipamimigay sa unang bahagi ng Hunyo. 
 
Marami kaming natututunan sa karanasang ito at isasagawa namin ang lahat ng aming 
matututunan upang lubos na masuportahan ang aming mga estudyante mula sa summer 
hanggang sa fall.  Ang pamilya ng HIDOE ay masinop na nagpaplano para sa darating na 
taong akademiko at umaasa kami sa dalubhasang kaalaman ng Centers for Disease 
Control and Prevention at sa Department of Health ng estado na siyang gagabay sa aming 
mga patakaran at pamamaraan. 
 
Tiyak na may mga pagkakabahala ang mga magulang tungkol sa pagbabalik na pisikal ng 
kanilang mga anak sa darating na pasukan.  Bilang isang magulang, at sa ngalan ng 
pangkat na namununo o ang leadership team na may mga anak din na nag-aaral sa 
eskuwelahang pampubliko, sinisigurado ko na ang kaligtasan at kapakanan ng iyong anak 
ang pinakamahalagang bagay sa akin. Lagi itong isaalang-alang sa paggabay ng bawat 
desisyon namin sa kakaibang panahong ito. 
 
Umaasa kami sa pagsalubong namin sa mga estudyante sa fall at ipagpapatuloy namin 
ang pakikipag-ugnayan sa inyo sa mga darating na linggo tungkol sa aming mga plano 
para sa taong akademiko 2020-21. Manatili kayong  ligtas at sana magkaroon kayo ng 
mapayapang bakasyon sa summer. 
 
Sumasainyo, 
 

 
Dr. Christina M. Kishimoto 
Superintendent 
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