Impormasyon at mga Sanggunian para sa mga
Pamilya tungkol sa COVID-19 Novel Coronavirus
Na-update noong Mayo 20, 2020
Nangalap kami ng ilang sanggunian para tulungan ka habang sinusubukan mong alamin kung ano ang
magiging hitsura ng pagkatuto para sa iyong anak ngayon. Kung gusto mo ng suporta, tumawag, mag-email,
o kumpletuhin ang online intake. Isa kaming hiwalay na sanggunian ng impormasyon at impormal na paglutas
ng problema.

Paano makikipag-ugnayan sa OEO:




Telepono: 1-866-297-2597 (Available ang interpretasyon)
Mag-email sa amin sa oeoinfo@gov.wa.gov (Kailangan ng karagdagang oras para sa pagsasalin ng mga
wika maliban sa English)
Online intake sa:
o English: https://services.oeo.wa.gov/oeo
o Espanyol/Español: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=es
o Arabic/عربى: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ar
o Chinese Simplified/简体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zh
o Chinese Traditional/繁体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zt
o Korean/한국어: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ko
o Russian/русский: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ru
o Somali/Soomaali: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=so
o Tagalog/wikang Tagalog: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=tl
o Vietnamese/Tiếng Việt.: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=vi

Narito ang ilang katanungan na maaaring mayroon ka ngayon:
Ano ang proseso ng Patuloy na Pagkatuto para sa aking anak gamit ang IEP?
Samantalang gumawa ang Office of Superintendent ofPublic Instruction (OSPI) ng simpleng template para
sa plano sa patuloy na pagkatuto na maaaring gamitin ng iyong distrito, kailangan mo ring magbigay ng sarili
mong mga tanong at alalahanin sa talakayang iyon. Pag-isipang isama sa inyong talakayan ang sumusunod
na katanungan:
1) Ano ang iyong mga kasalukuyang layunin para sa iyong mag-aaral sa panahong ito?
2) Ano ang pinakapinag-aalala mo sa ngayon?
3) Ano ang nangyayari sa isang karaniwang araw sa bahay?
4) Ano-ano ang kailangan mong suporta mula sa iyong IEP team sa ngayon?
TAGALOG (Tagalog) – TL

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga sanggunian sa patuloy na pagkatuto ng OSPI para sa espesyal
na edukasyon, makipag-ugnayan sa OSPI:
Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI):
Telepono: 360-725-6000 (Available ang interpretasyon)
TTY: 360-664-3631
Available ang website sa 10 wika, piliin ang wika mula sa ibaba ng webpage:
English: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Arabic: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Chinese Traditional: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Khmer: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Korean: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Punjabi: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Russian: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Somali: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Spanish: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Vietnamese: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Mayroon bang pahintulot para payagan ang ilang personal na serbisyo sa mga paaralan?
Nagsama ang Gobernador ng mahigpit na pahintulot para payagan ang mga paaralan na magbigay ng mga
limitadong serbisyo, kung kinakailangan ng estado o batas pederal, sa mga site ng paaralan ngunit kung
mayroon lamang kinakailangang pagdistansiya at mga hakbang sa pampublikong kalusugan. Bihira ang
ganitong pahintulot at nakatuon sa mga kinakailangan at pangunahing serbisyo na direkta lamang maibibigay,
TAGALOG (Tagalog) – TL

at sa mga pasilidad lamang ng paaralan. Para sa mga detalye, tingnan ang page ng Novel Coronavirus ng OSPI,
sa ilalim ng tab na “Mga Pinapayagang Aktibidad sa Gusali” : https://www.k12.wa.us/about-ospi/pressreleases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources. (Pumili mula sa 10 wika sa ibaba ng web page.)

Paano makakapagtapos ang mga senior sa takdang oras?
Nakatuon ang mga paaralan sa pagtulong sa kanilang mga senior na makapagtapos. Kabilang sa
pinakamagagandang lugar para humanap ng impormsayon para sa mga indibiduwal na mag-aaral ang:




Mga tagapayo ng paaralan
Mga punongguro ng paaralan
Lupon ng Estado sa Edukasyon: Telepono: 360-725-6025 (Available ang interpretasyon sa telepono)
TTY: 360-664-3631 o Mag-email sa: sbe@k12.wa.us (Kailangan ng karagdagang oras para sa pagsasalin
ng mga wika maliban sa English)

Saan ako makakahanap ng higit pang impormasyon at mga sanggunian?
Nag-aalok ang website ng Washington State Coronavirus Response ng impormasyon at mga sanggunian sa
mga update tungkol sa COVID-19, pag-aalaga ng batam mga mapagkukunan ng pagkain/tanghalian, mga
pagsasara ng paaralan at distance learning, mga kinakailangan sa pagtatapos, mga update sa pampublikong
kalusugan, at higit pa sa: https://www.coronavirus.wa.gov/.

TAGALOG (Tagalog) – TL

