
¡Esté preparado para volver al aprendizaje en 
persona!

¿Qué días vendrás al edificio?
Casa A - Lunes y martes
Casa B - jueves y viernes

● Continúe siguiendo el horario de pares / impares
● Si se siente enfermo y / o tiene fiebre, quédese en 

casa, llame o envíe un correo electrónico a su escuela 
para informarles.

● Reúna sus materiales (recuerde, ¡no hay casilleros!)
● Chromebook / iPad emitido y cargado por la escuela
● Máscara
● Papel, bolígrafo, lápices, cuadernos, etc. ¡No 

comparta materiales!
● Botella de agua (llena solo con agua, por favor :))

Llegada, asistencia y salida de la escuela:
● Manténgase a 6 pies de distancia de los demás
● Use su máscara sobre su nariz y boca en todo 

momento
● Lávese las manos y use desinfectante para manos
● Siga las señales direccionales publicadas y las 

instrucciones de los adultos
● Use el baño de uno en uno; siga las instrucciones de 

los adultos
● Siéntese lejos de los demás en la cafetería y vuelva 

a ponerse la máscara tan pronto como termine de 
comer



Pag-andam nga Mobalik sa Pagkat-on sa Kaugalingon!
Unsang mga adlaw nga moadto ka sa bilding?
Balay A - Lunes ug Martes
Balay B - Huwebes ug Biyernes

● Padayon nga sundon ang Even / Odd Iskedyul
● Kung gibati nimo nga nasakit ug / o adunay temperatura, 

pagpabilin sa balay- pagtawag o pag-email sa imong 
eskuylahan aron ipahibalo kanila!

● Tiguma ang imong mga materyales (hinumdomi, wala’y 
locker!)

● Gipagawas ug gisingil sa eskuylahan ang Chromebook / iPad
● Maskara
● Papel, bolpen, lapis, notebook, ug uban pa Ayaw pagpaambit 

sa mga materyal!
● Botelya sa tubig (puno ra sa tubig palihug, :))

Pag-abut, pag-adto ug pagbiya sa eskuylahan:
● Magpabilin nga 6 ka tiil ang kalayo gikan sa uban
● Pagsul-ob sa imong maskara sa imong ilong ug baba sa 

tanan nga mga panahon
● Hugasi ang imong mga kamut ug gamiton ang sanitizer sa 

kamut
● Sunda ang gi-post nga mga timaan sa direksyon ug panudlo 

gikan sa mga hamtong
● Tagsa-usa nga gamit ang kasilyas - sunda ang mga panudlo 

sa mga hamtong
● Lingkod sa layo gikan sa uban sa cafeteria ug isul-ob 

pagbalik ang imong maskara sa diha nga matapos na nimo ang 
pagkaon



Maging Handa na Bumalik sa Pag-aaral na Sa Loob ng 
Tao!

Aling mga araw darating ka sa gusali?
House A - Lunes at Martes
House B - Huwebes at Biyernes

● Patuloy na sundin ang Iskedyul ng Even / Odd
● Kung sa tingin mo ay may sakit at / o may temperatura, 

manatili sa bahay- tumawag o mag-email sa iyong paaralan 
upang ipaalam sa kanila!

● Ipunin ang iyong mga materyales (tandaan, walang mga 
locker!)

● Nag-isyu at sisingilin ang paaralan ng Chromebook / iPad
● Maskara
● Papel, panulat, lapis, kuwaderno, atbp. Huwag 

magbahagi ng mga materyales!
● Bote ng tubig (puno ng tubig lamang mangyaring, :))

Pagdating, pagdalo at pag-alis sa paaralan:
● Manatili ng 6 na paa ang layo mula sa iba
● Isuot ang iyong maskara sa iyong ilong at bibig sa lahat 

ng oras
● Hugasan ang iyong mga kamay at gumamit ng hand 

sanitizer
● Sundin ang nai-post na mga direksyong palatandaan at 

tagubilin mula sa mga matatanda
● Isa-isang gamitin ang banyo - sundin ang mga tagubilin 

ng mga may sapat na gulang
● Umupo palayo sa iba sa cafeteria at ibalik ang iyong 

maskara sa oras na matapos ka kumain


