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May 22, 2020 

BDS MEMORANDUM 

No. 12, s. 2020 

 

Modified Enhanced Community Updates (Tagalog Version) 

 

To: All Employees 
 

From: Office of the Administrator 
 

 

Isang pagbati mula sa Blue Danube School! Inaasahan namin na ang lahat ay nasa 
maayos na kalagayan at may malusog na pangangatawan. Ang nagdaang dalawang 
buwan ay isang hamon hindi lamang para sa ating institusyon, kundi sa buong 
pandaigdigang pamayanan. Ang pandemyang COVID-19 ay tunay na isang kaaway 
na hindi nakikita at walang pinipili. Sa pagkakababa kamakailan ng kautusang 
nagpapalawig ng modified enhanced community quarantine dito sa Laguna, ang ating 
paaralan ay maaari lamang magpapasok ng skeletal workforce; samakatuwid, limitado 
lamang ang aming kakayahan na tapusin ang S.Y. 2019-2020. Gayunpaman, aming 
sinisigurado na patuloy ang ating paaralan na gumagawa ng mga hakbang para sa 
ikabubuti ng lahat ng mga stakeholder. Mangyaring tandaan ang mga sumusunod: 

1. Ang ating paaralan ay handa nang tumanggap ng mga magsasadya upang 
magbayad o ayusin ang kanilang balanse. Ang ating Opisina ay bukas ng Mayo 26 
hanggang 29 (Martes hanggang Biyernes) mula 8:00 AM hanggang 12:00 NN. Ang 
ganitong iskedyul ay magpapatuloy hanggang sa Hunyo. Para sa mga katanungan, 
maaaring tumawag sa alinman sa mga numero ng paaralan na matatagpuan sa itaas 
ng anunsyong ito o mag-email sa bluedanubeschool@yahoo.com. 

 • Maaaring magbayad sa pamamagitan ng pagdedeposito sa bangko. Mangyaring 
ipadala lamang ang patunay ng pagbabayad (proof of payment) sa nabanggit na 
email address. Makikita sa ibaba ang kasalukuyang mga account na ginagamit ng 
ating paaralan: 

 

 

Blue Danube School, Inc. 
090 Palawan St., Green Valley Subd., 
Brgy. San Francisco, San Pablo City 

Tel. Nos. 049-503-1884 / 049-503-2357 
Cell Nos. 09103663815 (Smart) / 09334842726 (Sun) / 09450665824 (Globe)  

 

(Under permit by the Department of Education) 
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2. Ang mga mag-aaral na may mga naiwang pagsusulit ay binigyan ng iskedyul 
mula Mayo 19 hanggang 23 para makumpleto ang mga ito upang sa sandaling 
pahintulutan na ng lokal na yunit ng gobyerno ang mga guro na pumunta sa 
paaralan para tapusin ang mga marka, ang lahat ay magiging madali at maayos. 

3. Ang pagbibigay ng mga report card, sertipiko, medalya, pagsusulit, at iba pa ay 
isasagawa sa ika-3 linggo ng Hunyo kung isasailalim na sa GCQ ang ating lugar 
simula sa unang araw ng Hunyo. Ang mga pinal na petsa ay iaanunsiyo sa susunod 
na memo. 

4. Napagpasyahan nang kanselahin ang recognition rites para sa mga natatanging 
mag-aaral. Tulad ng nabanggit, lahat ng mga mag-aaral na may parangal ay 
tatanggap ng kanilang mga sertipiko at medalya sa ika-3 linggo ng Hunyo. Ang mga 
pinal na petsa ay iaanunsiyo sa susunod na memo. 

5. Napagpasyahan din na ang pagtatapos ng mga mag-aaral sa Kindergarten at 
Ikaanim na Baitang ay gagawin sa birtuwal na pamamaraan (virtual form) sa huling 
linggo ng Hunyo. Ipahahayag ang pinal na petsa sa susunod na memo. 
Naiintindihan namin na maaaring sa ilan, ito ay nakalulungkot na balita, ngunit ang 
ating paaralan ay nakikiisa sa masidhing pagpapatupad ng pamantayan sa 
quarantine na itinakda ng ating LGU. Nakarating din sa ating tanggapan na ang 
mga malakihang pagtitipon ay maaari lamang muling pahintulutan sa susunod pang 
taon, kung hindi pa makagagawa ng bakuna para makaiwas sa una nang nabanggit 
na sakit. Lubos na pagsisikapan ng ating paaralan na gawing espesyal ang 
nasabing virtual graduation. 

6. Ang Farewell Party para sa nasa Ikaanim na Baitang ay opisyal nang kinakansela. 
Ang desisyong ito ay ginawa batay sa mga suhestiyon mula sa lahat ng ating mga 
stakeholder; karamihan ng mga bumoto ay isinaalang-alang ang kaligtasan ng mga 
mag-aaral higit sa lahat. Muli, naiintindihan namin na maaaring ito ay 
makapagpalungkot sa ilan, ngunit lubos naming hinihikayat ang batch na ito na 
mag-organisa ng isang pagtitipon (reunion for closure) sa sandaling ang mga 
malakihang pagtitipon ay itinuturing nang ligtas muli. 

 7. Isang pre-enrollment survey ang ilalabas sa Mayo 25 (Lunes) kung saan lubos 
naming hinihikayat ang lahat ng mga magulang at mga gumagabay sa mga mag-
aaral na sagutan ang form. Makatutulong ito sa paggabay sa amin upang 
mapaglingkuran kayo sa abot ng aming makakaya. 

8. Ang enrolment para sa S.Y. 2020-2021 ay magsisimula sa unang linggo ng Hulyo. 
Ang mga pinal na petsa ay iaanunsiyo sa susunod na memo. Ang mga 
kinakailangan para sa pagpapatala ay ilalabas sa kalagitnaan ng Hunyo. 
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 9. Napagpasiyahan ng ating paaralan na ang pagbubukas ng klase ay magsisimula 
sa Agosto 24, 2020 at magtatapos ng Abril 30, 2021, alinsunod sa panukala ng 
DepEd. Kung sakaling makokontrol ang pandemya at magkakaroon na ng bakuna, 
maaari tayong magbalik sa pagbubukas ng klase sa Hunyo para sa S.Y. 2021-
2022. 

 10. Malaking hamon sa amin kung paano maihahatid ang pag-aaral ngayong darating 
na taon ng panuruan, dahil iba’t iba ang pinagmulan at pagpapalaki sa ating mga 
mag-aaral. Gayunpaman, para sa kaligtasan ng mga bata, lalo na’t wala pang 
magagamit na bakuna at may pag-aalala rin sa mga maaaring asymptomatic 
carriers, ang Blue Danube School ay gagamit ng flexible at blended mode of 
distance learning. Nangangahulugan ito na ang mga bata ay matututo mula sa 
bahay gamit ang mga aklat-aralin, enrichment modules, at isang online na silid-
aralan (na may limitadong oras ng pagtutok sa screen). Napili namin ang G Suite 
for Education (Google Classroom) upang maipatupad ito nang may lubos na offline 
at online na mga protocol sa kaligtasan. Higit pang mga detalye ang ipaaalam sa 
kalagitnaan ng Hunyo. 

 Nauunawaan namin na ang lahat ng mga pagbabago at ang paggamit ng teknolohiya 
kaagapay ng mga nakasanayan nating mga aklat ay maaaring nakapag-aalala sa 
marami subalit makatitiyak kayo na ang BDS ay magsasagawa ng mga seminar sa 
pagsasanay para sa mga magulang at mga mag-aaral at magbubuo ng information 
technology (IT) support para sa mga nakararanas ng mga problemang teknikal. 
Titiyakin din na malaking porsyento ng kanilang pag-aaral ay isasagawa sa 
pamamaraang asynchronous, nangangahulugang ang pag-aaral ay maaaring gawin 
sa isang konbinyenteng paraan (hindi kinakailangang real-time). Ito ay upang 
mabigyan ng nararapat na pagsasaalang-alang ang mga nagtatrabahong magulang 
na gustong gabayan ang kanilang mga anak pagkakatapos ng kanilang trabaho. 

Inaasahan namin na kami ay inyong sasamahan sa pagsusulong para sa 
pagpapatuloy ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa darating na taong panuruan at 
huwag nating masyadong ituon ang ating mga sarili sa hindi gaanong mahahalagang 
detalye tulad ng pagdalo o pagliban sa klase at pakikipagkumpetensiya para sa 
matataas na marka, lalo na kung ang buhay ay nakataya. Samahan din ninyo kami sa 
patuloy na pagdarasal na matapos na ang pandemyang ito sa lalong madaling 
panahon upang ang ating mga anak maging ang mga guro ay muli nang makabalik 
sa mga masasayang gawaing pampaaralan na lubos na kinapapanabikan ng lahat. 
Ang mga pasilyo ng paaralan ay hindi manunumbalik sa dati kung wala ang ating mga 
munting Lobo. 

Kung mayroon kayong karagdagang mga katanungan o alalahanin, maaaring 
makipag-ugnayan sa opisina ng paaralan o ipadala ang inyong mensahe sa 
bluedanubeschool@yahoo.com. 

 


