
Impormasyon para sa mga magulang sa Kindergarten, Paaralang Elementarya 
at mga programa pagkatapos ng eskwela sa ilalim ng Departamento ng 

Education at Kapataan sa Lungsod ng Reykjavík   

Hinihiling namin sa mga magulang na hayaan ang mga anak na pumasok sa Kindergarten, Paaralang 
elementarya at Programa pagkatapos ng eskwela, para makaramdam pa rin sila ng estabilidad. 
Nagsimula nang muli ang pasukan pagkatapos ng Semana Santa, at umaalinsunod pa rin ang bawat 
paaralan sa mga restriksyon hanggang sa Mayo 4 kung kailan magbabalik na ang regular na klase. 

Bakit bukás pa din ang mga Kindergarten, Paaralang Elementarya at mga Programa 
pagkatapos ng eskwela sa lungsod?  

Ang kabataan ay hindi kabilang sa grupong nanganganib na mahawaan at hindi sila magkakaroon ng 
matinding sakit sanhing virus. Kung mahawa man sila, madalas na banayad lamang ang 
mararamdaman nilang sintomas. Mas madali naman para sa mga nakatatandang estudyante na 
magkaroon ng distansyang pag-aaral, kaysa sa mga mas nakakababatang estudyante. Dahil ang mga 
paaralan ay mahalagang bahagi ng lipunan ay importanteng mabigyan pa din ng pagkakataon ang 
mga estudyante na makapag-aral, kahit may pansamantalang pagbabago dito.  

Ang mga paaralang elementarya ay may klase pa rin sa kani-kanilang paaralan kung nagagawa nilang 
sumunod sa patakarang hindi hihigit sa 20 ang mga mag-aaral sa bawat klase at hindi nagsasama-
sama ang mga grupo, halimbawa sa oras ng kainan o recess. Obligasyon din nila na linising maigi at 
gumamit ng disimpeksyon pagkatapos ng bawat araw.  

Bukás din ang mga Kindergarten at patuloy ang operasyon nila kung matitiyak nilang kaonti lang ang 
bawat grupo at hangga’t maaari ay hiwa-hiwalay. Obligasyon din nila na linising maigi at gumamit ng 
disimpeksyon pagkatapos ng bawat araw. 

Gaano katagal ang mga limitasyon sa pamamalakad ng mga institusyong pang-edukasyon?  

Ang Pagbawal sa Pampublikong Pagtitipon ay epektibo hanggang Mayo 4 at pagkatapos ay 
magbabalik na ang regular na pagpapatakbo ng mga Kinder at Elementarya. Magbibigay ng 
karagdagang impormasyon habang papalapit ang petsa. 

Maaari bang piliin ng mga magulang na sa bahay na lang ang mga anak?  

Inuudyok na pumasok sa paaralan ang mga malulusog na bata. Kung walang ipinapakitang 
karamdaman ang bata ay maaaaring dumalo ito sa Kindergarten, Paaralang elementarya at/o 
programa pagkatapos ng eskwela. Ngunit mahalagang hindi sila pumasok kapag may nararamdaman 
silang sintomas na katulad sa COVID-19, tulad ng lagnat, ubo, pananakit ng buto at kalamnan at 
panghihina. Narito ang mga gabay tungkol sa pangunahing mensahe at alituntunin para sa pag-iingat 
mula sa COVID-19 sa mga paaralan, kung saan matatagpuan ang malinaw na mga impormasyon 
tungkol sa kaligtasan para na din maiwasan ang paghawa, maagang masuri ang sakit, at kung paano 
kalabanin ang COVID-19 sa mga paaralan at iba pang institusyong pang-edukasyon.  

Tugon ng Iceland: https://www.covid.is/categories/icelands-response 

Saan ko pwedeng makita ang mga impormasyonvar? 

-Lahat ng mga pangunahing impormasyon ay matatagpuan sa mga website ng bawat Kindergarten, 
Paaralang elementarya at Programa pagkatapos ng eskwela. 
-Ibang impormasyon: https://www.covid.is.  
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Liham para sa magulang: 
Kaugnay ng mga kasalukyang pangyayari, importante para sa mga magulang na maintindihan ang lahat 

ng mga impormasyong galing sa mga paaralan tungkol sa mga pansamantalang paglimita sa 
pamamalakad ng mga paaralan at programa pagkatapos ng eskwela. Maaring makakuha ng online na 
suporta sa mga takdang-aralin at maaring sumangguni ang mga magulang sa mga brúarsmiðir o 
tagapamagitang pang-wika at kultura. Ang serbisyong ito ay libre at sila ay nakapagsasalita ng wikang 
Filipino, Icelandic, Ingles at Polish.  

 
Maaaring magpadala ng e-mail o tumawag mula Lunes hanggang Biyernes 10:00AM-2:00PM 
 
Magdalena Elísabet Andrésdóttir  
Tagapamagitan sa wikang Polish 
Magdalena.Elisabet.Andresdottir@reykjavik.is   
S: 6934651 
 
Kriselle Lou Suson Jónsdóttir 
Tagapamagitan sa wikang Filipino at English 
kriselle@reykjavik.is  
S: 7700469 
 
 

 
Website: https://mml.reykjavik.is/bruarsmidi/  
Grupo sa Facebook: 
● Polish: 

https://www.facebook.com/groups/45728
5701147086/ 

● English: 
https://www.facebook.com/groups/English
MML/ 

● Filipino: 
https://www.facebook.com/groups/Filipin
oMML 
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