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Superintendente José Banda punong abala ng 
rehiyonal na mga pambayang mga pulong  

 

Ang Mga Pampublikong Paaralan ng Seattle ay magiging punong abala sa limang pamayanang  
pulong upang magbahagi ng impormasyon sa limang taong Estratehikong Plano, may mga 
binuong mga puna, paksa at mga datos mula sa bawa’t limang edukasyonal na rehiyon.  Ang 
mga pulong na ito ay idenisenyo upang lumahok ang mga pamilya, mga mag-aaral, kawani at 
mga miyembro ng pamayanan sa mga ideya upang siguruhin ang akademikong tagumpay para 
sa bawa’t isa sa aming mga mag-aaral.  Magkakaroon din ng oras para sa mga kalahok na 
magtanong sa pamumuno ng Superintendente at Distrito. 
 
Ang mga pamayanan pulong ay gaganapin sa: 
 

• Lunes, Marso 10, 6:30-8:30 n.g., para sa Timog -silangan rehiyon, South Shore K-8, 

4800 S. Henderson St.  

• Huwebes, Marso 13, 6:30-8:30 n.g., para sa  Hilagang -silangan,sa Mataas na 

Paaralang Nathan Hale , 10750 30th Ave. NE 

• Huwebes, Marso 20, 6:30-8:30 n.g., para sa Sentral na rehiyon, sa Mataas na 

Paaralang Garfield, 400 23rd Ave. 

• Huwebes, Marso 27, 6:30-8:30 n.g., para sa Hilagang- kanlurang rehiyon, sa Mataas 

na Paaralang Ballard, 1418 NW 65th 

• Lunes, Marso 31, 6:30-8:30 n.g.., para sa Kanlurang Seattle na rehiyon sa 

Elementarya ng Roxhill, 9430 30th Ave. SW 

 

Mayroong tagapagsalin sa Spanish, Somali, Chinese, Vietnamese at Tagalog sa bawa’t pulong. 
Karagdagan pa, magkakaroon ng pinamahalaang mga aktibidad para sa mga bata at magaang 
meryenda. 
 
Bawa’t pulong ay kabibilangan ng isang pinagsamang pagtatanghal ni Superintendente José 
Banda at mga Ehekutibong Direktor ng Paaralan sa bawa’t rehiyon. Ang mga pamilya, kawani 
at miyembro ng pamayanan ay inaanyayahan upang lumahok sa mga talakayan ng maliit na 
grupo tungkol sa Estratehikong Plano kung paano masisiguro na maabot ng Distrito ang layunin 
ng pagsisiguro na bawa’t mag-aaral ay makatapos handa para sa kolehiyo, karera at buhay. 
 
Upang magsumite ng paksa na gusto ninyo makita na itanghal sa inyong rehiyon, paki email 
kami sa publicaffairs@seattleschools.org na may paksang “town hall meeting topic” bago mag-
Peb. 27.   
Upang may malaman pa tungkol sa Estratehikong Plano ng Distrito pakitingnan sa: 
http://bit.ly/1eS5btR  
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