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PAMBUNGAD 

Pagbati mula sa PrimeTime Extended Day Program ng San Diego Unified School 

District. Ang PrimeTime ay nag-aalok sa mga mag-aaral ng elementarya at middle 

school ng masigla at nanghihikayat na kapaligiran ng pag-aaral bago at/o pagkata-

pos ng klase. Ang mga magulang/tagapag-alaga ay panatag ang kalooban sa kaal-

amang ang kanilang mga anak ay sumasali sa mga gawain sa pag-aaral na naka-

bubuti, habang nakikipaglaro sa kanilang mga kababata sa isang ligtas na kapa-

ligiran. Ang mga paglilingkod sa PrimeTime ay ipinagkakaloob na walang kabayaran 

sa mga sumasaling pamilya. 

 

Itong maliit na aklat ay isang gabay upang maunawaan ang mga pamaraan at pa-

takaran ng PrimeTime.  Pakiusap na basahing mabuti, at isantabi na gamitin sa 

pagsangguni sa buong taon. Bilang isang magulang o tagapag-alaga ng isang ba-

tang pumapasok sa PrimeTime, pinahahalagahan namin ang inyong pagsali.  Ang 

anumang maibibigay na kurokuro, panahon, talino at/o gamit ay hindi kina-

kailangan, subali't lubos na pinasasalamatan. 

 

Upang kayo ay mabigyang-kaalaman, ang buwanang pahayagan at kalendaryo ng 

mga gawain at kaganapan ay ibinibigay at ipinapaskil sa PrimeTime Parent/

Guardian Information Board. Kung kayo ay mayroong anumang katanungan, paki-

usap na makipag-usap sa program leader ng PrimeTime. 

 

PAGLALARAWAN NG PROGRAMA 

Ang PrimeTime ay nabalangkas at pinangangasiwaan ng mga dalubhasa sa 

pagpapalaki ng mga bata, edukasyon, at pamumuno ng kabataan.  Ang mga ka-

wani ay masikap na nakikipagtulungan sa mga kawani ng paaralan, mga guro sa 

silid-aralan, at punong-guro ng paaralan.  

  

Ang PrimeTime ay pinangangasiwaan sa bawa't paaralan o kasamang kabayanan.  

Pinanatili ng PrimeTime ang pakikilahok sa mga samahan ng bayan, sangay ng 

publiko, at mga nagkukusang-loob na magkaloob sa bawa't paaralan ng isang ma-

lawak na pagkukuhanan.   
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Ang PrimeTime ay nabalangkas upang magbigay ng sigasig sa pag-aaral at 

magkaroon ng kakayahan sa lawak ng agham, teknolohiya, engineering, sining at 

matematika. Ang mga gawain ay nanghihikayat, nanghahamon, at inilalapat para 

sa mga sumasali sa programa. Ang PrimeTime ay matatagpuan sa mga silid-

aralan, silid ng kompyuter, mga silid at bulwagan sa mga paaralan kung saan ang 

mga bata ay ramdam na ligtas at panatag. 

 

PAKIKILAHOK NG MGA BATA (ANG PAGPASOK)  

Ang PrimeTime Student Participation Forms ay dapat tapusin at lagdaan ng magu-

lang/tagapag-alaga bago makasali ang mag-aaral sa PrimeTime. Tungkulin ng 

magulang/tagapag-alaga na ibigay ang pinakabago at tamang kaalaman, ang hindi 

pagbigay ay maaaring maging dahilang mapatalsik. 

 

BILANG NG MAG-AARAL/KAWANI 
Ang bilang ng mag-aaral sa kawani ay 20 sa 1 sa lahat ng paaralan. 

 

ORAS NG PROGRAMA 

Pinangangasiwaan ng PrimeTime ang bawa't araw ng pasukan. Pakiusap na pun-

tahan ang program leader sa tuwirang kaalaman tungkol sa talakdaan ng paar-

alan, at kumuha ng kalendaryo ng mga araw ng pangilin, maikling araw, at pag-

sara ng paaralan. Ang PrimeTime ay hindi bukas sa mga araw na walang pasok sa 

paaralan. 

 Ang PrimeTime ay bukas bago ang oras ng klase sa halos, subali't hindi sa 

lahat ng paaralan at ang programa ay magkakaiba ang pagsimula sa mga 

paaralan.  Ang programang bago ang klase ay pinangangasiwaan ng hindi 

bababa sa 90 minuto . 
 Ang lahat ng lugar ng PrimeTime ay nag-aalok ng programang pagkatapos ng 

klase na nagsisimula pagkatapos ng klase hanggang ika- 6:00 N.H. araw-

araw ng hindi kukulanging 15 oras bawaʼt linggo. 

 

MGA TULONG SA PAG-AARAL AT MGA GAWAING MAGPAPABUTI Ang 

tulong sa pag-aaral ay ipinagkakaloob upang itaguyod ang sigasig sa pag-aaral at 



4 

 

pagbuo ng kakayahan sa larangan ng agham, teknolohiya, engineering, sining at ma-

tematika sa loob ng mga pangunahing aralin. Ang mga punong-guro ng paaralan ay 

nakikipagtulungan sa mga kasamahan sa bayan at mga program leaders upang 

makilala ang mga gurong may kredensyal at tiyaking ang mga gawain ay may kaugna-

yan sa kurikulum sa karaniwang klase ng pag-aaral. Ito ang susi sa pagkakaloob ng 

malawak na karanasan sa pag-aaral para sa bawa't mag-aaral. 

 

Kahit na tumutulong ang mga kawani ng programa sa gawaing-bahay araw-araw, 

dapat suriin ng pamilya ang mga gawaing-bahay ng kanilang anak kung tama at nata-

pos dahil maaaring kulang ang oras na tapusin ang kanilang gawaing-bahay. Ang 

PrimeTime ay hindi programa upang tapusin ang gawaing-bahay. 

 

Ang PrimeTime ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na sumali sa maraming naba-

langkas na pagpapabuting mga gawain kasama ang kanilang mga kaibigan at kaba-

bata kabilang ang agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika, instrumento 

sa musika, pagsayaw, pagsulat at pagganap, paglalaro, at mga palaro sa pag-aaral at 

pakikisama. 

 

PAMPALUSOG NA MERIYENDA / PAGKAIN* 

Ang mga mag-aaral ay binibigyan ng libreng meriyenda o pagkain sa hapon. Kung ang 

inyong anak ay may sinusunod na pagkain o may allergy, pakiusap na gawin ang Medi-

cal Statement to Request Special Meals at/o Accommodations na makukuha sa Prime-

Time Program Leader. Ang lahat ng hihilingin ay dapat na batay sa pangangailangan 

sa kalusugan at titingnan ng distrito ang sistema ng pagpakain. 

 

MGA PAMALAKAD AT PATAKARAN SA PAGPASOK 

Sang-ayon sa California Education Code Section 8483(a) (1) na nagkakaloob ng pondo 

para sa PrimeTime, ang mga mag-aaral ay inaasahang pumasok sa programang bago 

at/o pagkatapos ng klase araw-araw sa buong oras na iniaalok.  Ang mga mag-aaral 

na hindi papasok araw-araw sa buong oras ng programa ay maaaring mapatalsik.  

Uunahin ang mga mag-aaral na pumapasok sa programa araw-araw. 

 

PAMALAKAD SA PROGRAMANG BAGO ANG KLASE 

Ang mga mag-aaral na sumasali sa programa bago ang klase ay dapat ilagda ng 
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magulang/tagapag-alaga, maliban sa mga mag-aaral na naglalakad o sumasakay ng 

bus pagpasok sa paaralan. Ang mga mag-aaral ay inaasahang pumasok sa programa 

araw-araw sa buong oras na iniaalok maliban kapag nahuli sa pagpasok sang-ayon sa 

Before School Late Arrival Policy. Ang lahat ng mag-aaral na pumapasok sa programa 

bago ang klase ay dapat tapusin ang Before School Late Arrival Form. 
 

Ang mga mag-aaral na hindi papasok araw-araw sa programang bago ang klase, ng 

hindibababa sa 50% ng oras sa programa araw-araw, ay maaaring mapatalsik.  

Uunahing bibigyan ng lugar ang mga mag-aaral na pumapasok sa programa araw-

araw. 

Ang mga papayagang dahilan sa mahuling pagpasok sa programang bago ang klase ay 

ang sumusunod:  

 May kasabay na programa (gaya ng tutoring, mga palaro, atbp.)  
 Biglang pangangailangan ng pamilya / Pananagutan sa Pamilya  
 May tipanan sa manggagamot / Biglang pangangailangan  
 Transportasyon  
 Kalagayan ng panahon  

Ito ay mga pinapayagang dahilan, gayunpaman, ang pondo ay maaaring mapasama 

dahil ang mga pumapasok ay dapat tutupad sa bilang na 50% na cut off. 

 

PAMALAKAD SA PROGRAMANG PAGKATAPOS NG KLASE 

Tungkulin ng magulang/tagapag-alagang ipagbigay-alam sa program leader kung ang 

kanilang anak ay liliban.  Kung ang bata ay nakatalagang papasok at hindi ipinaalam 

na liliban sa programa, ang kawani ng programa ay sisikaping alamin ang dahilan ng 

pagliban sa kawani ng paaralan at/o tawagan ang magulang/tagapag-alaga.   

 

Ang mga mag-aaral na sumasali sa programang pagkatapos ng klase ay dapat ilagda 

ng magulang/tagapag-alaga o ng pinahintulutang nakatatanda, maliban sa mga ba-

tang karaniwang naglalakad o sumasakay sa bus. Ang mga mag-aaral ay inaasahang 

pumasok sa programa araw-araw sa buong oras na iniaalok maliban kapag balak aalis 

nang maaga sang-ayon sa After School Early Release Policy. Ang lahat ng pumapasok 

na mag-aaral sa programang pagkatapos ng klase ay dapat gawin ang After School 

Early Release Form. 
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Ang mga mag-aaral na hindi pumasok sa programang pagkatapos ng klase araw-

araw, sa pinakamababa na 50% oras ng programa sa bawa't araw, ay maaaring ma-

patalsik. Ang pangunguna ay ibibigay sa mga mag-aaral na pumapasok ng tamang 

oras sa programa araw-araw. 

 

Ang isang bata ay maaaring palabasin ng maaga sa programang pagkatapos ng klase 

ng Primetime bago matapos ang oras sa mga dahilang kagaya ng: 

 May kasabay na programa (gaya ng tutoring, sports, atp.)  
 Biglang pangangailangan ng pamilya / Pananagutan sa pamilya  
 Pakipagtagpo sa manggagamot / Biglang pangangailangan  
 Transportasyon  
 Kalagayan ng panahon  

 

PAHINTULOT SA PAGLABAS NG MAG-AARAL 

Kapag ang sinuman maliban sa (mga) magulang o legal na tagapag-alaga ng bata ang 

kukuha sa bata sa programa, ang kanilang pangalan ay dapat isali sa karagdagang 

tatawagan sa biglang pangangailangan sa Student Participation Form at/o bago ang 

nakasulat na pahintulot ay dapat ibigay at ang kailangang magpakita ng ID na may 

larawan. Ang umaarugang magulang o legal na tagapag-alaga lamang ang mga taong 

pinahihintulutan ng mga kawani ng PrimeTime na ipagkatiwala ang bata.   

 

PAMALAKAD SA HULING PAGSUNDO 

Mahalagang ang mga bata ay masundo kaagad sa pagtatapos ng PrimeTime araw-

araw. Ang mga taong tatawagan sa biglang pangangailangan ang tatawagan sa sinu-

mang batang hindi nasundo kapag tapos na ang programa. Kapag ang kawani ng 

PrimeTime ay hindi matawagan ang mga pinahintulutang tatawagan, ang mga bata ay 

masasabing pinabayaan. Kapag nangyari ito, ang pulis ng paaralan ay maaaring ta-

wagan upang kunin ang bata. Kapag ang isang bata ay palaging naiiwan pagkatapos 

ng PrimeTime, ang bata ay sususpendehin o mapatalsik sa programa.   
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TAMANG PANGASIWA NG UGALI 

Gumagamit ang PrimeTime ng tamang  pagpapairal at nararapat na pagnubay na 

pamaraan at  kahihinatnan upang mahikayat ang nararapat na pag-ugali.  Ang mga 

magulang/tagapag-alaga ay bibigyan ng mga palakad sa pagdisiplina sa mag-aaral.   

 

Ang mga mag-aaral ay inaasahang sumunod sa mga tuntunin ng paaralan at pro-

grama at ang mga sumusunod na tuntunin sa paggalang: 

 Igalang ang sarili  
 Igalang ang kapuwa  
 Igalang ang mga gamit  
 Panagutan ang bawa't ikinikilos  

Ang hindi pagsunod sa mga tuntunin sa programa ay maaaring masuspende at/o 

mapatalsik sa programa ang inyong anak. 

 

Pakiusap na tandaang ang PrimeTime ay nagpapalakad ng nasimulang pinangan-

gasiwaang bilang. Ang mga mag-aaral ay inaasahang tumupad sa mga pamantayan 

ng pangkalusugan at pangkatiwasayang programa. Kapag ang mga kilos ng bata ay 

mapanganib sa kalusugan at kaligtasan ng sarili, ng ibang mag-aaral, o kawani, 

maaari silang masuspende at/o mapatalsik sa programa. 

 

SAKIT  

Kapag ang isang bata ay nagkasakit habang nasa Primetime at hindi makasali sa mga 

karaniwang gawain sa araw, ang program leader ay tatawagan ang magulang/

tagapag-alaga o ang taong tatawagan sa biglang pangangailangan upang sunduin ang 

bata.   

 

Pakiusap na panatilihin ang inyong anak sa bahay kung may lagnat, sipon na may 

malalang uhog, malimit ang pag-ubo, nakakahawang sakit, o anumang sintomas gaya 

ng: sakit ng lalamunan o pagsusuka. 

 

MGA GAMOT 

Kapag ang pagbigay ng gamot ay kailangang  gawin sa isang bata habang pumapasok 
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sa PrimeTime, ang magulang/tagapag-alaga at ang manggagamot ay dapat kom-

pletuhin ang 

mangagamot). Ang papel na ito ay makukuha sa program leader.  Ang kawani ng 

PrimeTime ay hindi maaaring kumuha sa school health office o ng inihatol na gamot 

ng mag-aaral para sa paggamit sa karaniwang araw ng pasukan.  Ang gamot ay 

dapat ibigay sa kawani ng PrimeTime sa orihinal na lalagyan, nakatatak ang pan-

galan, telepono ng mangagamot, petsa ng walang bisa ang inihatol na gamot, 

direksyon ng gamot, at tatawagang parmasiya.  

 

Ang PrimeTime School Nurses ay naroroon para sa pagsangguni sa oras ng Prime-

Time. 

 

PINSALA 

Kaunting galos o "Aray" ay iuulat sa magulang/tagapag-alaga sa pamamagitan ng  

"Ouch Report. Ang kawani ay gagamit ng karaniwang pangunang panlunas kapag 

nanggamot ng galos o pagkahulog. Isang Injury Report ang gagawin para sa mas 

malubhang pinsala at ilalagay sa taguan ng PrimeTime na magbibigay ng kopya sa 

punong-guro at tanggapan ng Extended Learning Opportunities Department ng San 

Diego Unified School District.  

 

Kapag isang malubhang aksidente o pinsala ang nangyari, ang program leader ay 

sisikaping ipaalam sa magulang/tagapag-alaga at mga tatawagan sa biglang pangan-

gailangan. Ang higit na malubhang aksidente / pinsala ay maaaring mangailangan 

ng: 

 Pagtawag ng 911 (paramedics)  
 Pagdala sa emergency room ng ambulansya - kasama ang kawani ng 

PrimeTime  
 Kasunod ang pangangalaga ng isang manggagamot/dentista  

 

Lahat ng emergency numbers ay dapat na tama sa kasalukuyan upang matiyak na 

ang magulang/tagapag-alaga ay matawagan kapag kailangan. Ang magulang/

tagapag-alaga ang mananagot sa lahat ng gastos na babayaran sa panggagamot ng 

kanilang anak. 
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PANG-AABUSO / PAGPABAYA NG ANAK 

Ang State of California ay ibinibilang na lahat ng kawani ng PrimeTime na  "Mandated 

Reporters” sa pang-aabuso at pagpapabaya ng bata. Ito ay nangangailangan ng ka-

wani na isumbong ang anuman at lahat ng kaso ng hinihinalang pang-abuso sa bata.  

Kapag may hinihinalang pang-aabuso/pagpabaya, ang tamang maykapangyarihan 

ang tatawagan at isang ulat ng pangyayari ang ilalagak. Lahat ng kasaping kawani ay 

sinanay sa pagkilala ng pang-abuso sa bata. Makakatulong na sabihin sa kawani ang 

tungkol sa pinsala sa aksidente na nangyari sa bahay.   

 

PAGSALI SA MGA MAG-AARAL NA MAY KAKAIBANG PANGANGAILANGAN 
Kinikilala at sinusuportahan ng PrimeTime ang mga karapatan ng mga mag-aaral na 

may kakaibang pangangailangang sumali kasama ng kanilang mga kababata. Lahat 

ng programa ng PrimeTime ay bukas sa pagsali, basta't ang mag-aaral ay napili para 

sa pagpasok batay sa kriteryang itinakda para sa lahat ng pamilya, sumusunod sa 

mga itinakdang mga tuntunin ng programa, at sumusunod ang pamilya sa lahat ng 

palakad ng programa. Ang pagsali sa PrimeTime ay maaaring maantala kapag ang 

mga dapat na gawin ay hindi nagawa bago ang pagsali ng mag-aaral.  

 

MGA KARAPATAN / PRIBILEHIYO 

Ang lahat ng mga sumasali, mga mag-aaral, kawani at mga magulang/tagapag-

alaga, ay may katiyakan sa mga sumusunod na karapatan at pribilehiyo: 

 Mabigyan ng  pagpapahalaga  
 Mabigyan ng isang matiwasay at  maayos na kapaligiran  
 Mabigyan ng isang kapaligirang walang ang mga sumusunod: parusa sa 

pangangatawan, panghihiya, panunuya, pananakot, pagsaway o pag-

abuso sa kaisipan 

 Mabigyan ng isang kapaligirang kabilang ang lahat ng kailangan sa 

pagkalinga  
 

Ang sinumang magulang/tagapag-alaga o kinatawan ng bata ay may karapatang 

mabigyang kaalaman ng nararapat na paraan sa mga hinanakit, mga tanong o rekla-

mo. Ang mga hakbang ay ang sumusunod: 
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Hakbang #1: Tawagan ang PrimeTime Program Leader (ang telepono ay 

nakalagay sa PrimeTime Parent/Guardian Information Board) 

Hakbang #2: Tawagan ang tanggapan ng PrimeTime Partner (ang tele-

pono ay nakalagay sa PrimeTime Parent/Guardian Information Board) 

Hakbang #3: Tawagan ang San Diego Unified School District, Extended 

Learning Opportunities. 

Ang impormasyon ng Department o ay ang sumusunod: 

San Diego Unified School District 

Extended Learning Opportunities Department 

2441 Cardinal Lane, Bldg. A 

San Diego, CA  92123 

Telepono:  (858) 503-1870 

Fax:      (858) 496-1948 

Emayl:  PrimeTime@sandi.net  

Website:  https://www.sandiegounified.org/primetime 

 

*Sang-yon sa batas ng karapatang sibil ng Federal at ng regulasyon at pama-

lakad sa karapatang sibil ng  U.S. Department of Agriculture (USDA), ang USDA, 

ang kaniyang mga Sangay, tanggapan, at kawani, at institusyong sumasali o 

nangangasiwa ng mga programa ng USDA ay nagbabawal ng pagtatangi batay 

sa lahi, kulay, bansang pinagmula, kasarian, pananampalatay, kapansanan, gu-

lang, paniniwala sa politika, o  paghiganti o higanti sa dating nagawang sibil na 

karapatan sa anumang programa o aktibidad na isinagawa o binayaran ng 

USDA. 
 

Ang mga taong may kapansanang nangangailangan ng magagawang paraan ng 

pakikipag-ugnayan sa kaalaman ng programa (hal., Braille, malaking printa, 

audiotape, American Sign Language, atbp.), ay dapat makipag-ugnayan sa 

Ahensya (Estado o lokal) kung saan sila humihingi ng mga kapakinabangan.  

Ang mga taong bingi, nahirapang makarinig o may kapansanan sa pagsalit ay 

maaaring makipag-ugnayan sa USDA sa pamamagitan ng Federal Relay Service 

sa (800) 877-8339.  Sa karagdagan, ang mga impormasyon ng programa ay 

maaaring makuha sa mga ibang wika maliban sa English. 
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Upang maglagak ng reklamo sa programa sa pagtatangi, gawin ang USDA Pro-

gram Discrimination Compliant Form.  (AD-3027) na matatagpuan sa:   http://

www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, and at any USDA office, o sumu-

lat sa  USDA at ilagay sa sulat ang lahat ng impormasyong hinihingi dito.  Hum-

ingi ng kopya ng complaint form sa pagtawag sa (866) 632-9992.  Ibigay ang 

natapos na papel o sulat sa USDA:  (1) ipadala sa: U.S. Department of Agricul-

ture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Ave-

nue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax:  (202) 690-7442;  o (3) 

emayl:  program.intake@usda.gov. 
 

Ang institusiyong ito ay isang tagapagkaloob ng pantay ang pagkakataon.  


