
 

Central Kitsap School District 
Parent/Guardian “One Stop Guide” for Family Supports 

Pag-aaral 

Sinusuportahan ng CKSD ang pag-aaral sa bahay 
● Mga Chromebook  
● Tulong tungkol sa teknolohiya  
● Mga mapagkukunan ng pagaaral  

 

Imagine learning para sa grado K-5 
● https://www.imaginelearning.com/login 
● Pangangalaga sa mga customer  

○ Lunes- hanggang biyernes 6am-6pm  
○ support@imaginelearning.com 
○ 1-866-457-8776 

 

Pangangalaga sa Bata para sa pamilyang may mahalagang manggagawa  
Mga site ng Champions: Brownsville ES; Makipag-ugnayan sa 206-249-5843 
Mga site ng Y-kids: Pinecrest ES at Silverdale ES; Makipag-ugnayan sa 360-813-1813  

Pag-hihirap kaugnayan sa COVID 
Walang tirahan  
Kung ang inyong pamilya ay alinman sa walang tirahan o pag doble sa bahay ng ibang tao, ang iyong anak ay maaring 
kwalipikado para sa mga proteksyon sa ilalim ng Mckiney-Vento Act. Mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Gaynel Holt, 
GaynelH@ckschool.org o 360-662-1764 
 
Kalinisan/Kagamitan sa Paaralan 
Kung ang inyong pamilya ay nahaharap sa mga makabuluhang paghihirap at nangangailangan ninyong ang pag-access sa 
mga gamit sa paaralan at/o mga gamit sa kalinisan. Mangyari lamang na makipagugnayan sa tagapayo sa paaralan ng 
inyong anak para sa tulong. Ang mga kit ng supply ay limitado batay sa pagkakaroon. 

Pagkain         mpormasyon ng mga pagkain sa panahon ng pagsasara 

Ang mga suporta sa kalusugan 
Sinusuportahan ng tagapayo ng Paaralan 

● Makipagugnayan sa tagapayo sa paaralan ng inyong anak sa pamamagitan ng numero ng opisina ng telepono, 
email, o (kung mayroon ito), kanilang youcanbook.me sa online appointment sa kalendaryo 

Sinusuportahan ang kagalingan ng Komunidad  
● Mga serbisyo sa Kalusugan ng Komunidad ng Peninsula  

○ Pangunahing numero ng telepono (360-377-3776); Website: http://www.pchsweb.org/  
○ Pag-uugali/kalusugan ng pag-iisip 
○ Mga pagsusuri sa Physical wellness (may kasamang mga kinakailangang bakuna para sa mga papasok na 

Kinder at ika-6 na grado) @ Silverdale Clinic sa Lunes at Martes; Kinalalagyan: 3100 Bucklin Hill, Silverdale  
● Mag-link sa Serbisyo ng Referral na Mental Health ng Washington para sa mga bata at mga kabataan  

Mga Linya ng Krisis 
● Relihiyon ng Kritikal na Toll-free Krisis para sa Kitsap, Clallam at Jefferson County  

● Mga boluntaryo, ng Amerika 1-888-910-0416 at/o chat ng krisis http://www.imhurting.org  
● Linya ng Mental Health Crisis: 1-88-910-0416 

Pinaghihinalaang pang-aabuso at kapabayaan  
Numero ng kontak ng CPS para sa pag-uulat  1-888-713-6116 
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