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Ang Departamento ng Mga Pinahabang Oportunidad sa Pag-aaral ng Pinag-isang mga Paaralan ng Distrito ng San Diego (SDUSD) ay 
nakikipagtulungan sa Mga Organisasyong Ka-partner ng PrimeTime upang mag-alok ng Programa ng PrimeTime sa Tag-init sa elementarya at mga 
gitnang antas na paaralan na nag-aalok ng Mga Programang Pang-akademiko sa Tag-init ng SDUSD. Magbibigay ang Programa ng PrimeTime sa 
Tag-init ng nakaka-engganyong kapaligiran kung saan mapapatibay ng mga estudyante ang kanilang mga kasanayang pang-akademiko at 
makilahok sa masasayang aktibidad sa pagpapayaman sa mga larangan ng Sining, Agham, Musika at Athletics, habang pinapabuti ang kanilang 
mga kasanayang panlipunan. Ang mga estudyanteng lalahok sa Programa ng PrimeTime sa Tag-init ay bibigyan ng libreng masustansyang pagkain 
 
Pagiging Karapat-dapat at Pagpapatala ng Estudyante:  
Ang lahat ng kasalukuyang naka-enrol na estudyante ng SDUSD sa 2022-23 taon ng pag-aaral, UTK hanggang ikawalong baitang, na dumadalo sa 
Programang Pang-akademiko sa Tag-init ng SDUSD ay karapat-dapat na mag-aplay para sa Programa ng PrimeTime sa Tag-init. Tatanggapin ang 
mga aplikasyon para sa pakikilahok batay sa sumusunod na sistema ng rating: (1) sambahayan ng solong magulang o mga pamilya na 
kasalukuyang nasa military deployment, (2) ang magulang/tagapag-alaga na naninirahan kasama ang anak ay nagtatrabaho o pumapasok sa 
paaralan ng full time, (3) mga bata na inirerekomenda para sa tulong pang-akademiko, (4) mga batang lumalahok sa Libreng/Pinababang Presyo ng 
Pagkain na Programa ng SDUSD. Ang mga estudyante na walang tirahan/foster ay makakatanggap ng pinakamataas na prayoridad na 
pagsasaalang-alang. Kung lumampas ang mga aplikasyon sa kapasidad, maaaring mailagay ang estudyante sa isang waitlist hanggang sa maging 
available ang espasyo. Kailangang dumadalo ang mga estudyante sa Programang Pang-akademiko sa Tag-init ng SDUSD upang maging karapat-
dapat sa Programa ng PrimeTime sa Tag-init. 
 
Ang Lahat ng Programa ng PrimeTime sa Tag-init:  Martes, Hunyo 20 hanggang Martes, Agosto 1, 2023 (sarado ng Martes, Hulyo 4). 
 
PARA TINGNAN ANG LISTAHAN NG MGA PROGRAMA NG PRIMETIME SA TAG-INIT AT MGA ISKEDYUL NG PROGRAMA, MANGYARING 
MAG-CLICK DITO. 
 
TIMELINE NG PAUNANG APLIKASYON (Pebrero 6 hanggang Marso 3, 2023) 
Ang mga aplikasyon ay magiging available online simula Lunes, Pebrero 6, ng 8:00 ng umaga (Pacific Standard Time) at dapat 
makumpleto at maisumite online sa Biyernes, Marso 3, ng 11:59 ng gabi (Pacific Standard Time) upang maisaalang-alang sa 
paunang proseso ng pagpapatala. Patuloy na tatanggapin ang mga aplikasyon pagkatapos ng petsang ito at ilalagay sa listahan 
ng naghihintay kung walang available na espasyo. 
 
Upang maghanda nang maaga, kakailanganin mo ang ligal na pangalan ng iyong anak, ligal na apelyido, petsa ng kapanganakan, at  SDUSD Student 
ID# (available sa ulat ng pag-unlad at report kard ng bata).  Mangyaring bisitahin ang sandiegounified.org/primetime upang i-access ang Online na 
Aplikasyon para sa 2023 Programa ng PrimeTime sa Tag-init. Kung kailangan mo ng tulong sa pagkumpleto ng aplikasyon, mag-click DITO para sa 
tulong. Maaari mong i-access ang aplikasyon gamit ang isang mobile device gaya ng cell phone o tablet na may koneksyon sa internet.   
 
ABISO NG MAGULANG (Biyernes, Marso 24, 2023) 
Ang mga estudyanteng tinanggap sa programa ay aabisuhan sa pamamagitan ng email tungkol sa katayuan ng kanilang aplikasyon nang hindi 
lalampas sa Biyernes, Marso 24. Ipapaalam ng email sa mga pamilya kung ang kanilang (mga) anak ay tinanggap na lumahok, inilagay sa listahan 
ng naghihintay, o hindi karapat-dapat.   
 
IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa PrimeTime, mangyaring makipag-ugnayan sa Ka-partner ng PrimeTime na nagbibigay ng mga 
serbisyo. Mag-click dito para sa Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan sa Ka-partner ng PrimeTime. Para sa mga tanong tungkol sa 
pangangasiwa ng programa, mangyaring makipag-ugnayan sa isa sa aming Kawani ng Suporta ng SDUSD. 
 
 
 
 

https://sites.google.com/sandi.net/2023primetimesummerprogramtaga/home
https://drive.google.com/file/d/1LY4cwoWQMM-myvOr3tECg58MEiGryGWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AG3sEMKfFkxuRog6dsksQ_-_00Sdx5-1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M74eYZADG0f1ogMPaFT_x2KLuFZ8z08v/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Tx58mqy5yab9ve_-hQa2EKvamsplmpr5/view?usp=share_link

