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Pagsusumite ng Form ng Opsyon sa Pag-test ng COVID-

19 (COVID-19 Testing Option Form) 

Patuloy na nakikipagtulungan ang San Diego Unified School District sa mga awtoridad sa kalusugan ng 
publiko, propesyonal sa medisina, at dalubhasa sa siyensa, para sa isang ligtas, responsableng 
pagbubukas muli nang may pagsasaalang-alang sa pandemya ng COVID-19. Ang isa sa pinakamagandang 
paraan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 ay ang regular na pagpapa-test para sa COVID-19. Sa 
kadahilanang ito, nag-aalok ang ating distrito ng libreng pag-test para sa mga estudyanteng nasa mga 
site ng paaralan. 

Hinihiling sa lahat ng pamilya na magsumite ng Form ng Opsyon sa Pag-test ng Covid-19 para sa (mga) 
estudyante, pinili man nilang ma-enroll sa pagpapa-test, o hindi. Ang Pag-opt in sa pag-test ng COVID-19 
ay nangangailangan ng pagpupunan ng mga karagdagang form ng pahintulot. 

Maaaring gamitin ng mga Magulang/Tagapag-alaga at mga estudyante ang PowerSchool Parent/Student 
Portal para isumite ang kanilang mga form ng opsyon sa pag-test ng Covid-19 at pahintulot. 

Para isumite ang form ng Opsyon sa Pag-test ng Covid-19, mangyaring bisitahin ang PowerSchool 
Parent/Student Portal at sundin ang mga tagubiling ito sa ibaba. 

1. Ma-sign sa iyong parent portal account:  https://powerschool.sandi.net  

Kung wala kang account, maaari mong gamitin ang account ng iyong estudyante, o makipag-
ugnayan sa kanilang paaralan. 

2. I-click ang Mga Form sa kaliwang menu ng Pag-navigate. 

 

3. Mula sa listahan ng Mga Form, piliin ang Opsyon sa Pag-test ng COVID-19 ng Paaralan (School 
COVID-19 Testing Option). 

 

https://powerschool.sandi.net/
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4. Piliin ang opsyon ng iyong pag-test, at opsyonal na sagutan ang tanong 2. 

 

TANDAAN: Kung nakumpleto ang form na ito sa Student Portal, kinakailangan mong piliin ang 
Kaugnayan sa estudyante (Relationship to student). 

 

5. Mag-scroll sa pinaka-ibaba ng pahina, ilagay ang iyong pangalan para kilalanin na binasa at 
nauunawaan mo ang impormasyon sa pahina na ito. 

6. I-click ang I-submit. 
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Isang mensahe ng tagumpay ang magpapakita na naisumite na ng iyong opsyon sa distrito. 

Kung pinili mong ma-enroll sa programa sa pag-test ng COVID-19 ng Distrito, pagka-click mo ng OK, 
awtomatiko kang dadalhin sa Form ng Pahintulot sa Pag-test ng COVID-19 CDPH (CDPH COVID-19 
Testing Consent Form). Maaari ring ma-access ang form na ito sa kaliwang menu ng Pag-navigate sa 
ilalim ng Mga Form. 

 

7. I-click ang link para kumpletuhin ang Form ng Pahintulot sa Pag-test ng  COVID-19 ng CDPH 
(CDPH COVID-19 Testing Consent Form). 
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8. Bumalik sa pahina ng Mga Form at ilagay ang iyong pangalan para ipakita na nakumpleto mo na 
ang form ng pahintulot. I-click ang I-submit. 

 
Isang mensahe ng tagumpay ang magpapakitang naabisuhan na ang distrito na ang iyong Form ng 
Pahintulot sa Pag-test ng COVID-19 ng CDPH ay nakumpleto na. 

Para sa mga estudyante na High School na mayroong pag-test ng UCSD, pagka-click mo nga OK, 
awtomatiko kang dadalhin sa Form ng Pahintulot sa Pag-test ng COVID-19 ng UCSD (UCSD COVID-19 
Testing Consent Form). Maaari ring ma-access ang form na ito sa kaliwang menu ng Pag-navigate sa 
ilalim ng Mga Form 

9. I-click ang link para kumpletuhin ang Form ng Pahintulot sa Pag-test ng COVID-19 ng UCSD 
(UCSD COVID-19 Testing Consent Form) at mag-iskedyul ng appointment. 



 

  

 

   PowerSchool 
Pagsusumite ng Mga Opsyon sa Pag-test ng COVID-19 Tulong sa Trabaho • Pahina 5  

 
10. Bumalik sa pahina ng Mga Form at ilagay ang iyong pangalan para ipakita na nakumpleto mo na 

ang form ng pahintulot. I-click ang I-submit. 

 

Isang mensahe ng tagumpay ang magpapakitang naabisuhan na ang distrito na ang iyong Form ng 
Pahintulot sa Pag-test ng COVID-19 ng UCSD ay nakumpleto na. 


