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Muntaklat ng Magulang 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sa nagbabagong mundo, John F. Ross C.V.I. ay 

isang komunidad ng iba 't ibang paaralan, nakatuon 

sa pagbibigay ng isang ligtas, mapagmahal, at 

pang-edukasyon na kapaligiran na nakabatay sa 

paggagalangan, kung saan ang bawat tao ay 

hinamon upang paunlarin ang mga kasanayan, 

kaalaman, at saloobin na kailangan para sa 

habambuhay na pagkatuto. 

John F. Ross C.V.I. 

 

21 Meyer Drive 

Guelph, ON  

N1E 4H1 

 

Telepono: 519-822-7090 

Fax: 519-822-6366 
 

Websites www.ugdsb.ca/jfr  

www.ugdsb.ca/jfr/councils 
 

Ms. Beth Burns                  Punong-guro 
 

Mr. Joe Burns                Vice-Punong-guro 
(Responsible para sa mga mag-aaral na may huling pangalan na nagsisimula 
sa A hanggang G) 
 

Ms. Carolyn Chesney       Vice-Punong-guro 
(Responsible para sa mga mag-aaral na may huling pangalan na nagsisimula 
sa H hanggang N) 
 

Mr. Brent Bloch                Vice-Punong-guro 
(Responsible para sa mga mag-aaral na may huling pangalan na nagsisimula 
sa O hanggang Z) 
 
Mahal na mga Magulang/Tagapag-alaga, 
 

Maligayang pagdating!  Sa John F. Ross gusto namin ang lahat ng 
mag-aaral upang maging matagumpay. Mangyaring himukin ang 
inyong anak na lalaki o anak na babae upang ipasok sa kanilang 
pag-aaral at upang subukan ang isa sa aming maraming extra-
curricular. Mangyaring makipag-ugnay sa amin sa anumang oras at 
tandaan ang aming motto "Paggalang”. Ito gumagana sa parehong 
paraan.  Ang bawat tao’y magbenepisyo! 
 

Sincerely, 
 

Beth Burns, Punong-guro 
 

Ang muntaklat na ito ay binuo para sa iyo sa pamamagitan ng iyong 

Kapisanang Pampaaralan, na may suporta mula sa mga tauhan at pamamahala 

ng John F. Ross CVI at pinondohan sa bahagi sa pamamagitan ng Ministri ng 

Edukasyon mga Tulong sa Pag-abot sa mga Magulang (PRO). 

http://www.ugdsb.on.ca/jfr


 

PAGDALO 
 

Oras ng Klase: 9:05 - 15:20 
Paaralan ay Bukas: 8:30 - 16:30 
 

Regular pagdalo ay isa sa mga pinaka mahalagang sangkap ng tagumpay 
paaralan. Samakatuwid, masidhi naming hinihikayat mag-aaral na dumalo 
sa lahat ng mga klase araw-araw. Bawat araw ng pagtuturo ay isang 
mahalagang araw at hinihikayat ka namin na payagan lamang ang iyong 
anak na lalaki/anak na babae na maging absent kapag talagang 
kinakailangan. 
 

Paminsan-minsang sakit at emergency sa pamilya ay ang tanging balidong 
dahilan para sa kawalan ng mag-aaral. Mga mag-aaral ay dapat magdala ng 
isang tala mula sa isang magulang o tagapag-alaga upang i-verify ang isang 
kawalan. Mangyaring makipag-ugnay sa guro sa parehong araw kung ang 
isang pagsubok ay naka-iskedyul o isang pangunahing assignment ay dapat 
bayaran. Balido at awtorisadong pagliban ay nangangahulugan na ang mag-
aaral ay magkakaroon ng isang agarang pagkakataon na gumawa ng up ng 
anumang mga hindi nasagot na pagsusuri/pagsusulit/trabaho. Ang John F. 
Ross’ automated na boses Sistema (Aizan) tatawagan ang tahanan ng bawat 
mag-aaral kung sino ang wala mula sa paaralan para sa isa o higit pang mga 
panahon. 
 

Tulad ng marami, hangga't maaari mangyaring iskedyul ang mga 
appointment ng iyong anak na lalaki/anak na babae (medikal, dental, 
personal, negosyo) sa labas ng mga oras ng paaralan. 
 

Para sa iyong sariling sanggunian, iminumungkahi namin na panatiliin ninyo 
ang isang talaan ng mga araw kapag ang iyong anak na lalaki/anak na 
babae ay wala sa klase dahil sa sakit o iba pang naaangkop na mga dahilan. 
 

Tandaan: Ang mga mag-aaral ay hindi itinuturing na wala sa klase kapag 
sila ay kasangkot sa isang aktibidad ng paaralan tulad ng isang field trip, 
araw na aktibidad, o sports kaganapan kung saan ang mga ito ay 
kumakatawan sa paaralan. Ang mga ekstrakurikular paglahok ay 
mahalagang bahagi ng ang buong karanasan pang-edukasyon. 
 

Hindi namin inaasahan ang mag-aaral pumasok sa paarlan kapag may sakit. 
Dapat na alagaan ng kanilang kalusugan upang maaari silang bumalik kapag 
magaling na sila. Mangyaring sabihan ang inying anak kung sila ay 
nagtatrabaho sa mahabang oras at part-time na trabaho, lalo na sa gabi. 
 

Student Success Centre: Pwedeng gamitin ang resource room - "Ang Hub" - 
para sa mga mag-aaral sa pag-aaral para sa pagbawi, isang tahimik na lugar 
upang makapagsulat ng isang pagsubok, trabaho sa isang pagtatalaga, at 
isang lugar para sa mga mag-aaral sa ilalim ng in-school suspension, etc. 
Mangyaring himukin ang inyong anak upang samantalahin ang pagkakataong 
ito! 

 

PAGTULONG SA INYONG ANAK NA MAGING TAGUMPAY 
 
Para sa taunang bayad ng $ 35 ang mag-aaral ay bibigyan ng John F. Ross ng 
student card at ang bayad ay upang suportahan ang maraming mga gawain 
at mga klub makukuha sa Ross. Ang mga mag-aaral ay dapat magbayad 
upang lumahok sa anumang kaganapan, mga klub, o koponan sports. 
Mangyari lamang na ipaalam ang iyong vice-punong-guro kung ito bayad ay 
nagiging sanhi ng pinansiyal na paghihirap.  
 

Ang student card ay naglilingkod maraming mga layunin. Ito ay 
kinakailangan upang makagamit sa library, lumahok sa anumang John F. 
Ross ekstrakurikular klub o sports, at na dumalo sa anumang Student 
Council organisado aktibidad, kabilang ang pagsayaw. Lahat ng mga mag-
aaral ay dapat dalhin ang identification card sa lahat ng oras habang sa 
paaralan at maging handa upang ipakita ito kapag may nagtanong. Ito ay isa 
sa mga paraan na naming matiyak na and mga indibiduwal na bahagi ng 
komunidad ng Ross ay nakilala. Ang card any kailangan din para sumakay sa 
School Bus. 
 

Mangyaring i-download ang aming app sa http://www.SchoolInfoApp.com 
para sa lahat ng impormasyon na kailangan mo upang manatili hanggang sa 
petsa kasama ang mga balita paaralan at mga anunsyo, mga kaganapan at 
higit pa. 
 

Ang isang taunang yearbook na bibili sa $ 35.00.  
 

Paano matutulungan ng mga magulang/tagapag-alaga ng tulong? 
• Pag-aralan mo ang ginustong pamamaraan ng iyong tinedyer sa pag-aaral, 

paggawa ng araling-bahay, at mga proyekto. Maging matatag sa 
pagpapanatili ng mataas na mga inaasahan, ngunit maiwasan ang mga 
mapag-angil. 

 Homework itinalaga sa karamihan sa mga kurso sa isang regular na 
batayan. Ang mga mag-aaral ay hinihikayat na gamitin ang kanilang mga 
kalendaryo phone upang i-record araling-bahay at mga pangunahing 
asignatura. Mangyaring subaybayan ito. 

 Suriin upang makita kung ang iyong anak na lalaki/anak na babae 
nauunawaan bawat assignment. 

 Maging magagamit at suportibo. Bigyan ang iyong anak na lalaki/anak na 
babae na lugar at privacy sa pag-aaral. 

 Repasuhin ang patakaran ng paaralan ng iyong anak available sa App, o 
on-line sa: https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/ 
what-is-plagiarism. 

 Panatilihing-ugnay sa mga guro. Ang aming mga kawani ay nakatuon sa 
ang tagumpay ng iyong anak na lalaki/anak na babae. Kung makipag-
ugnay ka sa kanila, sila ay tumawag sa likod sa loob ng 48 na oras. 

 Pagkatapos ng isang kawalan, himukin ang iyong anak na lalaki/anak na 
babae upang makita guro para sa hindi nakuha ng trabaho. 

 Para sa pinalawig na absences ng higit sa isang linggo, o kung ang iyong 
tinedyer suffers isang malaking pinsala sa katawan, kumontak sa kanilang 
vice-punong-guro.

http://www.schoolinfoapp.com/
https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/%20what-is-plagiarism.
https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/%20what-is-plagiarism.


 

ANO ANG GAGAWIN KUNG ANG ANAK KO 

 
...ay wala sa paaralan? 
Magpadala ng sulat na nagpapaliwanag ng kawalan sa mag-aaral kapag 
siya/siya ay nagbalik. Ang sulat ay dapat na ibigay sa guro sa bawat klase 
para ma-pirmahan, at ibigay sa huling guro sa pagtatapos ng araw. 
Tawagan ang (mga) guro kung ang isang pagsubok, pagsusulit, pagtatanghal 
o malaking proyekto ay dahil sa araw na iyon. 
 

...ay huli para sa paaralan? 
Magpadala ng isang sulat ng paliwanag at ibigay sa guro. 
 

...ay may na mag-iwan sa panahon ng araw para sa isang appointment? 
Magpadala ng sulat ang inyong anak sa umaga na nagpapahiwatig malinaw 
kung anong oras ang inyong anak aalis sa paaralan (at balik sa paaralan). 
Ang mag-aaral ay dapat dalhin ang sulat sa opisina ng vice-punong-guro 
upang mag-sign out bago 9 a.m. 
 

...nararamdaman masyadong masama upang manatili sa klase? 
Ang mag-aaral ay dapay pumunta sa opisina ng vice-punong-guro. Ang isang 
magulang/tagapag-alaga ay makipag-ugnayan para sa pahintulot sa inyong 
anak na makauwi sa inyong bahay. Mangyaring bigyan kami ng isang 
emergency contact. 
 

...dapat makipag-ugnayan sa oras ng klase? 
Para sa mga emerhensiya ng pamilya lamang, ipaliwanag ang sitwasyon sa 
opisina at ang inyong anak ay makipag-ugnayan sa amin. 
 

...ay kailangang gamitin ang telepono? 
Ang telepono sa opisina ay para sa mga emerhensiya lamang. Paggamit ng 
cell phone ay tinutukoy ng mga guro sa silid-aralan. Mga mag-aaral ay hindi 
dapat tumatanggap ng mga tawag o mga teksto sa panahon ng klase oras. 
 

...ay may isang personal na problema? 
Tawagan ang opisina at hilingin na makipag-usap sa isang Guidance 
Counselor, Bata at Kabataan Tagapayo, nars, guro o vice-punong-guro. 
 

...ay may patuloy na mga problema sa kalusugan? 
Mangyaring magbigay ng mga detalye sa mga personal data sheet sa simula 
ng taon ng paaralan, at magbigay ng mga update sa opisina kung 
kinakailangan. 
 

...hinahanap ng isang kurso masyadong mahirap, masyadong madali, o 
homework napakalaki? 
Makipag-usap sa unang paksang guro, at pagkatapos ay isang Guidance 
Counselor. May tulong din sa Math ay magagamit sa oras ng tanghalian. 
 

...nawawala ang isang mahalagang bagay? 
Pumunta sa Lost and Found na kahon sa opisina ng vice-punong-guro at 
hanapin at sabihin sa vice-punong-guro na nawawalang bagay. 

 

...ay kailangang ipasa sa materyal sa labas ng oras ng klase? 

Gumawa ng kaayusan nang direkta sa mga guro. Ang opisina ay hindi 
tumatanggap ng trabaho ng mag-aaral. 

GUIDANCE AT SUPPORT SERVICES 
 

 
Guidance at Cooperative Education Departmento 
Guidance tagapayo tulungan ang mga mag-aaral at kanilang mga magulang na 
may pagpili ng kurso, karera pagpaplano, pagpaplano pang-edukasyon, at 
personal na mga isyu. 
 

John F. Ross ay nagbibigay ng ilang pamumuno at paaralan sa mga programa 
karera para sa mga mag-aaral, halimbawa, DaVinci, Co-op, Specialist High Skills 
Major. Magtingin sa website ng paaralan upang malaman ang tungkol sa mga 
posibilidad. Kung ang iyong anak ay interesado sa anuman sa mga programang 
nabanggit, tingnan guidance at simulan ang pagpaplano sa grade 9/10. 
 

Support Services 
Ang Bata at Kabataan Tagapayo at ang Social Worker tulungan ang mga mag-
aaral sa pagharap sa stress, pagkabalisa, at iba pang mga isyu. A Guelph Police 
Liaison Officer itinalaga sa aming paaralan sa isang half-time na batayan, at 
nagbibigay ng isang positibong payo at tulong. 
 

Mangyaring tandaan na ang lahat ng mga isyu na tinalakay ay mahigpit na 
kumpidensyal maliban sa kalusugan o kaligtasan ng mag-aaral ay nasa panganib. 
 

Upang makipag-ugnay ng mga serbisyong ito, tawagan 519-822-7090, ext. 320. 
 

ESPESYAL NA EDUKASYON 
Ang Espesyal na Edukasyon Departmento ay nagbibigay ng mga programa at 
serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng kinilala mag-aaral sa 
buong kanilang oras sa John F. Ross. 
 

Pambihirang mga mag-aaral ay makakatanggap ng mga kaluwagan tulad ng 
natukoy ng Individual Education Plan (IEP), na inihanda sa pamamagitan ng mga 
kawani at mga silid-aralan ng mga guro. Ang patuloy ng komunikasyon sa 
pagitan ng Special Education staff, silid-aralan mga guro, mga mag-aaral at mga 
magulang ay napakahalaga. 
 

Para sa karagdagang impormasyon, Magulang sa Gabay sa Espesyal na Edukasyon 
at Espesyal na Plano sa Edukasyon ay magagamit sa ng website Board sa 
http://www.ugdsb.ca sa ilalim ng "Programs". 
 

Para sa karagdagang tulong, kontakin kami sa 519-822-7090, ext. 341. 
 

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS  
Ang Departamento ng ELL ay may mahabang kasaysayan ng paghahanda ng 
bagong mga Canadians at International mag-aaral ng sa kanilang pag-unlad 
sa wikang Inglis. Bilang karagdagan sa mga kapana-panabik at mahalagang 
mga pagkakataon sa silid-aralan, ang kagawaran ay naghihikayat mag-aaral 
upang punan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagkuha bentahe ng 
mga dagdag-curricular na gawain sa paaralan. Sa pamamagitan ng aktibong 
pakikilahok sa loob ng paaralan at ang mga lokal aaral komunidad ay 
patuloy na bumuo ng malakas na interpersonal at pinahusay kakayahan sa 
wika na humahantong sa mas makabuluhan at matagumpay na buhay 
pagkatapos ng high school. 

 

Upang makipag-ugnay sa departamento, tawagan 519-822-7090, ext. 411. 

http://www.ugdsb.ca/


 

KONSEHO PAARALAN 

 
Ang Konseho Paaralan ng John F. Ross ay binubuo ng mga magulang, mga kawani, 
mga punong-guro at isang kinatawan mag-aaral, at nakakatugon sa buwanang. 
Ang Konseho ay gumagana sa mga kawani at ang punong-guro upang mag-alok ng 
payo at puna tungkol sa mga isyu tulad ng kaligtasan ng paaralan, paaralan 
pagpapabuti plano, at pagpayaman pagkakataon pati na rin upang magtaas ng 
mga isyu ng pag-aalala sa magulang at mag-aaral komunidad. Ang pokus ay sa 
paaralan-malawak na mga aplikasyon at mga alalahanin, sa halip na mga 
indibidwal na mga isyu ng mag-aaral.   
 

Ang Konseho ay isinusulong at pinapasigla ang komunikasyon sa pagitan ng 
tahanan, paaralan at komunidad upang paganahin ang mga pamilya upang 
aktibong ibahagi ang responsibilidad para sa edukasyon ng kanilang mga anak. 
 

Mangyaring sumali sa amin - lahat ng tao ay maligayang pagdating! Pulong ay 
karaniwang sa ika-3 Martes ng bawat buwan sa 7 p.m. sa Staff kainan (room 
232). Ang palatandaan ay ipo-post sa labas pinto sa pulong gabi. 
 

Makipag-ugnay sa amin sa scjfross@gmail.com o bisitahin ang aming website para 
sa impormasyon http://www.ugdsb.ca/jfr/councils/school-council/ 

 

STUDENT-RUN COUNCILS 
 

Konseho ng mga Mag-aaral 
Ang Konseho ng mga Mag-aaral ay isang inihalal/hinirang katawan na kung saan 
ay kumakatawan sa lahat ng mga gawain ng mag-aaral at hindi-atletiko mga 
organisasyon sa paaralan. Mga kinatawan mula sa lahat ng mga marka ay hinirang 
sa pamamagitan ng magtuturo upang maging miyembro ng Junior o Senior na 
Konseho (nakasalalay sa grado). Ang ehekutibo ay inihalal sa pamamagitan ng 
Konseho, na may pagbubukod ng kalipunan ng mag-aaral Pangulo at Pangalawang 
Pangulo, na democratically inihalal sa pamamagitan ng buong katawan ng mag-
aaral. Ito ay ang layunin ng Konseho na magkaroon ng makabuluhan co-curricular 
sa programa para sa mga mag-aaral ng iba't ibang mga talento at interes. 
 

Konseho ng Athletic 
Ang Konseho ng Athletic ay isang boluntaryong grupo na kung saan ay nagbibigay  
ng programa sa sports  sa mga mag-aaral at  tumutulong sa  organisasyon ng 
sports. Ang layunin ng Athletic Council ay upang makasali ang bilang ng 
maraming mga mag-aaral hangga't maaari sa isang iba't ibang uri ng intramural 
sports at mga social na aktibidad. Lahat ng tao ay maligayang pagdating. 
 

Konseho ng Sining 
Ang Konseho ng Sining ay isang boluntaryong grupo ng mga mag-aaral na 
responsable para sa sining kaugnay na mga gawain sa John F. Ross. Kinakatawan 
nila ang pampanitikan, musical, dramatic at visual arts. Lahat ng mga mag-aaral 
ay maligayang pagdating sa pangkalahatang pulong. 
 

Konseho ng Grad 
Ang mga miyembro ng konseho na ito ay mag-aaral sa kanilang mga magtatapos 
na taon. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang ayusin mga kaganapan para 
sa graduating klase. 

 

                  SPORTS TEAMS 

 
Team maaaring mag-iba taun-taon 
 
 

Taglagas (Septiyembre - Nobyembre) 
Besbol 
Basketball (Girls Jr. & Sr.) 
Cross Country  
Golp  
Field Hockey (Girls) 
Putbol 
Intramurals 
Soccer (Boys Jr. & Sr.) 
Tenis 
Volleyball (Boys Jr. & Sr.) 
 
 
Taglamig (Nobyembre - Marso) 
Basketball (Boys Jr. & Sr.) 
Cross Country Skiing 
Pagkukulot  
Ice Hockey (Boys & Girls) 
Paglangoy 
Volleyball (Girls Jr. & Sr.) 
Wrestling 
 
 
Tagsibol (Marso – Hunyo) 
Badminton (Jr. & Sr.) 
Cricket 
Fastball 
Regbi (Boys & Girls) 
Soccer (Girls)  
Track & Field 
Ultimate Frisbee 
Volleyball (Co-ed) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Intramurals 

 

 

Ang mga mag-aaral 

ay dapat manood 

at makinig para sa 

mga anunsyo sa 

paaralan tungkol 

sa intramural 

kaganapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scjfross@gmail.com
http://www.ugdsb.ca/jfr/councils/school-council/


 

MGA GAWAIN AT MGA KLUB 

 
Gawain/Klub mag-iba batay sa mag-aaral interes 
 

Karanasan ay ipinapakita na mag-aaral na kasangkot sa mga 

ekstrakurikular na gawain ay mas matagumpay sa paaralan. Mangyaring 

himukin ang inyong anak na lalaki/anak na babae na maging kasangkot sa 

ilan sa mga sumusunod na gawain: 
 
 
 

 
AP Prep Club Programming Club 

Anime Club Robotics Club 

Brass Ensemble Ross Reflections 

Chess Club Ross School of Business/DECA 

Kristiyano sa Action Ross Singers 

Clarinet Ensemble Ross Studios 

Club de Cirque Royal Jazz 

Concert Choir Royal Rhythm Dance Club 

Courage para Carly Save ang Future 

Dr. Who Club  Saxophone Ensemble 

E.L. Fox Crew School Senate  

Environment Club Sears Festival 

Exchange Students Senior Concert Band 

Fitness Centre Sidekicks 

Flute Ensemble Street Dance Club 

Gay Straight Alliance Theatre sa Ross 

Guitar Ensemble United Nations Club 

Improv Club Video Game Club 

Intermediate Concert Band Wake Up at Chow Down 

Junior Jazz Band Written @ Ross 

Math Club Yearbook  

Math Contests Youth in Action (Me to We) 

Movie Making Club Z Club 

Multicultural Club At iba pa…. 

 

REPORT CARD, MGA PANAYAM, AT IBA PA 
 

Programa: Mga mag-aaral pumili mula 3 uri ng kurso: Academic (manilay-
nilay diin), Applied (praktikal diin), at Bukas (para sa lahat).  
 

Curriculum: Lahat ay mga klase ay binalak ayon sa ang mga inaasahan ng 
pag-aaral at pilosopiya ng Ontario Secondary Schools Curriculum 
Documents. Tingnan www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary. 
 

Promotion Policy: Ang mag-aaral na nakakatugon sa mga inaasahan sa 
pag-aaral at matagumpay na makumpleto ang isang kurso ay kumita ng 
isang credit patungo sa pagkumpleto ng kanyang/kanyang Ontario 
Secondary School Diploma. Ang aming mga kawani ay nakatuon sa 
pagbibigay ng dagdag na tulong para sa mga mag-aaral. Ang mga 
magulang ay maaaring makatulong sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng 
pagsubaybay sa kanilang pag-unlad at pakikipag-ugnay sa mga guro 
tungkol sa anumang mga alalahanin. 
 

Pagsusuri: Impormasyon na may kaugnayan sa kurso pagsusuri ay 
matatagpuan sa Handbook Student iyong anak na lalaki/anak na babae. 
Sa unang araw ng bawat klase, kurso balangkas ay ibibigay sa bawa’t 
mag-aaral. 
 

Report Cards: Ay inisyu ng apat na beses sa bawat taon. Asahan ang iyong 
anak na upang magdala ng isa sa bahay sa sumusunod na oras:  
Kalagitnaan ng Semester 1: kalagitnaan ng Nobyembre; Huling Semester 
1: kalagitnaan ng Pebrero; Kalagitnaan ng Semester 2: huli Abril; Huling 
Semester 2: unang bahagi ng Hulyo. Mga petsa ay nasa Student Handbook 
at may mensahe sa automated na boses Sistema (Aizan). 
 

Magulang/Mag-aaral/Guro Panayam: Panayam ay naka-iskedyul dalawang 
beses sa isang taon: Semester 1 Interview - kalagitnaan ng Oktubre; 
Semester 2 Interview - kalagitnaan ng Marso. Aktwal na mga petsa ay 
ibinigay sa Student Handbook at sa interim report. Panayam ay naka-book 
online sa website Upper Grand District School Board - Parent-Teacher 
Interview Booking System. Kakailanganin mo ang ni iyong anak na 
lalaki/anak na babae student number identification (OEN). Ikaw ay 
hinihikayat upang dalhin ang iyong anak na lalaki/anak na babae sa 
pakikipanayam at samantalahin ang pagkakataong ito upang tugunan ang 
anumang mga katanungan o alalahanin. 
 

Field Trips: Pang-edukasyon field trips ay binalak na rin in advance. Mag-
aaral tumanggap ng impormasyon at mga form ng pahintulot na dapat na 
pinirmahan ng magulang/tagapag-alaga at ibalik sa guro bago ang biyahe. 
Field trips ay inilaan upang pagyamanin at palawakin ang karanasan silid-
aralan. Mga mag-aaral dapat ipagbigay-alam ang kanilang iba pang mga 
guro nang maaga ng papalapit field trips upang matulungan silang plano. 
Mangyari lamang na ipaalam sa iyong anak na lalaki/anak na babae vice-
punong-guro kung ang bayad field trip maging sanhi pinansiyal na 
paghihirap para sa iyo. 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary


 
 

 Semester 1 Semester 2 

9:05 - 9:10 Homeroom Homeroom 

Panahon 1 

9:10 - 10:25 

 

 

Klase:  

Guro: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

Klase:  

Guro: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

10:25 - 10:30 Paglalakbay ng Oras Paglalakbay ng Oras 

Panahon 2 

10:30 - 11:45 

Klase:  

Guro: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

Klase:  

Guro: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

11:45 - 12:45 Tanghalian Tanghalian 

Panahon 3 

12:45 - 2:00 

Klase:  

Guro: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

Klase:  

Guro: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

2:00 - 2:05 Paglalakbay ng Oras Paglalakbay ng Oras 

Panahon 4 

2:05 - 3:20 

Klase:  

Guro: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

Klase:  

Guro: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

 

MAGULANG RESOURCES 
 

Homework Links 
Libreng online homework ng tulong sa bawat gabi mula sa mga guro 
Ontario sa https://homeworkhelp.ilc.org. Kasama rin sanaysay 
feedback, mga tutorial math, mga tip, at mga mapagkukunan para sa 
mga pagsusulit EQAO. 
 

https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-is-
plagiarism  
Listahan panunulad patakaran ng paaralan, pati na rin ng sanaysay at 
ulat alituntunin. 
 

Kumuha ng libreng Guelph Public Library card at pag-access homework 
ng tulong sa pamamagitan https://www.guelphpl.ca/ 
 

Community Involvement Information 
http://www.ugdsb.ca/students/community-involvement/   
Impormasyong nauugnay sa ipinag-uutos na oras volunteer. 
 

pinnetwork.ca/40-hours-community-service/   
Ang kabataan pahina ng Volunteer Centre of Guelph-Wellington. 
 

People for Education         Tel: 1-888-534-3944  

http://www.peopleforeducation.ca/ - Impormasyon sa high school 
course selection sa 15 mga wika. Karagdagang impormasyon tungkol sa 
sistema ng edukasyon sa Ontario ay magagamit. 
 

Canadian mga Magulang para sa mga Pranses    Tel: 1-800-667-0594 

http://cpf.ca/en/resources/for-parents/ - Isang lugar lamang, maaari 
mong kontakin ang Upper Grand kabanata (FIPAG). 
 

Mental Health  Tel: 519-836-6220  

http://cmhaww.ca               www.mindyourmind.ca  
Para sa 24-hour kompidensiyal, anonymous suporta tawagan ang ng 
Wellington Distress Centre sa 1-888-821-3760 
 

Narito 24/7          1-844-437-3247 
Toll free numero para sa addictions, kalusugang pangkaisipan at krisis 
serbisyo. 
 

Kids Help Phone      1-800-668-6868 
http://www.kidshelpphone.ca/ 
 

Learning Disabilities 
Learning Disabilities Association of Ontario      Tel: 519-837-2050 
www.ldao.ca      www.ldonline.org          www.snow.idrc.ocad.ca/ 
 

Inyong paaralan trustee: Susan Moziar (susan.moziar@ugdsb.on.ca) 

STUDENT SCHEDULE 
 
Pakikumpleto ang timetable ng iyong anak na lalaki/anak na babae 

sa mga patlang sa ibaba upang ang malalaman mo kung sino ang 

kokontakin kung kinakailangan. Pangalan ng kurso, room, at 

impormasyon guro ay maaaring makuha mula sa kanyang/kanyang 

timetable. 

 

E-mail address na format: “firstname.lastname@ugdsb.on.ca” 
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