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April 2, 2020  

Mga Magulang, Mga Tagapag-alaga 

Dominic Cardy, Ministro 

Plano ng Pagpapatuloy ng Pag-aaral 
 

 

Minamahal na mga magulang, tagapag-alaga at pamilya, 
 

Nakaranas tayo ng mahihirap na linggo nang magkakasama at ipinakita ang ating paninindigan na magkaisa bilang 
mga taga-New Brunswick. Ang ating iisang mithiin ay ma-flat ang curve sa pamamagitan ng pagkontrol sa pagkalat ng 
virus. Higit sa lahat, hinihikayat namin kayo at ang inyong mga pamilya na magpatuloy na sundin ang mga 
rekomendasyon ng Punong Opisyal ng Medisina at ng panlalawigang pamahalaan. 

 
Umasa kayo na parating na ang suporta at patnubay upang tumulong sa pagpapanatiling nasa tamang landas ang 
pag-aaral ng inyong anak. Ibabahagi ang mga materyales sa inyo nang lingguhan, simula sa ika-6 hanggang ika-13 ng 
Abril. Kung tumatanggap ng suporta ang inyong anak mula sa mga karagdagang departamento o ahensya, mangyaring 
mag-follow up sa mga serbisyong iyon nang hiwalay. 

 
Ang Pagsulong ng Inyong Anak 
Ipinagpaliban nang walang takda ang mga report card para sa Abril. Ang mga mag-aaral na nasa landas upang 
makalipat sa susunod na grade level sa Enero ay magagawa iyon. 

Mga Pagtatasa ng Lalawigan 
Hindi magaganap ang natitirang mga pagtatasa ng lalawigan para sa 2019-20, maliban para sa Mga Panayam sa 
Kasanayan sa Pagsasalita ng Pranses ng Grade 12. Binubuo ng Kagawaran ng Edukasyon at Pagpapaunlad ng 
Maagang Pagkabata ang isang proseso upang ihandog ang pagtatasang ito sa mga interesadong mag-aaral sa format 
na online o sa telepono nang boluntaryo. 

 
Mga Koneksyon para sa Suporta ng Paaralan 

1. Simula sa linggong ito, mag-aanunsyo ang bawat distrito ng paaralan ng mga paraan upang ma-access nang 
remote ng mga mag-aaral ang mga tagapayo at mga pangkat na Bata at Kabataan (Child and Youth teams). 

2. Sa loob ng susunod na linggo, makikipag-ugnayan ang guro ng inyong anak, o isang guro mula sa kanilang 
paaralan, upang mag-tsek at ibahagi ang balangkas ng mga plano sa pag-aaral sa bahay ng kanilang 
paaralan. 

3. Mapapanatili ng lingguhang pag-tsek ang mga kaugnayang panlipunan sa paaralan at magbibigay ng suporta 
sa materyal ng pag-aaral sa bahay. 

4. Makikipagtulungan ang mga paaralan sa mga pamilya ng mga mag-aaral na may [Personalized Learning Plans 
- Adjusted (PLP-ADJ) Learning Plans - Individualized (PLP-I)] upang matukoy kung paano pinakamahusay na 
masusuportahan ng mga magulang ang kanilang anak sa kasalukuyang sitwasyon. 
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Mga Susunod na Hakbang para sa Nagpapatuloy na Pag-aaral 
Umaangkop ang mga pamilya sa mga pagbabago sa tahanan at sa mga epekto ng COVID-19. 
Naiintindihan naming maaaring hindi nila palaging masuportahan ang mga iminumungkahing panuntunan 
sa ibaba. Subalit, magkakaroon ng makabuluhang epekto ang paghikayat ng pamilya sa tagumpay ng pag-
aaral sa bahay. Hihingin sa mga magulang na gumanap ng pangunahing tungkulin sa pagtiyak na 
naglalaan ang mga mag-aaral ng inirerekomendang oras sa mga opsyon ng pag-aaral sa bahay. 

 

Mga Opsyon ng Pag-aaral sa Bahay 
 

Kindergarten hanggang Grade 2 
Gagawing magagamit online sa mga pamilya ang mga opsyon ng pag-aaral sa bahay upang 
masuportahan ang mga resulta ng kakayahang bumasa at sumulat at pagbilang. 

 
Hinihikayat ang mga pamilya na: 

• suportahan ang kanilang anak na tapusin ang ibinigay na mga opsyon nang average na 1 oras 
kada araw; 

• magbasa nang malakas kasama ang kanilang mga anak araw-araw; at 
• isaalang-alang ang araw-araw na pisikal na aktibidad at malayang paglalaro bilang mahahalagang 

bahagi ng kalusugan ng pag-iisip at pag-unlad ng kasanayan ng kanilang anak. 

Grade 3 hanggang 5 
Gagawing magagamit online sa mga pamilya ang mga opsyon ng pag-aaral sa bahay upang suportahan 
ang mga resulta ng kakayahang bumasa at sumulat, pagbilang, at agham. 

 
Hihikayatin ang mga pamilya na: 

• pasalihin ang mga anak sa mga opsyong ito, hangga't maaari, isang average na 1 oras kada araw 
(5 oras kada linggo); at 

• hikayatin ang mga anak na sumali sa isang araw-araw na pinakamababang 30 minuto ng pagbasa 
at 30 minuto ng pisikal na aktibidad. 

Grade 6 hanggang 8 
Gagawing magagamit online sa mga pamilya ang mga opsyon ng pag-aaral sa bahay upang suportahan 
ang mga resulta ng kakayahang bumasa at sumulat, pagbilang, agham, at araling panlipunan. 

 
Hihikayatin ang mga pamilya na: 

• pasalihin ang mga anak sa mga opsyong ito, hangga't maaari, isang average na 2 oras kada araw 
(10 oras kada linggo); at 

• hikayatin ang mga mag-aaral na sumali sa isang araw-araw na pinakamababang 30 minuto ng 
pagbasa at 30 minuto ng pisikal na aktibidad. 

Grade 9 hanggang 10 
Gagawing magagamit online sa mga pamilya ang mga opsyon ng pag-aaral sa bahay upang suportahan 
ang mga resulta ng kakayahang bumasa at sumulat, pagbilang, agham, araling panlipunan, at 
pagpapaunlad ng pansariling kasanayan. 

 
Hihikayatin ang mga pamilya na: 

• tapusin ng mga mag-aaral ang mga opsyong ito nang pinakamababang 2.5 oras kada araw (12.5 
oras kada linggo); at 

• hikayatin ang mga mag-aaral na sumali sa araw-araw na pinakamababang 30 minuto ng pagbasa 
at 30 minuto ng pisikal na aktibidad. 



 

 
Grade 11 hanggang 12 
Tutuon ang nilalaman ng pag-aaral sa mga pangunahing kurso sa mataas na paaralan, kasama ang: 
Matematika, Ingles, Ikalawang Wika, Agham/Teknolohiya, Kasaysayan/Araling Panlipunan. 

• Dapat hikayatin ang mga mag-aaral na tapusin ang mga opsyon na ito sa pinakamababang 2.5 
oras kada araw 
(kabuuang 12.5 oras kada linggo); 

• Dapat hikayatin ang mga mag-aaral na sumali sa isang araw-araw na pinakamababang 30 minuto ng 
pagbasa at 30 minuto ng pisikal na aktibidad; 

• Ang mga mag-aaral na kasalukuyang nakatala sa mga kursong online na inihahandog mula sa loob 
ng NB, o bilang mga dalawahang kredito sa iba pang institusyon, ay hihikayatin na magpatuloy ayon 
sa ipinapahintulot ng kanilang personal na kalagayan. 

• Maaaring makapaghandog ang ilang paaralan ng ibang online na kurso upang madagdagan ang 
pagkatuto ng mga mag-aaral na handa at kayang sumali. Sa mga pangyayaring ito, may opsyon ang 
mga punong-guro na magkaloob ng kredito para sa mga opsyon na kursong ito. 

Pagtatapos 
• Lahat ng mag-aaral sa Grade 12 na mayroong hindi bababa sa 12 kredito sa Enero ay magtatapos 

sa Hunyo 2020 at tatanggap ng diploma sa mataas na paaralan. 
• Ipapahiwatig ng mga transcript na ang mag-aaral ay "nakatala," sa mga kurso ng kasalukuyang 

semestre, at ang mga ito ay ibibilang sa kinakailangang bilang ng mga kurso para sa pagkumpleto 
ng pagtatapos. 

• Ang mga mag-aaral sa Grade 12 na nagbabalak na magtapos ngunit hindi nakapasa sa Pagtatasa 
ng Kasanayan sa Wikang Ingles (English Language Proficiency Assessment, ELPA) ay hindi 
kakailanganing tapusin ang pagtatasang ito at ipapahiwatig ng transcript na ang ELPA ay "hindi 
kailangan." 

Sa panahong ito wala pang desisyong ginawa tungkol sa mga seremonya ng pagtatapos o mga kaganapan 
na may kaugnayan sa pagtatapos. Gagawin ang mga desisyon sa mga naturang aktibidad sa takdang 
panahon, batay sa utos mula sa Opisina ng Pampublikong Kalusugan. 

 
Makikipagtulungan ang pamahalaan ng New Brunswick sa mga institusyong post-secondary upang ang 
pagkagambala na ito sa pormal na pag-aaral ay hindi makapigil sa mga mag-aaral na maging karapat-dapat 
para sa pagtanggap sa mga pag-aaral na post-secondary sa paparating na taon ng paaralan. 

 
Salamat sa inyong pagtitiyaga habang nagtutulungan tayo upang suportahan ang patuloy na pag-aaral at 
kapakanan ng inyong (mga) anak. Habang naghahanda kami upang maibahagi ang materyal na mas 
partikular sa grade ng inyong anak, mangyaring bisitahin ang Family Resource Page para makita ang mga 
kapaki-pakinabang na materyales upang suportahan ang inyong anak. 

 
Makikita ang The Family Resource page sa: 
https://www2.gnb.ca/contenUgnb/en/departments/education/learning at home.html 
 
 
Dominic Cardy 
 
Ministro 
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