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Para sa mga magulang na may mga mag-aaral sa paunang paaralan 1-10 na hakbang 
 
Pakikipagtulungan sa paaralan at bahay sa oras/panahon sa may covid 
 
Humihingi  kami ng paunamanhin na hindi namin magsagawa ng pulongpulong ng magulang. 
 
Nagsimula na kami sa pagtuturo sa isang bagong taon sa paunahing paaralan sa Sentro nga 
pagttutoro sa Johannes at anga aming mga mag-aaral ay parang umuunlad.. Ang mga guro 
ay nagsabi tungkol sa magandang kalagayan sa loob ng silid aralan napakahusay na batayan 
para sa pag-aaral kung ang mga mag-aaral ay mayroong masayang pagsasama pareho sa  
klase  at malayang oras. 
 
 Dahil sa covid 19 at mga paghihigpit sa patungkol sa pagkontrol sa impeksyon at ang bilang 
mng mga kahok sa mga pagpupulong , sa kasamaang palad maari kaming walang 
pagpupulong ng magulang tulad ng dati noong Setyembre. Sa ordenaryo ginawa namin 
iniipon  ang mga mga magulang para sa mga pagpulongpulong upang magbahagi ng 
impormasyon tungkol sa kung paano namin ayusin ang mga araw ng paaralan, tungkol sa 
mga paksa at ang kapaligiran sa pag aaral sa mga klase . Bilang karagdagan maaring 
magtanong ang mga maulang at matugunan ang mga bagay na pinagtataka . 
 
Mag pag-uusap sa pagitan ng mag-aaral, magulang at tagapayong guro ay isasagawa namin 
tulad ng datil.  Makatangap kayo ug imbitasyon para sa mga pag-uusapan sa kaunlaran 
galing sa tagpayong guro. 
  
Ang trabaho namin  ay pangalagaan ang lahat ng mga mag-aaral sa raang maranasan nila 
ang isamg mabuting panlipunang kapaligiran at pakiramdam na ligtas at maayos sa paaralan 
at nakakuha sila ng mahusay na pag-unlad na propesyonal at nais na magkaroon ng isang 
mahusay na pakikipagtulungan sa mga magulang 
 
Kung mayron kayong katanungan, o may isang bagay na hindi ka nasisiyahan o pinag-
uusapan ng iyong anak  ang tungkol sa isang bagay na hindi naramdaman na ligtas, 
mangyaring makipag-ugnay sa tagapayong guro o  pinuno. 
 
 
Mvh  
 
assisterende rektor Tone Solheim- Punong katolong ng punong-guro 
 

avdelingsleder 1.-7. Aslaug Julie Gravdal - Manager  
 

avdelingsleder 8.-10. Sigve Stangeland - Manager 
 


