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Minamahal na mga Magulang/Tagapag-alaga, 

Ang ating paaralan ay interesado sa kapakanan at pagtatagumpay ng lahat ng mga mag-aaral. Iminumungkahi 
ng mga pagsasaliksik kamakailan na may ilang mga nararanasang mga paghihirap ang mga mag-aaral na hindi 
dahil sa kanilang abilidad sa pag-aaral kundi may kaugnayan sa kung anong wika ang ginagamit at inaasahang 
paksa. Sa kasabay na panahon ang background sa kultura ng mga mag-aaral at kung paano ito nauugnay sa 
buhay paaralan nila ay mayroong epekto sa kanilang pag-aaral, kanilang pakiramdam sa pagsapi at 
pagkakakilanlan sa loob ng komunidad ng paaralan at kanilang kapakanan. 

Upang matulungan ang komunidad ng ating paaralan na magpakita ng tungkulin sa (mga) wika at kultura sa 
ating paaralan pinili natin na gamitin ang  kagamitan sa pagsusuri sa sarili na inihanda ng Post-Primary 
Languages Ireland and DDLETB. Ang kagamitang ito ay hango mula sa mapa ng daan  na dinisenyo ng European 
Centre for Modern Languages of the Council of Europe (ECML) (www.ecml.at/roadmapforschools) upang 
magtamo ng mahalagang layunin.  

Hindi nito sinasabi na ang ganung pagsusuri ng paaralan ay hindi maisasakatuparan nang hindi isinasaalang-
alang ang opinyon ng mga mag-aaral at mga magulang. Kaya naman, kami ay lubos na nagpapasalamat kung 
makokompleto ninyo ang mga sumusunod na talatanungan isa-isa, sa. 

Maaari ninyong makompleto ang talatanungan sa pamamagitan nitong link o sa pamamagitan ng pagbalik ng 
naimprentang kopya sa paaralan.  

Lahat ng datos na nakolekta ay tatratuhin na hindi pinakikilala ng paaralan. Ang paaralan ay hindi magkakaroon 
ng access sa sagot ng kada indibidwal. 

Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong paglahok. 

Mabait na pagbati, 

 

Pirma 
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