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Monique Boudreau, Executive Director
Maligayang bati sa District scolaire francophone Sud (DSFS), isang lumalaki at diverse [ibig sabihin, may mga  
estudyante mula sa iba’t-ibang bahagi ng mundo] na school district! Mabuting desisyon ang i-enroll ang inyong anak  
sa isang pampublikong paaralan sa wikang Pranses. Ang New Brunswick ay ang kaisa-isang opisyal na bilingual na province  
sa Canada, at mapapakinabangan ng inyong anak na matuto ng Ingles (ang wika ng pinakamarami rito) at Pranses.

Ang mga paaralan sa wikang Pranses ay ang pinakamainam na paraan upang maging mahusay at maging fluent sa  
Pranses at Ingles. Nag-aalok kami ng libreng mahusay na edukasyon, at nagbibigay kami sa mga estudyante ng mga  
masigla at makabuluhang oportunidad na matuto. Ang aming layunin ay ang tulungan ang mga estudyante na idibelop  
ang kanilang skills, kabilang ang pagiging mahusay sa wika, nang makamit nila ang kanilang mga layunin sa buhay at  
karera sa patuloy na nagbabagong mundo.

Ang aming mga paaralan ay bukás para sa mundo, sa makabagong kooperasyon, at sa pagtuklas ng mga interes at  
mga hilig, at ito’y lubhang nagpapahalaga sa inclusion (ibig sabihin, kasali ang lahat) at kabutihan ng lahat.

Nakikipagpartner din kami sa mga magulang at sa komunidad upang gawin ang aming misyon, kaya’t nais naming 
magpasalamat sa tulong na ibinibigay ninyo para sa edukasyon ng inyong anak!

Sa ngalan ng lahat ng mga paaralan ng DSFS, welcome sa inyong lahat!

Amira Khedhri, Coordinator ng Newcomer Reception and Support Services 
Tulad ng nalalaman ninyo, hindi madali ang lumipat sa isang bagong bansa. Maraming mga magulang ang nag-aalala  
sa paglipat ng kanilang anak sa isang bagong sistema ng paaralan.

Ang DSFS ay may malaking populasyon ng mga imigranteng estudyante, at isinasaalang-alang nito ang mga pagsusubok 
na hinaharap ng mga estudyanteng ito at ng kanilang mga pamilya; ito ang dahilan kung bakit tumutulong ito sa kanilang 
integration sa sistema ng paaralan sa pamamagitan ng pag-alok ng mga pansuportang serbisyo.

Kami ang kaisa-isang distrito sa province na diretsong tumatanggap ng funding mula sa Immigration, Refugees and  
Citizenship Canada (IRCC) upang magbigay ng mga serbisyo sa mga bagong-dating na pamilya.

“Welcome sa inyong lahat!” ay ang aming motto pagdating sa reception at mga pansuportang serbisyo. Natutuwa  
kaming ibigay sa inyo ang patnubay na ito, at sana’y masasagot nito ang inyong mga katanungan tungkol ng  
sistema ng edukasyon sa New Brunswick at makakatulong ito sa inyong integration sa inyong bagong komunidad.

Ang aming team ay handang tumulong sa inyo kung kailangan ninyo ng tulong.  
Happy reading!

VOUS ACCUEILLIR, AVEC PLAISIR!SIR!
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Mga katotohanan tungkol sa DSFS:
• Ito ang pinakamalaking distrito ng paaralan sa wikang Pranses sa New Brunswick
• May 37 paaralan sa buong rehiyon sa southern part ng province
• mayroong 15,341 estudyante; kabilang dito ang 1,274 na mga estudyante mula 

sa mga imigranteng pamilya
• mahigit sa 52% ng populasyon ng mga francophone na estudyante  

ng province
• 4,000 permanent at substitute staff; kabilang dito ang  

humigit-kumulang sa 1,200 guro
• 171 daycare centres; kabilang dito ang 141 early learning at childcare 

centres (garderies éducatives) at 30 early learning at childcare  
homes (garderies familiales o kaya home-based daycare centres)

• Sinusuportahan ng mahigit sa 1,536 boluntaryong partners at 923 financial 
partners na tumutulong sa Distrito na gawin ang kanyang misyon

LUMALAKI AT DIVERSE

Misyon

Pananaw
LAng staff ay dedikado sa patuloy n 

a pagpapahusay ng kanilang mga  
pang-araw-araw na aksyon, sa  

personal at sa District level.

Layunin ng aspirasyon
ng Francophone education system sa 

New Brunswick

Inscriptions

Ang lahat ng mga estudyante ay motibado at 
masayang pumapasok sa paaralan kung saan 

sila matututo at dedikadong gumawa ng 
pagkakaiba sa mundo sa kanilang paligid.

13 00015 000 14 000 13 50014 50015 500

2016

2017

2018

14 065

14 312

14 795

201915 181

202015 341

0 0 1200800 1000600200 400

623

776

916

1149

1274

Effectifs scolaires du DSFS Nouveaux arrivants

Isali ang bawat estudyante sa kanyang 
success sa edukasyon, itatag ang 

kanyang identidad bilang Acadian at 
francophone, at itatag ang kanyang 
pangkalahatang kabutihan.

DSFS Student enrollment numbers Mga bagong dating
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ANG VALUES AT ANG MGA PANINIWALA NG ORGANISASYON
Sa DSFS, ang personal na success at ang success ng estudyante sa edukasyon ay ang pinakapuso ng aming misyon. Sinusunod namin ang credo batay 
sa limang values ng organisasyon na pumapatnubay sa aming mga pang-araw-araw na aksyon habang nagsisikap kaming tuparin ang aming misyon 
bilang mga aktibong mamamayan.

KOOPERASYON

PANANAGUTAN

HILIG

PAGIGING BUKÁS

INNOVATION/
PAGIGING MAKABAGO

Minamahalaga namin ang mga hilig 
ng mga tao sa loob aming organi-

sasyon. Mainam ito para sa creativity, 
pag-iisip, innovation, at mga bukás na 

isip. Gumagawa kami ng mga oportunidad 
upang magsiyasat, magpahayag, at 

magamit ito sa setting ng paaralan.

Kami ay lubos na naniniwala na mas malakas tayo kapag 
nagkakasama kaysa sa kung tayo’y nag-iisa. Samakatwid 
ay minamahalaga namin ang teamwork, konsultasyon, 
at ang pamamahagi ng mga pinakamainam na gawi. 

Ipinapakita rin namin na kami’y nagkakaisa sa 
pamamagitan ng pagpapahalaga at pagtatag 

sa mga kontribusyon ng bawat isa.

Nakikinig kami at pinananatili naming bukás 
ang aming isip. Bukás kami sa mundo at 

nirerespeto namin ang mga pagkakaiba at 
ang diversity. Tinatanggap namin ang 
pagbabago at ang mga bagong karanasan.

Nalalaman at nananagot kami para sa aming mga kilos at salita. Tinutupad namin ang aming 
mga pangako at isinasagawa namin ang mga istratehiya upang bumuti, nang mabigyan ang mga 
estudyante ng pinakamahusay na edukasyon. Ang pagiging propesyonal, ang kasipagan, at ang 

accountability o pagkakaroon ng pananagutan ay ang motibasyon ng aming mga aksyon.

Kami ay makabago at habang buhay na 
natututo; nakikipag-ugnayan kami sa mundo, 

iniisip namin ang kinabukasan, at patuloy 
kaming nagsisikap na humusay. Kinikilala namin 

ang mga pagsusubok, at ang mga ito ay ginagawa 
naming mga oportunidad para sa innovation. Bilang 

mga ahente ng pagbabago, tinatanggap namin ang 
mga bagong ideya at gawi, kami ay nagbabakasakali at 

sinisiyasat namin ang mga bagay na hindi namin nalalaman.

Pananaw
LAng staff ay dedikado sa patuloy n 

a pagpapahusay ng kanilang mga  
pang-araw-araw na aksyon, sa  

personal at sa District level.
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Ang success sa edukasyon ay ang aming pangunahing focus. Samakatuwid ay nagsisikap kaming bigyan ang mga estudyante ng isang kapaligirang mainam 
para sila matuto at umunlad. Malaki ang tungkuling ginagampanan ng reception at support services sa success ng mga bagong-dating na estudyante.

Pinagsisikapan naming isaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga estudyante, maging linguistic ang mga ito o ano pa man, at nag-aalok kami ng 
mga serbisyo upang matulungan ang mga estudante na magtagumpay at umunlad sa kanilang bagong kapaligiran.

MGA SERBISYO SA PAGTANGGAP AT SUPORTA PARA SA MGA BAGONG DATING

Mga layunin:
 » Gawing mas pamilyar ang mga 

estudyante at mga magulang/guard-
ian sa francophone school system ng New 
Brunswick at sa kultura ng Canada.

 » Lalahok sila sa mga aktibidad sa paaralan at 
mas malalaman nila ang resources sa komunidad.

 » Madadama nila na sila’y kasali sa kanilang bagong 
komunidad.

 » Ang mga bagong-dating na kabataan ay  
susuportahan sa kanilang pag-aaral at sa 
 kanilang mga plano sa buhay at karera.

 » Ang mga magulang at guardian ay lalahok sa  
lahat ng mga aspeto ng lipunan sa Canada, at 
magkakaroon sila ng mga kinakailangang skills 
upang suportahan ang mga plano ng kanilang 
mga anak sa edukasyon at sa karera.

 » Ang mga tauhan sa paaralan ay may  
kapasidad at skills upang magbigay- 
suporta nang maisali ang mga  
bagong-dating sa school system.

Ang programa ng School Settlement Worker (SSW)

Ang layunin ng programa ng SSW ay ang itaguyod ang inclusion (pagsali sa lahat) at success ng mga 
bagong-dating na estudyante sa edukasyon sa mga paaralan ng DSFS, at hikayatin ang kanilang 
paglahok at ang paglahok ng kanilang mga pamilya sa school at community life.

Ang mga SSW ay handang 
magserbisyo sa inyo!

 » Sila’y nagbibigay-suporta sa mga 
bagong-dating na mga magulang kapag 
magrerehistro sila sa paaralan.

 » Nagtatanghal sila ng information sessions  
tungkol sa school system at sa buhay sa Canada.

 » Nagbibigay sila sa mga magulang ng  
impormasyon tungkol sa paaralan at sa mga  
extracurricular na programa.

 » Nag-aalok sila sa mga kabataan at sa mga 
magulang ng impormasyon at suporta hinggil sa 
settlement at sa pagsali sa buhay sa paaralan.

 » Binibigyan nila ang mga magulang at mga  
pamilya ng impormasyon tungkol sa mga  
serbisyo at resources na available sa mga 
paaralan at sa komunidad.

 » Nagbibigay sila ng coaching at mga  
serbisyo sa intercultural awareness  
para sa mga magulang at mga 
tauhan ng paaralan.

Paggawa ng mga 
koneksyon sa komunidad

 » Nag-oorganisa sila ng social at cultural 
activities para sa mga kabataan at sa 
kanilang mga pamilya upang tulungan  
silang makilala ang kanilang bagong 
kapaligiran at nang makagawa sila ng  
mga koneksyon sa kanilang komunidad.

 » Tinutulungan nila ang mga bagong-dating  
na kabataan na lumahok at maging aktibo  
sa paaralan.

 » Naglalaan sila ng mga lugar para sa sharing 
at networking ng mga estudyante at mga 
magulang.

 » Hinihikayat nila ang paglahok ng kabataan at 
pamilya sa mga pang-paaralan, extracurricu-
lar, at pangkomunidad na mga aktibidad.

 » Nagtatanghal sila ng mga aktibidad na 
nagtataguyod ng mainam at inklusibong 
kapaligiran sa paaralan para sa mga 
bagong-dating na estudyante at 
pamilya.

Vous accueillir,
avec plaisir!

Programme des travailleurs
d’établissement dans les écoles
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Language acquisition program  
(Programa para sa pag-aaral ng wika)

Ang pag-aaral ng wika ay mahalaga upang makalahok ang mga 
imigranteng estudyante. Gayunman, ang success ng mga estudyante sa 
edukasyon ay mangangailangan ng mas komprehensibong paraan na 
tumutugon sa kanilang mga pangangailangang mag-adapt at mag-
integrate, at hindi lamang sa pag-aaral ng wika.

Ang language acquisition programs para sa mga kliyenteng ito ay 
ibinibigay bilang mga summer camp at dynamic classes sa buong 
school year. Sila’y dagdag sa mga programang ibinibigay na ng mga 
multicultural organizations sa komunidad.  Bukod pa rito, ang mga 
bagong kurso sa Pranses bilang karagdagang wika ay available sa mga 
high school na estudyanteng hindi pa nagsasalita ng Pranses nang nag-
enroll sila sa francophone system.

Ang isang newcomer education officer ay nagbibigay-suporta sa mga 
paaralan sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa mga guro at mga 
tauhang nagsusuporta sa pag-aaral upang gawin silang sensitibo sa 
katunayan at sa mga pangangailangan ng mga bagong-dating na 

Si Christian Camilleri ay miyembro ng 
SSW team. Mahalaga sa kanya ang tulungan 
ang mga bagong-dating na maunawaan ang 
mga kodigo ng kanilang bagong komunidad 
nang malaman nila kung paano gumagana ang 
komunidad at nang mapahalagahan nila ang 
kayamanan nito. Ito’y nagpapahintulot sa kanila 
na hindi lamang matuto kung ‘di magturo din sa iba 
tungkol sa kanilang nalalaman .

Upang matuto nang higit pa, bisitahin ang 
website :francophonesud.nbed.nb.ca.

estudyante. Ang mga pagpupulong na ito ay 
naghihikayat ng mga matatalas na pag-uusap 
tungkol sa cultural diversity at resource sharing.

Ang mga language acquisition program  
ay available din para sa mga preschool  
na bata. Tingnan ang pahina 22.

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 7
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ANG SISTEMA NG EDUKASYON SA NEW BRUNSWICK 
Sa Canada, ang edukasyon ay pananagutan ng bawat province. Sa New Brunswick, ang Education and Early Childhood Development (EECD) ay ang departamento ng 
pamahalaan na may responsibilidad para sa curricula ng paaralan at paghatid ng mga serbisyo sa early childhood education.

Dahil ang New Brunswick ay ang kaisa-isang opisyal na bilingual province sa Canada, ang EECD ay may dalawang independent educational divisions (mga 
nagsasariling dibisyon sa edukasyon): isang francophone at isang anglophone.

Ang edukasyon ay compulsory para sa mga bata sa pagitan ng 5 taong-gulang (ibig sabihin, ito ang kanilang edad sa Disyembre 31) at 18-taong-gulang, o hanggang 
sila’y nagtapos mula sa high school (o nag-21-taong-gulang). Ang mga estudyante mula Kindergarten hanggang Grade 8 ay pumapasok sa elementary school, habang 
ang mga estudyante naman mula Grade 9 hanggang 12 ay pumapasok sa high school. Ang mga grade na papasukan nila ay batay sa kanilang edad.

(Mga Konseho ng Distrito para sa Edukasyon)

Ang bawat distrito ng paaralan ay may District Education Council (DEC)  
na binubuo ng mga lokal na opisyon na hinalal ng publiko.
Ang mga DECs ay may responsibilidad para sa:

• pagtakda ng mga direksyon at mga priyoridad ng distrito ng paaralan
• pagtiyak kung paano nagpapalakad ang distrito at ang kanilang mga paaralan  

mula sa administratibong pananaw
• pagtiyak na ang mga kagustuhan at mga alalahanin ng mga magulang at ng  

komunidad ng paaralan ay pinakikinggan ng pamahalaan

Mga distrito ng paaralan

Ang New Brunswick ay may tatlong francophone school districts. Ang DSFS ay may mahigit sa 52% ng  
populasyon ng mga francophone na estudyante, at sakop nito ang buong southern part ng province.  
Ito rin ang pinakamalaking distrito ng paaralan sa wikang Pranses sa New Brunswick.
Ang mga distrito ng paaralan ang may responsibilidad para:

• mapamahalaan ang mga paaralan sa loob ng kanilang territory, at masigurado na ang mga ito’y  
gumagana nang mahusay

• matiyak kung paano sila at ang kanilang mga paaralan nagpapalakad, mula sa administratibong pananaw
• maglaan ng inakma at inklusibong kapaligiran para sa pag-aaral, na nagtataguyod sa pagtatag ng identidad
• masigurado na ang pag-aaral ay tumutugon sa mga layunin ng pamahalaan
• pamamahala ng rehistrasyon, transportasyon ng paaralan, cafeteria, imprastuktura, atbp.

District Education Councils  

Parent school support 
committees (Mga komite  
ng mga magulang na 
nagbibigay-suporta sa 
paaralan)

Ang paaralan ay sinusuportahan din ng isang 
parent school support committee sa trabaho 
nito. Maari ring gumawa ng iba pang mga 
komite ng mga magulang upang tumulong sa 
mga inisyatibo ng paaralan. 
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MGA SISTEMA NG EDUKASYON SA BUONG MUNDO
Ang mga uri ng teaching model sa buong mundo. Ang bawat bansa ay may mga kani-kanyang kakaibang pangangailangan at paraan. Ang diagram na ito ay 
makakatulong sa iyo na mas maunawaan kung paano gumagana ang school system sa New Brunswick kumpara sa ibang mga modelo sa buong mundo.

Bakit mainam na piliin ang edukasyon sa wikang Pranses?

Ang pinakamainam na paraan upang matulungan ang inyong anak na maging bilingual ay kapag 
ipinadala ninyo siya sa isang francophone na paaralan. Kakaunti ang mga Francophone sa southern 
New Brunswick, kaya magkakaroon ang inyong anak ng mas maraming pagkakataon upang matuto 
ng Ingles kaysa sa Pranses, dahil marami ang gumagamit ng Ingles sa rehiyon.

Sa DSFS, ang inyong anak ay bibigyan ng mahusay na edukasyon sa wikang Prases, at lalahok siya 
sa mga kultural na aktibidad na makakatulong sa kanya na magtatag ng kanyang Acadian  
at francophone na identidad.

Ito’y makakatulong sa kanya na madama na siya’y kabilang sa kanilang bagong komunidad at 
matutunan niya ang dalawang opisyal na wika ng Canada. 

“Mabilis akong  
natuto ng Pranses.”

Théo Martins, Galing sa Brazil
Grade 3 - École Le Sommet,  

Moncton

BANSA

CANADA 
Nouveau-Brunswick1

(District scolaire)

France
(Académie)

Alemanya

Belgium
(District scolaire)

Switzerland
(Canton)

MINIMUM NA EDAD

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ANTAS NG GRADE

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÉP ÉP

 Primaire Secondaire ÉP

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 6 5 4 3 2 1 T ÉP ÉP

 Primaire Collège Lycée ÉP

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÉP2 ÉP

 Grundschule (Primaire) Gymnasium ou Gesamtschule (Secondaire) 
ÉP  * may iba pang mga landas

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ÉP ÉP

 Primaire Secondaire ÉP

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 ÉP ÉP

 Primaire Transition Sec. degré 1 Sec. degré 2  ÉP    (gymnase) 
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Maraming labour na kinakailangan ang New Brunswick. Naninirahan tayo sa mabilis na nagbabagong panahon, at ang mundo at teknolohiya ay mabilis ding nagbabago.  
Upang matugunan ang mga pangangailangan ng lipunan, kailangan natin i-access ang aktibo, innovative, skilled, flexible, at matatag na kasunod na henerasyon.

ANG AMING APPROACH SA EDUKASYON

Ang achievement policy  
(patakaran ng layunin) ng DSFS

Ang DSFS ay may achievement policy na sumasakop sa lahat ng mga bata at 
kabataan sa kanilang sistema ng edukasyon, mula kapangangakan hanggang 
sila’y magtapós ng high school.

Ang layunin ng patakarang ito ay ang masigurado na kapag natapos na ng 
bawat estudyante sa ating distrito ang kanyang pag-aaral, siya’y:
• nakaabot sa kanyang pinakamataas na makakayang kahusayan sa lahat ng 

mga area, batay sa kanyang potensyal
• bihasa sa Pranses at ipagmamalaki niya ang kanyang buhay at mga layunin 

sa karera
• nagdibelop ng skills na makakatulong sa kanya na makamit ang kanyang mga 

layunin sa buhay at sa karera

10-Taong Plano ng Edukasyon

Sa 10-Taong Plano ng Edukasyon ng Pamahalaan ng New Brunswick, ang mga 
priyorided nito ay ang early childhood, literacy, numeracy, at pagpaplano ng 
buhay at karera.

Ang ika-1 Layunin ng Plano ay nagbibigay-diin sa mga plano upang maghanda 
para sa karera at buhay, at nagbibigay-diin ito sa pagdibelop ng competency. 
Ang mga kinilalang competency ay sustainable at transferable socio-affective, 
cognitive, at communicative skills na magsisilbi sa mga estudyante habang-
buhay.

Tulad ng ipinahayag sa graduate profile ng isang estudyante sa New Brunswick, 
inaasahan na ang mga estudyante ay magiging aktibo at ethical na mga 
mamamayan na mamumuhay nang may balanse sa buhay at nang mainam para 
sa kanilang kalusugan.

Kilusan para sa entrepreneurial community school

Ang entrepreneurial community schools ay isa sa mas nagugustuhang paraan  
ng Distrito upang itaguyod ang competency development.

Ang layunin ng kilusan para sa entrepreneurial community school ay ang gawing 
mas community-based at entrepreneurial ang mga paaralan. Ang layunin nito ay 
hindi ang makakuha ng profit, kung ‘di ang magbigay ng mga pagkakataon para 
sa mga estudyante na magdibelop ng entrepreneurial skills. 

Ang mga pagkakataong matuto, batay sa karanasan, ay nagtataguyod sa 
pagtatag ng identidad at pagkamit ng mga layunin sa buhay at karera sa 
pamamagitan ng pagtulong sa mga estudyante na malaman kung saan sila 
mahusay, malaman ang kanilang mga pagsusubok, hilig, at mga interes, at 
magdibelop ng kalayaan, skills, katatagan, at pagdama na sila’y kabilang,  
sa pamamagitan ng paglaan ng iba’t-ibang mga karanasan sa komunidad.

Mga inisyatibo sa pagtataguyod ng creativity at 
innovation

Maraming mga proyekto ang nagpapahintulot sa mga estudyante na gumamit 
ng technological tools upang matuklasan ang kanilang creativity at upang sila’y 
makapag-innovate. Ang aming approach sa edukasyon ay naghihikayat sa mga 
guro na magsilbi bilang mga patnubay at mga facilitator, at sasamahan nila ang 
mga estudyante sa kanilang mga proyekto. Ang teknologhiya ay mainam para sa 
edukasyon.

Ang isang inisyatibong tinatawag na S’entr’Apprendre ay isang malaking 
proyekto, at ang layunin nito ay ang tulungan ang mga estudyante na maging 
mas aktibo at okupado sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng isang 
makabagong paraan sa pagtuturo na nagtutuon ng pansin sa pagdibelop ng 
competency. Ang progress ng proyekto ay namomonitor sa pamamagitan ng 
mahalagang research na sinusuportahan ng mga researcher dito at sa ibang 
bansa. 
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Kahusayan ng performance

Ang Performance Excellence Management 
System ay nakatatag nang husto sa kultura ng 
organisasyon ng Distrito, at layunin nito ang 
patuloy na improvement. Bawat taon, ang mga 
proyekto sa improvement ay nagpapahintulot sa 
amin hindi lamang upang isulong ang success 
sa edukasyon, kung ‘di ang malampasan din ang 
mga malalaking pagsusubok sa iba’t-ibang mga 
administrative at logistical na bagay.

Rhea, Seoah,  
Rehyun Song 

Galing sa Korea

Si Ginette Bourque ay isang 
babaeng mapanimdim at masigla, at 

siya’y guro sa École Grande-Digue. Ang 
kanyang mga estudyante ay araw-araw na 

aktibo sa tunay at makabuluhang pag-aaral 
. Bilang isang learning support teacher, 

inaasikaso rin niya ang pagiging kakaiba 
ng bawat bata, nagtatatag siya sa mga 
kalakasan nito, at sinisigurado niya na ang 
bata ay magdidebelop ng collaborative at 

mutual na pansuportang istratehiya at 
skills na magsisilbi sa kanya sa buong 

panahon ng kanyang pag-aaral.

“Sariwa ang hangin  
sa Canada. Ang ganda 

ng pakiramdam namin 
pagdating namin dito.”

Seoah, Grade 5 
École Le Sommet, Moncton

“Natutuwa 
ako na 

nakapagsasalita 
ako ngayon ng 

Pranses at Ingles.”
 Rhea, Grade 4 

  École Le Sommet,  
 Moncton

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 11
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Kalusugan at kabutihan

Ang kalusugan at kabutihan ay ang pundasyon ng lahat ng pag-aaral. 
Ang priyoridad ng aming mga paaralan ay ang lumikha ng mga kondisyon 
na nagtataguyod sa mabuting kapaligiran sa paaralan at ligtas na 
environment para matuto ang mga bata nang mainam.

Ang mindfulness

Ang DSFS ay bukás sa pagsiyasat ng mga makabagong paraan para sa 
kabutihan ng estudyante. Maraming mga paaralan ang may mga gurong 
nagprapraktis ng mindfulness kasama ng kanilang mga estudyante, sa 
pamamagitan ng meditation at conscious breathing at pagsiyasat ng mga 
benepisyo ng yoga at pagbigkas ng pasasalamat.

Dahil sa mabilis na nagbabagong panahon at matataas na expectations, 
maraming mga estudyante ang nababalisa. Ang mindfulness ay 
magpapahintulot sa mga estudyante na magpabagal at magtuon ng 
kanilang pansin sa pag-aaral, at mas magrelaks at pabutihin ang kanilang 
mga relasyon.

BUHAY SA PAARALAN
Harmonie pour les élèves: anti-bullying na inisyatibo

Ang DSFS ay mayroon ding mga istratehiya upang lumikha ng kapaligiran sa pag-
aaral na nagbibigay-respeto at nagbibigay-suporta. Ang isa sa mga istratehiyang 
iyon ay ang napakahusay na inisyatibong tinatawag na Harmonie pour les élèves.

Ang layunin ng inisyatibo ay ang maturuan ang mga tauhan sa paaralan na mas 
mapamahalaan ang bullying sa kanilang mga paaralan at matulungan ang mga 
estudyante na maging mas assertive at matatag.   

Mga serbisyo sa suporta sa pag-aaral 

Ang mga paaralan ng province ay assertive, at mayroon itong mga serbisyong 
nagbibigay-suporta sa pag-aaral. Ang strategic teams ay nagkikita bawat 
linggo upang matukoy kung sino-sino ang mga estudyante maaring ma-bully 
nang malaman nila kung paano pinakamainam na masusuportahan ang mga 
ito. Ang mga paaralan ay may proseso sa lugar upang suportahan ang lahat ng 
nangangailangan ng patnubay sa mga bagay na may kinalaman sa well-being o 
kabutihan, halimbawa, bilang tulong mula sa isang pinagkakatiwalang adult, o 
individual o group sessions kasama ng isang learning support teacher, behaviour 
management practitioner, o mentor.

Sa pamamagitan ng Integrated Service Delivery (ISD) model, ang stakeholders 
mula sa edukasyon, pangkaisipang kalusugan, social development, at public 
safety sectors ay nag-uugnayan upang mas mainam na matugunan ang mga 
pangangailangan ng mga estudyante at preschoolers ng Distrito.

Ang Child and Youth (C&Y) teams ng ISD ay binubuo ng mga sikologo ng 
paaralan at ng mental health, ng social workers para sa paaralan at mental health, 
workers sa komunidad at edukasyon, at mga espesyalista sa edukasyon na 
nakikipagtulungan sa mga pamilya, tauhan, at mga ahensiya ng komunidad.

Ang mga pansuportang serbisyo na inaalok sa pamamagitan ng mga team sa 
paaralan at ng C&Y ay libre, ngunit mayroon ding mga ganitong may-bayad na 
serbisyo na inaalok sa pribadong sektor. 
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Sining at kultura

Ang sining at ang kultura ay ang mahalaga sa pagtatag ng identidad

Ang mga paaralan ng DSFS ay nag-aalok ng marami at iba’t-ibang cultural programming, kabilang ang 
performing arts, book fairs, litary at film festivals, at mga aktibidad sa pamamagitan ng mga partnership 
programa sa mga artistang sinusuportahan ng Department of Education and Early Childhood Development.

Ang kultural na identidad ay naitatatag sa pamamagitan ng pagbigay sa mga estudyante ng mga makabuluhang 
oportunidad na matuto. Ang sining at kultura ay nagtataguyod sa pagtatag ng identidad bilang francophone 
at nagpapahintulot sa mga estudyante na magdibelop ng positibong relasyon sa Pranses bilang isang wika at na 
madama na sila’y kabilang sa kulturang Acadian.

Para kay Yves Doucet, isang opisyal sa edukasyon na may mga 
responsibilidad sa, halimbawa, pagtatag ng identidad, ang pagpili ng 

isang paaralan sa wikang Pranses ay nagbibigay sa mga bata ng access 
sa mayaman, iba’-iba, at nakakaakit na aktibidad at mga karanasan na 

hindi lamang nagtuturo nang husto kung ‘di nagpapayaman din sa 
kanilang identidad at nagpapabuti sa kanilang pagpapahalaga.

Extracurricular activities sa loob at labas ng mga oras sa paaralan

Ang mga aktibidad sa kultura at isport ay may mahalagang tungkulin sa buhay sa paaralan at sa pangkalahatang experience 
ng estudyante. Ang mga aktibidad na ito na maaring gawin sa araw habang nasa paaralan at pagkatapos ng paaralan ay 
magpapahintulot sa mga estudyante na magdibelop ng kanilang skills at mag-enjoy habang itinatatag nila ang kanilang social 
network.

Kapag lumahok ang inyong anak sa mga aktibidad na ito, maaasahan siyang sundin ang rules of conduct (mga alituntunin ng paggawi) 
tulad ng mga nasa paaralan. Reserbado ng paaralan ang karapatang mangolekta ng pera upang pondohan ang mga aktibidad na ito. 
Kung hindi ninyo kayang magbayad para dito, maari ninyo kontakin ang school principal na makakatulong sa inyo.

Sa elementary, hihilingin kayong bigyan ang paaralan ng nakasulat na pahintulot upang makalahok ang inyong anak. 
Para sa mga aktibidad na isinasagawa habang ang bata ay nasa paaralan, ang paaralan ang mag-aasikaso 

ng transportasyon. Ngunit para sa mga aktibidad na nasa labas ng mga oras ng paaralan, ang mga 
magulang ang mag-aasikaso ng transportasyon ng kanilang anak.
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Ang sistema ng edukasyon

Elementary level (Kindergarten hanggang Grade 8)

Sisimulan ng mga bata ang elementary kapag sila’y 5-taong-gulang, ibig 
sabihin, ang kanilang edad sa Disyembre 31. Ang Department of Education 
and Early Childhood Development ang may responsibilidad para sa 
pagdibelop ng sistema ng edukasyon, habang ang mga distrito ng paaralan 
at ang mga paaralan naman ang may responsibilidad para tiyakin kung 
paano matutupad ang mga layunin ng sistema.

Itinituro ng mga paaralan ang mga sumusunod na paksa: French, Social 
Studies, Arts Education (kabilang ang visual arts at music), Personal 
and Social Development, Physical Education, Mathematics, Science and 
Technology, at Ingles bilang Pangalawang Wika. Multidisciplinary ang 
paraan ng sistema ng edukasyon, at ito’y nagbibigay-diin sa integration  
ng mga subject. 

High school (Grade 9 hanggang 12)

Ang high school ay nag-aalok ng programa sa edukasyon na binubuo  
ng 40 credits mula Grade 9 hanggang 12.

Ang bawat kurso sa Grade 9 hanggang 12 ay binubuo ng 93.5 oras ng 
pagtuturo at ito’y katumbas ng isang credit. Ang karamihan ng mga kurso 
ay inaalok para sa bawat semester (93.5 oras = 1 credit), pero ang ilan ay 
para sa buong school year (187 oras = 2 credito).

Upang pumasa sa isang kurso, kailangan ng inyong anak ng marka na  
kahit man lamang 55%. Upang magtapos ng may high school diploma,  
at mga estudyante ay dapat may 34 credits man lamang: 25 mula sa  
mga compulsory na kurso at 9 mula sa elective na kurso. 

Kabilang sa mga compulsory na kurso ang:

Pranses

• 7 compulsory credits

Ingles bilang Pangalawang Wika 

• 2 compulsory credits

Mathematics
Mahigit sa isang mathematics pathway ang inaalok sa mga estudyanteng 
nagsisimula sa Grade 10. Kabilang sa bawat stream ang ispesipikong content para 
matugunan ang mga pangangailangan at hilig ng estudyante batay sa kanyang 
mga layunin sa buhay at karera.

• PATHWAY A 
 Ang pathway na ito ay para sa mga estudyanteng nais makakuha ng  

post-secondary education (unibersidad o kolehiyo, kung saan kinakailangan 
ang mas pangkalahatang kaalaman ng mathematics) o nais dumiretsong 
magtrabaho.

• PATHWAY B 
 Ang pathway na ito ay para sa mga estudyanteng nais makakuha ng  

post-secondary education (unibersidad o kolehiyo), kung saan kinakailangan  
ang mas pangkalahatang kaalaman ng technical mathematics. Ito’y mas 
systematic at may problem-solving.

• PATHWAY C 
 Ang pathway na ito ay para sa mga estudyanteng nais makakuha ng post-

secondary education (unibersidad o kolehiyo) kung saan kinakailangan ang 
mas pangkalahatang kaalaman ng technical mathematics. Layunin nitong 
magdibelop ng abstract thinking at mathematical modelling skills. Ang focus  
nito ay problem solving, nang nagbibigay-diin sa algebra at geometry. 

BUHAY SA PAARALAN
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Ang International Baccalaureate (IB) program

Ang International Baccalaureate (IB) program ay isang matinding dalawang-taong programa batay 
sa eksaminasyon; ito’y may internal at external assessments para sa mga estudyanteng 16 hanggang 
19-taong-gulang.

Ito’y nag-aalok ng international education, pinahuhusay nito ang kaalaman ng mga estudyante tungkol sa 
mga isyu sa ibang bansa, at hinihikayat nito ang mga mag-aaral na mag-isip lampas ng kanilang kapaligiran.

Ang DSFS IB program ay eksklusibong inaalok sa École Mathieu-Martin sa Dieppe at sa École Sainte-Anne  
sa Fredericton, ngunit ito’y bukás para sa mga estudyante mula sa ibang mga high school sa Distrito.

Isport / sining / programa ng pag-aaral

Ang DSFS at Académie Sports-Arts-Études de l’Atlantique ay may partnership na nagpapahintulot  
sa mga estudyante mula sa Distrito na mag-enrol sa isang programa kung saan pinagsasama sa  
kanilang pag-aaral ang isang arts o sports component.

Ang lumalaking programang ito ay inaalok sa ilang mga paaralan sa Distrito at ito’y dinisenyo bilang  
karagdagan sa regular na edukasyon ng mga estudyante. Ito’y nagpapahintulot sa mga estudyanteng  
may hilig sa arts o sports na magdibelop ng kanilang skills sa mga sektor na ito, habang hinihikayat  
silang mintinahin ang matataas na grado sa kanilang ibang pag-aaral.

“Ako’y nasa school soccer  
team at marami na akong  

naging kaibigan.”
Mouad Elharti, Galing sa Morocco

Grade 11- École Mathieu-Martin, Dieppe
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Impormasyon:  506-229-5061 
info@academiesae.com • academiesae.com
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Kalendaryo ng paaralan 

Ang school year ay binubuo ng 195 araw mula Setyembre hanggang Hunyo. 
Ang kalendaryo ng paaralan para sa darating na taon ay inilalathala sa Hunyo 
at ipinapahayag nito na ang petsa ng simula at katapusan ng mga klase, at mga 
holiday at iba pang mga araw na walang pasok:
• Mga piyesta opisyal, Christmas break, at March break
• Parent-teacher conferences at professional development days
• Pedagogical o administrative days
• Kanselasyon ng klase kapag may storm

Sa klima ng Canada, may mga winter storm sa pagitan ng Nobyembre at April 
at paminsan-minsan ay walang pasok dahil dito. Inaanunsyo sa mga lokal na 
istasyon ng radio nang bandang 6:00 a.m. kung walang pasok dahil masama 
ang panahon, at inilalagay din ito sa website ng Distrito sa ilalim ng Retards 
et fermetures (mga delay at pagsara ng paaralan). Maari rin kayo humingi 
ng personalized notification kung may delay sa bus at kung sarado ang mga 
paaralan.

Bayarin sa paaralan

Ang pampublikong edukasyon sa New Brunswick ay libre. Gayunman, upang 
mabayaran ang mga gastos para sa iba’t-ibang mga kultural at pang-edukasyon 
na aktibidad na ibinibigay sa buong taon, hihilingin kayong magbayad nang 
kaunti sa simula ng school year.

Ang halaga ay mula $30 hanggang $60 para sa bawat bata; ito’y maaring  
mag-iba-iba depende sa mga nakaplanong aktibidad. Kung hindi ninyo  
kayang bayaran ito, kontakin ang school principal. Walang batang  
mumultahan dahil hindi siya makabayad.

Mga gamit sa paaralan

Kung mayroon kayong anak sa elementary school, bibigyan kayo ng 
detalyadong listahan ng school supplies na kakailanganin niya bago magsimula 
ang school year. Ang ilang mga paaralan ang siyang bumibili ng school supplies 
para sa takdang halaga.

Sa high school, sasabihin ng mga guro sa mga estudyante kung anong mga 
materyales ang kakailanganin nila sa mga unang araw ng paaralan.

Ang karamihan ng big box stores ay nagtitinda ng kinakailangang items. 
Mangyaring malinaw na isulat ang pangalan ng inyong anak sa school materials 
upang maisauli ito sa kanya kapag nawala ang mga ito. Mainam gamitin ang 
permanent ink marker para dito.

Ang inyong anak ay bibigyan ng mga textbook sa simula ng school year. 
Ang mga textbook ay pag-aari ng paaralan at ito’y pinapahiram lamang sa 
mga estudyante. Ang mga ito ay dapat isauli ng mga elementary school na 
estudyante sa katapusan ng school year, at dapat ito isauli ng mga high school 
na estudyante sa katapusan ng kanilang kurso, sa parehong kondisyon nang 
natanggap sila.

BUHAY SA PAARALAN
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Mga kagamitang panteknolohiya

Ang mga estudyante sa elementary ay hindi nangangailangan ng technological 
tools. Gayunman, dahil ang teknolohiya ay malaking bahagi ng ating mga buhay, 
maaring mas madaling matuto at makipagkomunika ang inyong anak kung may 
access siya sa ganitong tool. 

Ang mga high school na estudyante ay required na magdala ng kanilang sariling 
digital device (laptop o tablet na may keyboard) sa paaralan, kung saan ang mga 
estudyante ay may access sa school internet at maari nilang gamitin ang kanilang 
digital devices bilang tulong sa kanilang edukasyon.

Ang paggamit ng ganitong tools sa paaralan, lalo na sa high school, ay 
mahalagang bahagi ng pag-aaral. Maraming advantages kung gagamitin ng 
estudyante ang kanyang sariling digital device:
• Maaring i-personalize ng mga estudyante ang kanilang digital space, maari 

nilang i-store ang kanilang mga dokumento, atbp.
• Ang kanilang tool ay lagi ring available at dahil dito’y mas madali nilang 

maipagpapatuloy ang pag-aaral sa tahanan. 

Mayroong available na technical support para sa mga magulang at mayroon ding 
resources upang matulungan silang magbayad para sa laptop ng kanilang anak.

Para sa impormasyon tungkol sa programa 
ng subsidyo sa laptop ng probinsiya, 
bisitahin ang website ng Kagawaran ng 
Edukasyon at Early Childhood Development

Pagkikipagkomunika sa mga 
magulang

Ang mga paaralan ay kadalasang 
nagkokomunika sa mga magulang gamit 
ang e-mail. Kaya’t mainam kung ang mga 
magulang ay may email account at kung 
sila’y may access sa isang cell phone,  
tablet, o laptop.

“Natutuwa ako na nandito  
ako sa isang bagong bansa.”
Kateryna Popenko, Galing sa Ukraine

Grade 3 - École Le Sommet, Moncton
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Pamantayan ng pananamit

Ang inyong anak ay inaasahang magsuot ng kasuotang naaangkop, malinis, at tama para sa 
paaralan. Ang ilang mga paaralan ay may dress code. Hindi nagsusuot ng uniporme sa mga 
pampublikong paaralan sa New Brunswick.

Ano ang isusuot

Maaring i-require ang inyong anak na lumabas. Upang siya’y komportable, ang kasuotan ay dapat 
akma sa panahon at kondisyon.

• Winter: winter jacket at ski pants, hat (toque), gloves, scarf, at winter boots.

• Ulan: raincoat o payong, at rubber boots (waterproof boots).

• Kapag maaraw: magaang kasuotan na nagbibigay-proteksyon laban sa sikat ng araw, magaang 
hat, at sunscreen. Kung hindi kayang maglagay ng inyong anak ng sunscreen sa kanyang sarili, 
dapat ito ilagay ng mga magulang bago pumasok ang bata sa paaralan. 

• Sa mga araw na may P.E.: t-shirt, shorts, sports pants o tracksuit, rubber shoes, at deodorant 
para sa mga teenager.

Ang lahat ng mga estudyante ay may lugar kung saan nila maitatago ang kanilang 
kasuotan. Ang mga estudyante sa elementary ay dapat may pampalit na 
kasuotan na maari nilang iwan sa paaralan. Ang ilang mga paaralan ay 
naglalaan ng lockers para sa mga estudyante.

Mga weather forecast

Afin de savoir comment habiller votre enfant chaque matin selon  
la météo prévue, consultez les prévisions météorologiques sur le  
site d’Environnement Canada (https://meteo.gc.ca/canada_f.html). 

“Akala namin flour yung  
snow. Hindi ko alam na  

snow pala iyon.”
Noella Msewa, Galing sa Tanzania

Grade 10 - École Sainte -Anne, Fredericton

VOUS ACCUEILLIR, AVEC PLAISIR!18

BUHAY SA PAARALAN
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Bawal ang pabango

Maraming mga tao ang lubos na sensitibo o allergic sa ilang 
klase ng mga amoy. Ang Canada ay may scent-free na patakaran 
at ipinagbabawal nito ang paggamit ng pabango at sa halip ay 
inirerekomenda nito ang paggamit ng walang-amoy na deodorant. Ang 
mga produktong walang-amoy ay kasing-bisa ng mga produktong may 
amoy at ang mga ito’y mabibili sa anumang botika.

Pagkain at merienda

Ang inyong anak ay dapat kumain ng mahusay at masustansiyang 
almusal bago siya umalis ng bahay sa umaga. Maari rin kayo maglagay 
ng masustansiyang merienda sa kanyang school bag o lunch box para sa 
kanilang recess sa umaga at hapon.

Ang mga bata ay may dalawang opsyon para sa 
tanghalian:
• Maari silang bumili ng pagkain sa school cafeteria kung saan may 

iba’t-ibang pagkain sa menu.
• O kaya’y maari silang magdala ng pagkain na niluto sa tahanan

Mga lunch box

Maaring ilagay sa lunch box ang pagkain ng inyong anak. Ang pagkain 
ay dapat ilagay sa mga airtight na lalagyan na hinuhugasan araw-araw.

Ang ilang mga paaralan ay may microwave oven na magagamit ng mga 
estudyante upang painitin ang kanilang pagkain. Tanungin ang school 
principal kung mayroon nito.

Para sa mga mungkahi sa mga pagkain, konsultahin ang Food Guide ng 
Canada sa Government of Canada website: guide-alimentaire.canada.
ca/fr/). 

Tandaan:
• Huwag kalimutang mag-pack ng kubyertos sa lunch box ng inyong anak;
• Huwag magpadala ng nuts o seafood (shellfish) sa paaralan. Ang ilang mga 

estudyante ay may malubhang allergy sa mga produktong into at maaring 
magkaroon ng mga malubhang konsekwensiya kung nalapít sila sa mga ganito. 
Bibigyan kayo ng paaralan ng listahan ng mga produktong dapat iwasan dahil sa 
mga allergy ng mga estudyante.

Recess at breaks 

Ang recess at breaks ay mga panahon ng free time para sa mga estudyante at ang 
mga ito’y malaking pagkakataon para sa mga bata na makipagkaibigan at maglaro 
sa schoolyard. May staff member o volunteer na magsusubaybay sa mga bata.

May kikililing na bell o buzzer na magsasabing tapos na ang recess. Pagkatapos 
ay kailangang bumalik ng mga bata sa klase at kailangan nilang tanggalin ang 
kanilang mga sapatos at panlabas na kasuotan bago sila pumasok ng classroom.
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REHISTRASYON SA PAARALAN

BOUCTOUCHE 

COCAGNE

DIEPPE

MEMRAMCOOK
MONCTONFREDERICTON

MIRAMICHI

SAINT-LOUIS-DE-KENT

BAIE SAINTE-ANNE

SAINTE-ANNE-DE-KENT

GRAND-BARACHOIS
CAP-PELÉ

GRANDE-DIGUE
NOTRE-DAME-DE-KENT

SAINT-ANTOINE

SHEDIAC

ROGERSVILLE
SAINTE-MARIE-DE-KENT

RICHIBUCTO

OROMOCTO

SAINT-JEAN
M - 5e année
M - 6e année
M - 7e année
M - 8e année
M - 12e année

3e - 5e année
6e - 8e année
6e - 12e année
7e - 12e année
9e - 12e année

QUISPAMSIS

BAIE SAINTE-ANNE
Régionale de 
Baie Sainte-Anne

BOUCTOUCHE
Clément-Cormier
Dr-Marguerite-Michaud

CAP-PELÉ
Donat-Robichaud  

COCAGNE
Blanche-Bourgeois  

DIEPPE
Amirault
Anna-Malenfant
Antonine-Maillet
Carrefour de l'Acadie
Le Marais
Mathieu-Martin
Sainte-Thérèse

FREDERICTON
École des Bâtisseurs
École Les Éclaireurs
Sainte-Anne

GRAND-BARACHOIS
Père-Edgar-T.-LeBlanc

GRANDE-DIGUE
Grande-Digue

MEMRAMCOOK
Abbey-Landry

MIRAMICHI
Carrefour Beausoleil

LÉGENDE

MONCTON
Champlain
Le Mascaret
Le Sommet
L'Odyssée
Sainte-Bernadette
Saint-Henri

NOTRE-DAME-DE-KENT
Notre-Dame

OROMOCTO 
Arc-en-ciel

QUISPAMSIS
École des Pionniers

RICHIBUCTO
Soleil Levant

ROGERSVILLE 
Étoile de l’Acadie 

SAINT-ANTOINE
Camille-Vautour

SAINTE-ANNE-DE-KENT
Calixte-F.-Savoie

SAINTE-MARIE-DE-KENT
Mont-Carmel

SAINT-JEAN
Samuel-de-Champlain 

SAINT-LOUIS-DE-KENT
Mgr-Marcel-François-Richard 

SHEDIAC
Louis-J.-Robichaud 
Mgr-François-Bourgeois

Ang mga magulang o mga guardian ang bahalang mag-eenroll para sa kanilang 
dependent na anak sa paaralan. Ang lahat ng mga paaralan ay may School 
Settlement Workers (mga SSW). Ang layunin ng aming mga SSW ay ang 
tulungan ang mga pamilyang bagong-dating sa Canada, at sasamahan nila kayo 
sa panahon ng proseso ng pagrerehistro.

Sa DSFS, ang rehistrasyon sa paaralan ay ginagawa gamit ang District website, 
o nang personal sa paaralan malapit sa inyo. Kailangan ninyo ipakita ang mga 
sumusunod na dokumento:
• Katunayan ng address ng tirahan sa New Brunswick
• Katunayan ng immunization para sa inyong anak (health record)
• Kopya ng opisyal na dokumento na nagkokompirma ng citizenship status at 

petsa ng kapanganakan ng inyong anak
• Kopya ng opisyal na dokumento na nagkokompirma ng citizenship status ng 

mga magulang
• Kopya ng anumang ibang dokumento na itinuturing na may kaugnayan sa file 

ng estudyante (mga report card, pasaporte, birth certificate, atbp.)

Ang paaralan ng inyong anak

Ang paaralan ng inyong anak ay depende sa inyong home 
address at mahahanap ito sa DSFS website, sa ilalim ng 
heading na Transport scolaire (transportasyon para sa 
paaralan). Ang listahan ng mga paaralan ng Distrito ay 
nakalagay din sa parehong site, sa ilalim ng District scolaire 
(distrito ng paaralan).

Kung nais ninyo i-enrol ang inyong anak sa isang paaralan 
maliban sa paaralan para sa inyong kapitbahayan, 
dapat muna kayo humingi ng pahintulot mula sa District 
superintendent. Kung naaprubahan ang inyong request, kayo 
ang mamamahala para sa transportasyon ng inyong anak 
papunta sa paaralan.

Placement sa paaralan

Kung ang inyong anak ay nasa edad na pumapasok sa paaralan, aasesuhin 
siya upang matiyak ang pinaka-angkop na placement para sa kanya. 
Pagsisikapan ng paaralan na ilagay ang inyong anak sa angkop na grade level 
at makikipagtulungan ito sa inyo at sa inyong anak upang masigurado ang 
pinakamainam na integration.

Dalhin ang mga transcript mula sa dating paaralan ng inyong anak kung 
mayroon kayo nito. Makakatulong ito sa amin na mas maunawan ang 
educational background ng inyong anak.

Pagbisita sa paaralan

Maari ninyo bisitahin ang paaralan sa inyong kapitbahayan kasama ng  
inyong anak upang mas maunawaan ninyo ang pagpapalakad sa paaralan.  
At magbibigay rin ito sa inyo ng pagkakataong magtanong at makilala ang  
mga tauhan doon.

Upang mag-appointment para bumisita, kontakin ang inyong local SSW  
o ipadala ang inyong email request sa nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca. 
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BOUCTOUCHE 

COCAGNE

DIEPPE

MEMRAMCOOK
MONCTONFREDERICTON

MIRAMICHI

SAINT-LOUIS-DE-KENT

BAIE SAINTE-ANNE

SAINTE-ANNE-DE-KENT

GRAND-BARACHOIS
CAP-PELÉ

GRANDE-DIGUE
NOTRE-DAME-DE-KENT

SAINT-ANTOINE

SHEDIAC

ROGERSVILLE
SAINTE-MARIE-DE-KENT

RICHIBUCTO

OROMOCTO

SAINT-JEAN
M - 5e année
M - 6e année
M - 7e année
M - 8e année
M - 12e année

3e - 5e année
6e - 8e année
6e - 12e année
7e - 12e année
9e - 12e année

QUISPAMSIS

BAIE SAINTE-ANNE
Régionale de 
Baie Sainte-Anne

BOUCTOUCHE
Clément-Cormier
Dr-Marguerite-Michaud

CAP-PELÉ
Donat-Robichaud  

COCAGNE
Blanche-Bourgeois  

DIEPPE
Amirault
Anna-Malenfant
Antonine-Maillet
Carrefour de l'Acadie
Le Marais
Mathieu-Martin
Sainte-Thérèse

FREDERICTON
École des Bâtisseurs
École Les Éclaireurs
Sainte-Anne

GRAND-BARACHOIS
Père-Edgar-T.-LeBlanc

GRANDE-DIGUE
Grande-Digue

MEMRAMCOOK
Abbey-Landry

MIRAMICHI
Carrefour Beausoleil

LÉGENDE

MONCTON
Champlain
Le Mascaret
Le Sommet
L'Odyssée
Sainte-Bernadette
Saint-Henri

NOTRE-DAME-DE-KENT
Notre-Dame

OROMOCTO 
Arc-en-ciel

QUISPAMSIS
École des Pionniers

RICHIBUCTO
Soleil Levant

ROGERSVILLE 
Étoile de l’Acadie 

SAINT-ANTOINE
Camille-Vautour

SAINTE-ANNE-DE-KENT
Calixte-F.-Savoie

SAINTE-MARIE-DE-KENT
Mont-Carmel

SAINT-JEAN
Samuel-de-Champlain 

SAINT-LOUIS-DE-KENT
Mgr-Marcel-François-Richard 

SHEDIAC
Louis-J.-Robichaud 
Mgr-François-Bourgeois

MAPA NG MGA PAARALAN NG DSFS

MGA KAPSYON
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MAAGANG PAGKABATA AT PANG-EDUKASYON NA PANGANGALAGA SA BATA
MGA SERBISYO PARA SA EARLY CHILDHOOD

Ang early childhood team ay may iba’t-ibang mga serbisyo para sa mga pamilya, early learning at childcare centres, mga paaralan, at iba’t-ibang mga partner.

Parle-moi language development 
services 

Ang speech-language pathologists at ang kanilang 
mga assistant ay may iba’t-ibang mga programa at 
mga serbisyo para sa: 
• pag-iwas sa mga delay sa komunikasyon
• pagtaguyod ng mabuting language development
• paglikha ng mga kapaligiran na mainam para sa 

pagdibelop ng communication skills
• screening para malaman kung may mga delay 

sa komunikasyon o may impairment ang mga  
preschool na bata

• pagtulong sa transisyon sa school system at 
pagtatag ng community capacity. 

Impormasyon:  
1-877-869-2040, info.parle-moi@nbed.nb.ca 

Suporta para sa kalidad  
ng pag-aaral

Ang early childhood services team ay nagbibigay ng 
suporta sa edukasyon sa early learning at childcare 
centres. Ang tungkulin ng preschool educational 
officers (agents en pédagogie préscolaire) ay ang 
suportahan ang mga guro sa kalidad ng learning 
activities na inaalok sa mga batang 0-12 taong-
gulang sa early learning at childcare centres. 
Nagbabahagi rin sila ng mga simple at mabisang 
istratehiya upang suportahan ang mga magulang sa 
kanilang tungkulin bilang mga pangunahing guro.

Impormasyon:  
506-869-6457, josianne.damour@gnb.ca 

Famille et petite enfance 
francophone Sud 

Ang Famille et petite enfance francophone Sud 
agency ay nag-aalok ng mga pansuportang serbisyo 
sa mga magulang na may mga alalahanin at/o 
mga katanungan tungkol sa kanilang mga anak 
mula 0 hanggang 8-taong-gulang. Kasama sa mga 
serbisyo ang kompidensiyal na pagbisita sa tahanan 
na inaakma sa mga pangangailangan ng bawat 
pamilya.

Impormasyon:  1-855-840-6269

Preschool francization at pag-aaral 
ng wika 

Ang early childhood services team ay nag-aalok ng 
iba’t-ibang mga programa para sa:
• pagpapahusay ng language skills ng mga bata
• pagsuporta at pagtulong sa mga magulang 

nang masamahan nila ang kanilang mga anak na 
matuto ng Pranses

• pakikipagtulungan sa mga paaralan at mga 
partner upang itaguyod ang pagpapatuloy ng 
mga serbisyo at bawasan ang pangangailangan 
para sa francization sa paaralan

Gamit ang workshops, playgroups, at suporta  
para sa mga guro sa early learning at childcare 
centres, itinataguyod ng team ang proseso ng  
pag-aaral ng Pranses upang humusay ang  
pag-aaral, ang kabutihan, at ang pagtatag ng 
Acadian at francophone identity.

Impormasyon:  
506-869-6457, josianne.damour@gnb.ca 
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MGA SERBISYO SA DAY CARE 

Mga serbisyo para sa mga batang 0 hanggang 5-taong-gulang

Bago magsimula sa paaralan sa edad na 5 (ibig sabihin, ang edad sa Disyembre 31), ang mga bata ay  
maaring pumasok sa isang daycare centre na regulado ng province. Ang territory na sinasakop ng DSFS  
ay may 171 daycare centres; kabilang dito ang 141 early learning at childcare centres (garderies éducatives)  
at 30 early learning at childcare homes (garderies familiales o kaya home-based daycare centres)

Bagama’t ang mga serbisyong ito ay napapailalim sa Department of Education and Early Childhood 
Development (EECD), hindi sila libre at hindi garantisado ang mga lugar. Upang kumuha ng lugar para sa 
inyong anak sa isang daycare centre, kailangan ninyo mag-apply para dito, at karaniwang may mga waiting list.

May direktoryo ng mga lisensyadong centre na available sa EECD parent portal.  
(*Tingnan ang website address sa pahina 27 ng guide na ito)

Pag-aalaga pagkatapos ng paaralan

Ang elementary school day ay nagtatapos nang mga bandang  
2 p.m.. Ang mga estudyante na wala pa sa edad kung kailan maari  
na silang legal na manatili sa tahanan nang mag-isa (12-taong-gulang) 
ay maaring pumasok sa daycare centres na nag-aalok ng after-school 
services. (*footnote) Maari silang sumakay ng bus mula paaralan papunta 
sa daycare centre, o paminsan-minsan ay ang daycare centre mismo ang 
nag-aasikaso sa transportasyon. Ang ilang daycare centres ay nag-aalok 
din ng pre-school services upang matulungan ang mga magulang na 
kailangang pumasok sa trabaho nang maagang-maaga.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa early childhood services, 
bisitahin ang DSFS at EECD websites. 

*Sa ilalim ng batas ng Canada, ang mga batang 12-taong-gulang  
at mas matanda lamang ang maaring manatili sa tahanan nang  
mag-isa pagkatapos ng paaralan. Samakatwid ay ilegal ang  
iwanan ang isang bata sa tahanan nang mag-isa kung siya  
ay wala pang 12-taong-gulang.

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 23
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TRANSPORTASYON SA PAARALAN
Sa New Brunswick, ang transportasyon papunta sa paaralan ay libre at available para sa lahat ng mga batang tumutupad sa mga takdang eligibility criteria. Ang mga 
yellow bus na nakikita ninyo sa kalye mula Lunes hanggang Biyernes ay naghahatid ng mga batang Kindergarten hanggang Grade 12 mula sa kanilang kapitbahayan 
papunta sa paaralan at pabalik. Ang mga bata ay maaring mag-bus sa umaga mula sa kanilang kapitbahayan, at maari silang dalhin sa daycare sa hapon, basta ang 
mga lugar na ito ay napagkasunduan sa transportation department.

Upang maging eligible para sa bus service,  
ang mga estudyante ay dapat:
• Nakatira sa loob, pero hindi masyadong malapit sa kanilang school 

zone. Ang mga estudyanteng nakatira nang malapit sa paaralan ay 
hindi maaring gumamit sa service.

• Nakatira sa isang lugar na itinuturing ng District na hindi ligtas para 
maglakad patungo sa paaralan:

• May mga pangangailangang may kinalaman sa kondisyon ng  
kalusugan (maaring kailangan ang isang doctor’s note).

VOUS ACCUEILLIR, AVEC PLAISIR!24

Paano gumagana ang transportasyon papunta sa paaralan
• Ang mga bus ay hindi humihinto sa bawat tahanan. Ang mga bus stop ay centralized 

upang makasakay at makababâ ang maraming mga estudyante sa parehong panahon.
 » Ang lokasyon ng bus stop ng inyong anak ay batay sa inyong home address at 

mahahanap ito sa DSFS website sa ilalim ng heading na Transport scolaire (transpor-
tasyon para sa paaralan).

 » Ang mga bus ay hindi pumapasok sa mga pribadong kalye o nagdaraan sa priba-
dong grade crossings.

• Ang mga bus driver ay hindi naghihintay para sa mga nahuhuling estudyante.
• Ang mga bus driver ay hindi pinahihintuluitang magbabâ ng mga estudyante sa mga 

hindi nakaplanong address (kahit may sulat mula sa isang magulang).
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Humiling ng pagbabago ng hintuan ng bus

Ang mga request upang magpalit ng bus stop dahil kayo’y lumipat, halimbawa, 
ay dapat gawin gamit ang tamang online form sa aming website. Habang 
hinihintay ang kompirmasyon ng pagbabagong ito, ang estudyante ay dapat 
patuloy na magreport sa itinakdang bus stop, o kaya dapat maglaan ng 
transportasyon ang mga magulang.

Ang mga responsibilidad ng mga magulang

Ang kaligtasan ng estudyante sa transportasyon ay shared na responsibilidad. 

Dapat gawin ng mga magulang ang sumusunod:
• siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang anak sa pagitan ng tahanan at bus 

stop (sa simula at sa katapusan ng araw) at habang ang bata ay naghihintay 
sa bus stop.

• siguraduhin na ang kanilang anak ay nasa bus stop nang hindi lalampas ng 
limang munto bago ng nakaiskedyul na pagdating ng bus.

• kausapin ang kanilang anak tungkol sa rules of conduct (mga dapat/hindi 
dapat gawin) at safety measures para sa transportasyon papunta sa paaralan.

• sabihin sa transportation department kung mayroong anumang mga pag-
babago sa pangunahin o pangalawang address ng bata upang maiwasan ang 
mga delay.

Ang mga estudyante sa Kindergarten hanggang Grade 2 na walang nakasulat 
na permiso mula sa kanilang mga magulang na bumabâ sa isang bus stop 
nang walang adult na sasalubong sa kanila ay ibababâ sa paaralan at magiging 
responsibilidad ng mga magulang na sunduin sila.

Kung ang mga magulang ay nag-aalala sa kaligtasan ng kanilang anak habang 
ito’y naglalakad papunta sa bus o tahanan, responsibilidad nilang siguraduhin  
na ang kanilang anak ay may kasama.

Ang mga responsibilidad ng estudyante

Upang patuloy na makasakay sa bus papunta sa paaralan, dapat gawin ng  
mga estudyante ang sumusunod:
• undin ang mga patakaran at instructions na ibinigay
• magbigay-respeto sa ibang mga estudyante at sa driver
• pag-ingatan ang pribadong kasangkapan ng iba at ang school bus, at kung 

hindi ay maaring kailangang magbayad para sa anumang sira sa bus o sa 
kasangkapan ng iba na nangyayari habang nasa bus at sa bus stop. 

Ang mga bus ay sumusunod sa isang pre-set na iskedyul. Pero maaring 
magkaroon ng mga delay dahil sa weather at sa ibang mga factor.  
Maari kayong humingi ng personalized notification kung  
may delay sa bus at kung sarado ang mga paaralan.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol  
sa transportasyon para sa paaralan, bisitahin  
ang District website.

Orihinal na mula  
sa Pransya, ang maliit na  

Alban Labreur ay pumapasok  
sa paaralan ng Amirault sa Dieppe. 

Bilang karagdagan sa pagtamasa ng 
niyebe sa taglamig, nasisiyahan siya sa 

pagsakay sa bus. Ipinapakita sa amin ng 
larawan ang Alban sa unang araw ng klase.



VOUS ACCUEILLIR, AVEC PLAISIR!26

GLOSARYO NG MGA SALITANG PRANSES SA CANADA
Boîte à dîner or boîte à lunch:  
Lunch box. A reusable container used to carry  
a cold meal (that may or may not be reheated)  
for one person. The school may ask you to prepare 
a lunch for your child, as well as snacks for health 
breaks.

Bottes d’hiver: Winter boots. Boots or shoes 
that go up to at least the ankle and generally  
keep the feet warm. They are used for going 
outside in winter.

Brocheuse: Stapler. An apparatus  
used to attach pieces of paper together  
in a specific order.

Bulletin: Report card. A document that reports 
on your child’s performance at school.

Cartable: Binder. A  
container with a rigid cover  
and rings or pockets inside  
to hold documents.

Culotte: Pants.

Covoiturage: Carpooling. Several people 
travelling together in one vehicle. Some parents 
practise carpooling to attend activities that take 
place outside or during regular school hours.

Déjeuner: Breakfast. The morning meal

Dîner: Lunch. The meal usually taken  
around noon.

Dîner chaud: Hot lunch. A meal option  
that some schools offer at lunchtime. It allows 
children to purchase a reasonably priced meal  
from the school cafeteria.

Étui: Pencil case.  
A container for storing  
pencils and pens.

Efface: Eraser. An implement used  
to rub out something written in pencil.

Habit de gym: Gym clothes. Clothes that  
your child should wear during physical education 
(e.g., t-shirt and shorts). They should be made  
of a light fabric and not too warm.

Lunch: An informal word that designates the 
noon-hour meal.

Mémo: A written message from a staff member 
or school committee that provides information.  
You may also write a memo to the teacher when 
you have questions.

Mitaines
Mittens. The term  
can refer both to  
mittens and gloves.

Rencontre: Parent-teacher meeting. Held  
at predetermined times throughout the year,  
they are opportunities to meet with your child’s 
teacher and learn about your child’s progress.

Souper: Supper. The evening meal, taken  
at about 6:00 p.m.

Tuque: Toque. A woollen cap  
sometimes decorated with a pompom.

Zone scolaire: School zone.  
A geographic area served by a school.



MGA KAPAKI-PAKINABANG NA LINK
FREDERICTON
Multicultural Association of Fredericton (MCAF)
(506) 454-8292
mcaf@mcaf.nb.ca 
www.mcaf.nb.ca

MIRAMICHI
Miramichi Regional Multicultural Association
(506) 773-5272
info@mrma.ca
www.miramichimulticultural.com 

MONCTON
Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des 
immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFI)
(506) 382-7494
info@cafi-nb.org
www.cafi-nb.org 

Multicultural Association of the Greater Moncton Area 
(MAGMA)
(506) 858-9659
info@magma-amgm.org
www.magma-amgm.org 

SAINT JOHN
Saint John Newcomers Centre (SJNC)
(506) 642-4242
bienvenue@sjnewcomers.ca
www.sjmnrc.ca

Iba pang resources na maaring makatulong sa inyo:

District scolaire francophone Sud
http://francophonesud.nbed.nb.ca 

Education and Early Childhood Development
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/education.html

EECD Parent Portal
https://www.nbed.nb.ca/parentportal/en/

Upang humanap ng early learning and childcare  
centre kung saan Pranses ang salita:  
https://www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/search/elc/

Association francophone des parents  
du Nouveau-Brunswick
www.afpnb.ca
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MGA ORGANISASYON NA SUMASALUBONG  
SA MGA BAGONG-DATING



425, rue Champlain, Dieppe, NB E1A 1P2 | (506) 856-3333

nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca | francophonesud.nbed.nb.ca


