
Reception at mga pansuportang
serbisyo para sa mga bagong-dating 

Vous accueillir, avec plaisir!
Programme des travailleurs d’établissement dans les écoles

Pjila'si

Bienvenue

Tonga soa

Welcome

Wilkommen

Mabuhay

مرحبا



ANG SCHOOL SETTLEMENT WORKERS (SSW) 
PROGRAM

Misyon
Upang gawing mas madali 
ang pagsali at ang mabuting 
pag-aaral ng mga bagong-
dating na estudyante sa mga 
paaralan ng DSFS, at upang 
hikayatin ang kanilang pagla-
hok at ang pagsali ng kanilang 
mga pamilya sa paaralan 
at sa buhay sa komunidad. 

Mga layunin
• Ang mga estudyante at mga magulang/guardian ay 

mas pamilyar sa francophone school system ng 
New Brunswick at sa kultura sa Canada

• Lumalahok sila sa mga aktibidad sa paaralan at 
mas nalalaman nila ang community resources

• Nagdidebelop sila ng pagkadama na sila’y bahagi 
ng kanilang bagong komunidad

• Ang mga bagong-dating na kabataan ay sinusupor-
tahan sa kanilang pag-aaral at sa kanilang buhay 
at mga plano para sa kanilang karera

• Ang mga magulang/guardian ay isinasali sa lahat 
ng mga aspeto ng lipunan sa Canada, at mayroon 
silang skills na kinakailangan upang suportahan 
ang mga plano ng kanilang mga anak para sa 
edukasyon at sa karera

• Ang mga tauhan sa paaralan ay may kakayahan 
at skills upang suportahan ang pagsali ng mga 
bagong-dating sa sistema ng paaralan
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Ang SSW team ay handang tumanggap at 
magsilbi sa inyo, nasaan man kayo sa DSFS!

DSFS SCHOOL AT SSW TEAMP MAP



• Pinag-iisipan ba ninyong i-enrol ang inyong 
anak sa isang paaralan sa aming distrito?

• Kailangan ba ninyo ng impormasyon tungkol 
sa sistema ng paaralan?

• Mayroon ba kayong mga katanungan, o 
kailangan ba ninyo ng tulong?

• Nais ba ninyong lumahok sa aming mga 
aktibidad?

Ang aming school 
settlement workers ay 
naririto upang tumulong!

KONTAKIN KAMI

Upang kontakin ang isang team member:
(506) 856-3333
Nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca

francophonesud.nbed.nb.ca/nouveaux-arrivants/programme-tee

francophonesud.nbed.nb.ca/nouveaux-arrivants/programme-tee
mailto:Nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca
francophonesud.nbed.nb.ca/nouveaux-arrivants/programme-tee


ANG MGA SERBISYONG INAALOK NG SSW
Ang SSW team ay nag-aalok ng iba't-ibang mga serbisyo sa 
mga imigranteng estudyante at sa kanilang mga pamilya:

Impormasyon 
at oryentasyon

• Suporta para sa mga magulang ng 
bagong-dating para sa pagrerehistro 
sa paaralan 

• Information sessions tungkol sa sistema 
ng paaralan at sa buhay sa Canada

• Impormasyon tungkol sa paaralan at 
mga extracurricular na programa

• Impormasyon at suporta para sa mga 
kabataan at mga magulang hinggil sa 
settlement at sa pagsali sa buhay sa 
paaralan

• Mga referral para sa magulang at pamilya 
para sa mga serbisyo at resources na 
available sa mga paaralan at sa komunidad

• Coaching at mga serbisyo sa intercultural 
awareness para sa mga magulang at 
mga tauhan sa paaralan

Mga koneksyon 
sa komunidad

• Pag-organisa ng mga sosyal at kultural na 
aktibidad para sa kabataan at sa kanilang mga 
pamilya upang tulungan silang makilala ang 
kanilang bagong kapaligiran at upang patibayin 
ang kanilang buklod sa kanilang mga komunidad

• Tulungan ang mga bagong-dating na kabataan na 
lumahok at maging mga aktibong kalahok sa 
paaralan

• Lumikha ng mga lugar kung saan maari silang 
makibahagi at mag-networking

• Hikayatin ang mga kabataan at pamilya na 
lumahok sa mga aktibidad sa paaralan at 
komunidad, at sa mga extracurricular na aktibidad. 

• Magtanghal ng mga aktibidad na nagtataguyod 
ng isang mapagtanggap at inklusibong kapaligiran 
sa paaralan para sa mga estudyante at sa mga 
pamilya.
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TULOY PO KAYO!
Kayo ay bagong-dating 
sa New Brunswick at 
nais ninyong bigyan 
ang inyong anak ng:
• mahusay na edukasyon
• mahusay na bilingualism
• isang paaralan na bukás sa mundo at 

nagbibigay-respeto sa mga pagkakaiba
• isang kapaligirang nagtataguyod sa 

kalusugan, kaligtasan, at kabutihan

Ang SSW team sa DSFS ay nag-aalok ng mga serbisyo 
para sa inyo at ginagawa nitong mas madali ang 
inyong pagsali sa komunidad ng paaralan.


