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West Regional Office, 1Civic Centre Court, Toronto, M9C 2B3 
 

Setyembre 30, 2016 
 
 
Mahal na mga Magulang/Mga Tagapag-alaga at Mga Miyembro ng Komunidad: 
 
Ako ay sumusulat sa inyo upang ipaalam sa inyo na noong Miyerkules, ika-22 ng Hunyo 2016, ay inaprubahan ng 
Lupon ng mga Trustee ang isang Pagsusuri ng Kaluwagan sa Mag-aaral (Pupil Accommodation Review) na 
kabibilangan ng mga sumusunod na sekundaryong paaralan:  Forest Hill Collegiate Institute, John Polanyi 
Collegiate Institute, Oakwood Collegiate Institute, Vaughan Road Academy, at York Memorial Collegiate 
Institute. 
 
Ang Pagsusuri ng Kaluwagan sa Mag-aaral (Pupil Accommodation Review) ay isang prosesong ipinag-uutos ng 
Ministri upang gamitin sa paggawa ng mga pagpapasiya tungkol sa kinabukasan ng isang paaralan o grupo ng 
mga paaralan.  Inaprubahan ng Lupon ng mga Trustee ang isang binagong proseso ng Pagsusuri sa Mag-aaral 
para sa pagsusuring ito dahil sa mababang pagpapatala sa Vaughan Road Academy at sa mga kaugnay na 
paghamong hinaharap ng paaralan tungkol sa kakayahan na magbigay ng isang matatag na programa para sa 
mga mag-aaral. 
 
Ang binagong proseso ay nangangailangan ng isang minimum na tatlong buwan upang makumpleto at isang 
pampublikong pagpupulong man lamang.  Kasama sa proseso ang isang pagkakataon para sa pangkalahatang 
publiko at sa mas malaking komunidad na masuri ang pangunang ulat ng kawani at magbigay ng katugunan 
tungkol sa rekomendasyon ng kawani.  
 

Upang mapakinggan ang boses ng komunidad at maghikayat ng pakikilahok, dalawang mga pampublikong petsa 
ng pagpupulong ang itinakda.  
 
Huwebes, Oktubre 13, 2016  7:00 p.m. – 9:00 p.m.   
Martes, Oktubre 18, 2016 7:00 p.m. – 9:00 p.m.   
 
Parehong pagpupulong ay gaganapin sa Vaughan Road Academy, gymnasium, 529 Vaughan Road, Toronto. 
 
Bilang karagdagan sa pagdalo sa mga pampublikong pagpupulong, kayo ay maaaring manatiling nakakaalam sa 
pamamagitan ng pagbisita sa website ng TDSB sa www.tdsb.on.ca/accommodationreviews.  Mula sa drop-down 
menu, piliin ang:  Pupil Accommodation Reviews  2015 – Forest Hill CI, John Polanyi CI, Oakwood CI, Vaughan 
Rd. Academy at York Memorial CI.  Ang mga petsa at oras ng pagpupulong ay maaaring magbago.  Mangyaring i-
tsek ang website.  
 
Kung kailangan ninyo ng anumang uri ng akomodasyon tungkol sa aksesibilidad, o kailangan ng isang tagasalin-
wika o tagapag-alaga ng bata sa pagpupulong, pakitawagan ang 416-394-3925 bago mag-Huwebes, Oktubre 6, 
2106. 
 
Ako, kasama ng mga Superintendente ng Edukasyon na sina Vicki Branco at Sandra Tondat, ay nakatalagang 
panatilihin kayong nakakaalam tungkol sa buong proseso ng pagsusuri.  Mangyaring huwag mag-atubiling 
makipag-ugnayan sa akin sa 416-394-2039 kung mayroon kayong anumang mga tanong. 
 
Nang matapat, 

 
  
  

c.c. Jennifer Arp, Trustee, Ward 8  
c.c. Chris Tonks, Trustee, Ward 6 

Leila Girdhar-Hill c.c. Marit Stiles, Trustee Ward 9 
Superintendent of Education c.c. Shelley Laskin, Trustee, Ward 11  

http://www.tdsb.on.ca/accommodationreviews
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English This document contains important information.  Please take it to someone who can read 
English or to your School Office so that they can arrange for an interpreter or translation. 

French Le présent document contient des renseignements importants. Veuillez le montrer à une 
personne qui comprend l’anglais écrit ouau bureau de votre école qui prendra les 

dispositions requises pour engager un interprète ou un traducteur. 

Italian 

 

Portuguese 

 

Somali 

 

Spanish 

 

Tagalog 

 

Vietnamese 
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