SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Extended Learning Opportunities Department
PAPEL SA PAGSALI NG MAG-AARAL SA PRIMETIME 2020-2021
KOMPLETUHIN ANG ISANG PAPEL NG PAGSALI SA BAWA'T MAG-AARAL
KAALAMAN TUNGKOL SA MAG-AARAL
Pakiprinta nang malinaw.
1. Pangalan ng Paaralan:

2. Antas ng Baitang:

3. Apelyido ng Estudyante (TUNAY NA PANGALAN)
4.Palayaw:
7. Kasarian:

Una

Gitna

5. Ibang Pangalang Unang Ginamit (AKA):
L

B

Walang Kasarian 8. Edad:

11.Tirahan:

6. Kapanganakan:

9. Lahi:

/

10. TeleponosaBahay: (

Lunsod:

Estado:

12. Adres (kung kakaiba sa tinitirhan):

Lunsod:

/
)

Sipkod:
Estado:

Sipkod:

KAALAMAN TUNGKOL SA MGA KAPATID
Ibilang lamang ang mga kapatid na kasalukuyang kasali sa PrimeTime sa paaralang ito, kung nararapat.
Kapatid 1 Tunay na Pangalan:

Baitang:

Kapatid 4 Tunay na Pangalan:

Baitang:

Kapatid 2 Tunay na Pangalan:

Baitang:

Kapatid 5Tunay na Pangalan:

Baitang:

Kapatid 3Tunay na Pangalan:

Baitang:

Kapatid 6Tunay na Pangalan:

Baitang:

KAALAMAN TUNGKOL SA TATAWAGAN
Dapat magbigay ng tatlong matatawagan. Sa karagdagang matatawagan, gamitin ang bahaging Karagdagang Kaalaman Tungkol sa Tatawagan sa Biglang Pangangailangan sa
Pahina 2.
1. NAGPAPALISTANG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA O UMAAMPONG MAGULANG
Buong Pangalan

Kaugnayan sa Mag-aaral

Kung hindi, ibigay ang tirahan:

Pangunahing Wika:

Kabahay ng Mag-aaral

Lunsod:

Telepono sa Bahay: (

)

Estado:

Selpon: (

Trabaho:

)

Oo

Hindi

Zip Code:

Email Address:

Telepono sa Trabaho: (

)

2. IBANG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA O UMAAMPONG MAGULANG
Buong Pangalan
Kabahay ng Mag-aaral

Kaugnayan sa Mag-aaral
Oo

Pangunahing Wika:

May Pahintulot na Susundo

Hindi Kung hindi,ibigay ang tirahan:

Telepono: (

Lunsod:

)

Selpon: (

)

Estado:

Oo

Sipkod:

Email Address:

Trabaho:

Telepono sa Trabaho: (

)

3. TATAWAGAN SA ORAS NG BIGLANG PANGANGAILANGAN
Buong Pangalan
Kabahay ng Mag-aaral
Pangunahing Wika:

Kaugnayan sa Mag-aaral
Oo

May Pahintulot na Susundo

Hindi Kung hindi, ibigay ang tirahan:

Telepono sa Bahay: (

Lunsod:

)

Selpon: (

Trabaho:

)
Telepono sa Trabaho: (
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Estado:

Email Address:
)

Oo

Hindi
Sipkod:

Hindi

SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Extended Learning Opportunities Department
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Apelyido ng Mag-aaral(TUNAY NA PANGALAN)

Una

Gitna

KARAGDAGANG KAALAMAN NG TATAWAGAN SA BIGLANG PANGANGAILANGAN
1. Pangalan:

Tirahan:

Telepono:

Kaugnayan:

2.Pangalan:

Tirahan:

Telepono:

Kaugnayan:

3.Pangalan:

Tirahan:

Telepono:

Kaugnayan:

KAALAMAN TUNGKOL SA KALUSUGAN NG MAG-AARAL
Ang pangasiwaan ng PrimeTime ay nasa loob ng paaralan, subali’t, ang kaalaman tungkol sa kalusugan ng inyong anak at manggagamot ay walang nalalaman ang PrimeTime. Upang
matiyak ng PrimeTime na mapagkalooban ng isang matiwasay sa kalooban at pangangatawang kapaligiran para sa inyong anak, pakiusap na punan ang lahat ng kaalaman at ilakip ang
mga dokumentong kailangan. Kung nais na ang kawani ng PrimeTime ang magbigay ng gamot sa inyong anak habang nasa Primetime, ang magulang/tagapag-alaga at manggagamot
ay dapat gawin at lagdaan ang Papel na Nagpapahintulot na Magbigay ng Gamot na makukuha sa Program Leader. Ang pagsali sa PrimeTime ay maaaring maantala kapag ang
mga dapat na gawin ay hindi nagawa bago ang pagsali ng mag-aaral. Ang hindi pagbigay ng mga dokumento ay maaaring magbunga ng hindi pagsali sa PrimeTime.
1. A) Taglay ba ng inyong anak ang mga sumusunod na kalagayan sa kalusugan?
Asthma

ADD/ADHD

Diabetes

Malubhang Allergy/Epinephrine Autoinjector

Seizure Disorder

Wala

Iba _______________

Kung minarkahan ang alinmang kalagayan sa itaas, pakipaliwanag ang uri (kung nararapat):
B) Kailangan bang uminom ng gamot ang inyong mag-aaral habang nasa PrimeTime?

Oo

Hindi

Kung oo, dapat tapusin ng magulang/tagapag-alaga at manggagamot ang Papel na Nagpapahintulot na Magbigay ng Gamot. .Pakisulat ang (mga) pangalan ng gamot na kailangang
ibigay:
2. Pakilista ang anumang pagkain, gamot, o allergy, pagkaing bawal o gawaing hindi maaaring gawin ayon sa manggagamot:

3. May kalagayan ba ng inyong anak na nangangailangan ng tulong ng isang kawani?

Oo

Hindi Kung oo, ipaliwanag ang kaniyang kalagayan:

4. Taglay ba ng inyong anak ang alinman sa sumusunod sa karaniwang araw ng pasukan?

504 Plan

IEP

Isa-Sa-IsangTulong

Wala

Kung minarkahan ang alinman sa itaas, pakipaliwanag ang kalagayan at/o kapansanan ng inyong anak:

5. Tukuyin ang anumang ibang sakit, karamdaman, pangangailangang emosyonal, mga gamot na kalimitang iniinom sa bahay, o kalagayan sa kalusugan na dapat malaman ng kawani
ng PrimeTime upang maibigay ang pangangailangan ng inyong anak:

6. Pakibigay ang anumang karagdagang kaalamang makakatulong sa tagumpay ng inyong anak sa Programang PrimeTime.
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PAG-AMIN NG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA/UMAAPONG MAGULANG

Pakiusap na basahing mabuti ang sumusunod at tanggapin ang kasunduan sa paglagda sa ibaba.
Pagtasa sa Programa/Mag-aaral
Narito akong nagbibigay ng pahintulot sa kawani ng PrimeTime upang pag-usapan ang pag-aaral at pag-uugali ng aking anak kasama ang mga kagawad ng paaralan upang malaman
ang kaniyang pangangailangan. Nauunawaan kong ang mga kaalaman tungkol sa pagsulong ng aking anak sa paaralan, gayundin sa mga surbey na ibinigay sa mga magulang, guro, at
tagapangasiwa, ay maaaring gamitin sa pagtasa ng programa at ang mga datos ay mananatilinglihim at ang pangalan ng aking anak ay hindi ibibigay o makilala sa anumang kalagayan.
Paglabas ng Larawan/Bidyo/Medya
Sa buong paaralang-taon, ang mga paaralan ay magkakaroon ng mga kaganapang ang medyang tagapag-balita, ang SDUSD at/o PrimeTime Partners ay maaaring nais maglahad.
Maaaring isang kinatawan ang kukuha ng mga litrato at/o bidyo na ilalabas sa balita ang kaganapan at mga mag-aaral ng PrimeTime. Pinahahalagahan namin ang pagsali ng
inyonganak, at hinihingi ang inyong pahintulot na isali siya. Pakiusap na markahan ang kahon sa ibaba kung pinahihintulutan ninyo ang inyong anak na sumali:
Oo, pinahihintulutan ko ang aking anak na matanong at malitrato/ma-bidyo ng medyang tagapagbalita.
Oo, pinahihintulutan ko ang akinganak na malitrato ng Distrito at/o PrimeTime Partners. Ang mga litrato ay maaaring gamitin sa websayt ng Distrito at/o PrimeTime Partner.
Oo, pinahihintulutan ko na ilathala ng SDUSD at/o PrimeTime Partners ang mga gawain ng aking anak na ginagamit lamang ang unang pangalan(hal, sining, salaysay, atbp).
Oo, pPinahihintulutankona ma-bidyo ng Distrito at/o PrimeTime Partners. Maaaring mapanood ng mga kawani ng Distrito o publiko ang mga bidyo.
Hindi, pakiusap na huwag isali ang aking anak sa mga ganitong gawain. Ayaw kong makunan ng litrato o ma-bidyo ang aking anak.
Munting Aklat ng Magulang/Tagapag-alaga ng 2020-2021 PrimeTime
• Nabasa ko, at sumasang-ayong sumunod sa mga palakad at patakarang nasa 2020-2021 Munting Aklat ng Magulang/Tagapag-alaga ng PrimeTime na nakasalaan sa
• Nauunawaan kong pananagutang sabihin ang tamang kaalaman, ang hindi pagbigay ay maaaring magbunga na mapatalsik.
• Sumasang-ayon akong ipagbigay-alam ko sa aking anak na dapat niyang sundin ang mga tuntunin ng paaralan at programa.
Sa aking paglagda sa ibaba, inaamin at sumasang-ayon ako sa Program/Student Evaluation, Photo/Video/Media Release (markahan lamang ang mga kahon), at ang 20202021 Munting Aklat ng Magulang/Tagapag-alaga ng PrimeTime.
Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga/UmaampongMagulang:

Petsa:

Lagda ng Program Leader:

Petsa:
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