
Tungkol Sa Mga Gamit ng Bata sa Paaralan na Iuuwi sa Bahay 
 

Para sa mga magulang 

 

Kaugnay sa pansalamantalang pagsasara ng paaralan, may mga gamit pang 

naiwan ang mga bata na nakatago sa kanilang classroom, ang mga sumusunod 

ay petsa ng pagkuha ng mga gamit para iuwi sa bahay.  

  

・ Para sa mga malalapit sa paaralan, maglakad po lamang papunta sa 

paaralan. Kung sakali namang gagamit ng sasakyan, pumasok sa Main 

Gate at lumabas sa West Gate. Para sa detelyadong impormasyon, tignan 

lamang ang larawan na nasa ibaba.  

・Pakiusap na huwag papuntahing mag-isa ang bata sa paaralan.  

・Pumunta lamang sa mga petsa na nakasulat sa ilalim.  
 March 10 (Tuesday)  11:00 – 14:00  Grade 1 

March 11 (Wednesday)  11:00 – 14:00  Grade 2 
March 12 (Thursday)  11:00 – 14:00  Grade 3 

 
①Kung hindi maginhawa sa inyo ang nasa itaas na iskedyul, maaari      
kayong pumunta kasabay ng ibang iskedyul ng ibang grado.  

②Para sa mga Grade 4 at Grade 5, maaaring dalhin pauwi ng mga    

bata ang mga iuuwing gamit sa March 24(Martes) sa Closing Ceremony.  

③Para sa mga Grade 6, dalhin pauwi ang mga gamit sa Graduation      

Ceremony sa March 19 (Huwebes).  

④Magdala ng bag na paglalagyan ng mga iuuwing gamit.  

⑤Kung sakaling hindi makakapunta sa nasa itaas na iskedyul sa Closing 

Ceremony (para sa Grade 4 at 5) at Graduation Ceremony (para naman sa 

Grade 6), ipaalam po lamang sa kanilang guro.  

 

Mangyaring pumasok at umalis sa paaralan gaya ng sumusunod.  

①  Pumasok sa Main Gate kung maglalakad o gagamit ng sasakyan.  

②  Para sa mga maglalakad, dumaan sa North Building sa may bintana 

(Grade 1 classroom). Para sa mga gagamit ng sasakyan, tignan at 

maghintay sa mayroong markang star ★  sa harapan ng Clinic Room sa 

North Building, ang paradahan ay nasa harapan ng School Flag Tower, 

kung alinman sa A-G ang walang nakaparada, iparada ang sasakyan dito. 

(Tignan ang larawan) 

③  Pumasok sa North Building Entrance ng paaralan. . 

④  Ang mga iuuwing gamit ay nakasulat sa blackboard ng classroom ng 

inyong anak. 

⑤  Kung lalabas sa gusali ng paaralan, lumabas lamang sa North Building 

Entrance.  

⑥  Sa paglabas ng paaralan, gamitin ang daan sa may gilid ng Gym Entrance 

kung naglalakad at kung nakasakay naman sa sasakyan, kumaliwa sa 

West Gate palabas ng paaralan   

 

Mangyaring tignan ang pinapakitang larawan ng daanan. 

Salamat sa inyong pang-unawa at kooperasyon.  


