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Term One Reports 

Sa darating na Huebes, December 5th, ang Term One report cards ay ilalabas electronically sa 

pamamagitan ng MyEducation website. Makikita ninyo ang electronic version ng report card na 

nagpapakita ng marka, mga gawi sa pagtatrabaho at ang tugmang kumento, pati na rin ang kabuuan ng  

attendance. Kung ang inyong anak ay nasa grade 8 at ito ang unang pagkakataon nilang mag log in, ang 

Login ID ay ang student number at ang password ay Dist$2019.  

 

 

 

 

 

 

Para sa mga nakagamit na, kung kayo ay nahihirapan mag log in, paki subukan and sumusunod na mga 

options ayon sa order nito: 

1. Login ID – Student number; Password Dist$2019 

2. Gamitin ang ‘I forgot my password’ function sa login screen – may temporaryong password na 

ipapadala sa email address kung kanino naka-ugnay ang account 

Kung itong dalawang opsyon ay hindi umubra… 

3. Magpadala ng email sa Vice-Principal Adam Tuerlings, (atuerlings@vsb.bc.ca) upang ma reset 

ang inyong password. Paki-lakip ang pangalan ng estudyante at student number. Maaring abutin 

ito ng ilang araw. 

Parent-Teacher Conferences 

Ang Parent-Teacher conferences ay gaganapin sa Miyerkules,December 11th  sa Tupper cafeteria. Ang 

mga sesyon ay tatakbo ng 5 minuto bawa’t timeslot mula 3:00pm – 4:30pm at 5:30pm – 7:00pm at ang 

sign-up ay gaganapin online sa pamamagitan ng paggamit ng School Appointments: 

tupper.schoolappointments.com 

Ang bookings ay mag-uumpisa ng: Monday, November 25, 2019 

Ang bookings ay magsasara ng: Monday, December 9, 2019 

 

Ang mga pamilya ay maaring maunang mag sign –up sa 4 na appointments umpisa November 25. Sa 

December 2, ang mga pamilya ay maaring mag sign up para sa karagdagang appointments. Kahit na ang 

bookings bukas ng November 25, sikapin niyong makagawa ng account bago pa mag-umpisa ang 

bookings. Para sa pinakamahusay na availability, pinapayuhan namin kayo na magumpisang mag sign up 

para sa conferences pagkabukas ng booking window. Nirerekomenda namin na magtalaga ng 5 minutes 

sa pagitan ng appointments para may oras kayo sa paghahanap ng mga guro. Yung ibang mga guro ay 

mabilis mapuno pagkatapos bumukas ang bookings. Kung ang lahat ng appointment times ay puno para 

sa isang guro na gusto niyong makausap, kailangan niyong kumontak sa guro sa pamamagitan ng 

telepono o email upang ayusin ang oportunidad ng pagkikita. 

Ang Counsellors, School-Based Resource Teachers, at Teacher-Librarians ay maari ding makita sa 

pamamagitan ng drop-in appointments (maaring kausapin kapag bakante). 

Dist$2019 


