
 

 

Sir Charles Tupper Secondary School 
419 East 24th Avenue, Vancouver, B.C. V5V 2A2 

Telephone: (604) 713-8233  Fax: (604) 713-8232 
 
 
 
PARENT - TEACHER CONFERENCE 
Thursday, December 11th, 2019 
Cafeteria 
3:00pm – 4:30pm and 5:30pm – 7:00pm 
 

Ang mga estudyante ay pauuwiin ng 2pm sa araw na ito. 
 

School Appointments - Parent Instructions 
 

 

*** Kinakailangan na alam niyo ang pangalan ng mga guro para makapag-book ng appointment sa 

kanila. Hingin niyo sa inyong mga anak ang kanilang timetable o pangalan ng mga guro bago mag-

umpisa *** 

 

1. Mula 3:00am, Lunes, November 25th hanggang 8:00pm, Lunes, December 9th, ang 

ating school appointments website ay magiging aktibo: 

https://tuppersecondary.schoolappointments.com/ 

2. I- Click ang Sir Charles Tupper sa listahan ng mga eskwelahan. 

3. I-Rehistro ang account sa pamamagitan ng pag click ng "REGISTER" menu tab at 

punan ang on-line form.  Piliin ang user id at password para sa iyong sarili at I- click ang 

"Register Now" na buton. 

4. Idagdag ang pangalan ng inyong anak sa sistema sa pamamagitan ng pag click ng  

"Add a Student" na buton. I-Click ang "Insert New" na buton kung nais magdagdag ng 

pangalan ng anak. 

5. I-Click ang "date" icon katabi ng pangalan ng bawa’t pangalan ng bata upang makapag- 

iskedyul ng  appointments.  Piliin ang guro na gusto niyong makausap at i-click ang  

"View Calendars." na buton. Gamitin ang "Ctrl" o "Command" key upang piliin ang 

maraming guro  at makita lahat ang mga pangalan ng sabay sabay.  

6. I- Click ang bakanteng time slots para i-book ang inyong appointments at i- click ang 

"Book Appointments" na buton upang ma-save ang inyong bookings. 

May mga Multicultural workers/ translators na maaring tumulong sa inyo. Maari niyo rin silang 

I-book gamit ang sistema ng online booking. Maging sigurado na meron na kayong 

appointment sa mga guro bago niyo I-book ang multicultural worker/ translator sa parehong 

oras ng inyong appointment. 


