
 

 

 

 
 

Newcomer Welcome Centre 

 

Ano ba ang mga ginagawa ng Centre? 
Ano bang dapat kong asahan sa pagbisita ko? 

Sino dapat ang pumunta sa Centre? 

• Ikaw ay babatiin ng isa sa mga tauhan ng 

EAL. Maaaring ibigay ang interpreter, 

kung kinakailangan. 

• Irerehistro mo ang iyong anak. Kailangan 

maipakita ang mga importanteng dokumento 

para kumpletuhin ang pagpaparehistro. 

• Ipapakilala kayo sa isang support worker (SSWIS) 

na tutulong sa inyo kung paano mag adjust ng 

bagong buhay niyo dito sa Canada. 

• Ang iyong anak ay bibigyan ng pagsusuri 

upang malaman ang kanilang kakayahan sa 

wikang ingles. Ang impormasyon na ito ay 

ibabahagi din sa kanyang eskwelahan. 
 

• Ipinapakilala ang mga bagong dating sa EAL 

Team. 

• Nag rerehistro ng mga estudyante sa 

elementary o high school. 

• Sinusubukan ang abilidad ng EAL student sa 

kanilang language skills. 

• Nagrerekomenda ng suporta at programming 

para sa mga estudyante. 

• Ipinapakilala ang mga pamilya sa Settlement 

Support Workers in Schools (SSWIS) *na tutulong 

sa inyong gumawa ng mga koneksyon sa 

kanilang bagong komunidad.* 
 

*Saskatoon Open Door Society 
 

• Lahat ng mag-aaral na hindi Canadian Citizens. 

• Mga mag-aaral at kanilang mga pamilya na 

bago sa Prairie Spirit School Division at hindi 

nagsasalita ng Ingles bilang kanilang unang wika. 

Asahang tumagal ng 1-2 oras ang pagbisita. 
 



  
 

• Patunay ng Edad ng Mag-aaral - halimbawa: 

documento ng imigrasyon, pasaporte, status card, 

sertipiko ng kapanganakan 

• Patunay ng katayuan sa imigrasyon - 

halimbawa: documento ng pansamantalang 

residente, pasaporte, Kard ng Permanenteng 

residente, Kard ng Pagkamamayan 

• Patunay ng Pagkaresidente- halimbawa: 

kasunduan sa pag-upa, bayarin sa kuryente,tubig 

etc., Beripikasyon ng Canada post 

• Nakaraang Tala ng Paaralan - halimbawa: report 

card para sa studyante ng elementarya or opisyal na 

kopya ng grado sa pagaaral na isinalin sa salitang 

ingles para sa studyante ng haiskul. 
 

Newcomer 
Welcome 
Centre 

 
Ang Newcomer Welcome Centre ay 

nagbibigay sa pamilya ng maligayang 

pagtangap, pang-unang tulong at 

introduksyon sa Prairie Spirit School Division 
 

121 Collins Street 
Warman, Saskatchewan 

phone: 306-683-2800  
email: info@spiritsd.ca  

website: www.spiritsd.ca 

Ano ang mga kailangan kong dalhin sa Centre? 

 
Appointment: 

Petsa at oras 

phone: 306-683-2800 

Please allow 1 - 2 hours for your visit 
 

Newcomer Welcome Centre 

Teachers: Liz Harrison 

Cheryl Redekopp 
 


