School District No. 40

Survey Tungkol sa Transportasyon sa Queensborough
Mahal na Magulang /Tagapag-alaga,
Ang New Westminster Board of Education ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa mga pamamaraan ng transportasyon ng mga
mag-aaral na nakatira sa Queensborough at nag-aaral sa New Westminster Secondary School (NWSS). Hinihiling namin sa mga
magulang na nakatira sa Queensborough area na kumpletuhin at ibalik ang survey na ito sa alinmang lokal na opisina ng paaralan
bago mag Ika-15 ng Nobyembre 2017. Maaari mo ring i-scan at i-email ang nakumpletong survey sa survey@sd40.bc.ca Ang buod
ng survey ay ipapaabot sa TransLink at sa City of New Westminster Transportation Committee. Hindi ibabahagi ng District ang
anumang personal na impormasyon. Salamat po.
Seksyon 1:
1) _____ Bilang ng mga anak na nakatira sa aking tahanan na nag-aaral sa NWSS ngayon 2017/2018 (grade 9-12)
2) Ang aking mga anak ay pumapasok sa NWSS gamit ang (mangyaring lagyan ng √):
a.
TransLink
sa umaga lamang
i.
sa hapon lamang - pagkatapos ng eskwela
ii.
umaga’t/hapon - pagkatapos ng eskwela
iii.
iba pang paraan, mangyaring tukuyin
iv.
kotse - magulang/adult na driver
b.
kotse - student driver
c.
carpool
d.
naglalakad/nagbibisikleta
e.
iba pang paraan, mangyaring tukuyin
f.
Seksiyon 2: Kung nais mo ng serbisyo ng bus mula Queensborough patungo sa High School para sa 2018-2019 na school year,
mangyaring punan ang seksyon sa ibaba:
1.

Ilang mga bata sa inyong pamilya ang nangangailangan ng serbisyong ito? _________________

Seksyon 3:
Nais ba ninyo ng isang organisadong carpool o paghahatid ng mga mag-aaral na kung saan ang mga magulang ay magtutulungan sa
pagmamaneho ng mga bata patungong NWSS?
Oo

Hindi

Seksyon 4:
Kung ang inyong anak ay kasalukuyang gumagamit ng pampublikong sasakyan, mangyaring sabihin ninyo sa amin ang anumang mga
alalahanin (halimbawa: naiwanan ng bus, nahulí ang bus, o punô ang bus). Kung nais ninyo ng karagdagang impormasyon sa
magiging resulta ng survey na ito mangyaring isulat ang inyong pangalan at impormasyon upang makontak kayo

Pangalan (i-print): __________________________________________________________________________
Telepono: ________________________________

•

Email: __________________________________

Ang pormularyong ito ay makukuha rin sa wikang Tagalog sa:
https://newwestschools.ca/queensborough-bus-survey/

Queensborough Transportation Survey [Filipino]

