Porma Para sa mga Manggagawang nasa Serbisyong Kritikal
(Critical Service Worker Request Form)
Kindergarten- Grade 6 na Pamilya
Mangyari po lamang na ibigay ang sumusunod na impormasyon upang ipaalam sa amin kung
kayo ay isa sa mga manggagawa na nagbibigay ng serbisyong kritikal at kung ang inyong anak ay
nangangailangan ng pag-aaral sa loob ng klase habang tayo ay nasa antas na Pula sa pagtugon
sa pandemic. Kung maaari po lamang na kalakip sa impormasyon na inyong ibibigay ang lahat ng
mga magulang/parents o tagapag-alaga/caregivers sa bahay kung mayroong higit sa isa.

Pangalan ng Mag-aaral:_______________________ Baitang:_________Teacher:_____________

Lagyan ng tsek (√) ang kahon
Kahon A

na pinakaangkop sa inyong sitwasyon.

Pangunahing Tagapag-alaga at hindi Kritikal na Manggagawa

Kahon B
Pangunahing Tagapag-alaga at nagbibigay ng Serbisyong Kritikal pero HINDI
nangangailangan ng pag-aaral sa loob ng klase dahil may kaayusan sa skedyul ng trabaho at pagaalaga ng mga anak. Ang aking anak ay pwedeng gawin sa bahay ang pag-aaral.
Kahon C
Pangunahing Tagapag-alaga at nagbibigay ng Serbisyong Kritikal at ang
alternatibong pangangalaga ng mga anak ay hindi maaari. Ang aking anak ay nangangailangan ng
pag-aaral sa loob ng klase.
•

Kung nilagyan ninyo ng Tsek (√) ang kahon A o B, natapos niyo na ang porma na ito. Maari
na ninyong pirmahan at isauli sa guro/titser ng inyong anak.

Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga:_________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kung nilagyan ninyo ng tsek (√) ang Kahon C, maari po lamang na kumpletohin ang mga
sumusunod na impormasyon ukol sa mga Manggagawang nagbibigay ng Serbisyong Kritikal.

Critical Service Worker Information
Magulang/ Tagapag-alaga #1
Pangalan ng Magulang: ___________________________
Employer: _____________________________

Parent/ Caregiver #2
Pangalan ng Magulang: ___________________________
Employer: ___________________________
Kung ang inyong anak ay sumasakay sa school bus, kailangan ba ng inyong anak ang
patuloy na transportasyon ng school bus? (Oo/hindi) __________

Mga Trabaho na Nagbibigay ng Serbisyong Kritikal
Ang Edukasyon sa Manitoba ay isinasaalang-alang ang mga sumusunod bilang unang
Baitang na mga kritikal na manggagawa. Maaaring markahan ng (X) ang angkop na
kahon sa unang baitang para sa magulang/manggagawa #1 at magulang/tagapag-alaga
#2.
#1

#2

Baitang 1 na Kritikal na Manggagawa (KAILANGAN ang pagpasok sa paaralan)

Nagbibigay ng pag-alaga sa Serbisyong Medikal
Manggagawa sa Serbisyong Medikal
Kindergarten to Grade 12 Education Provider (all teachers, administrators
and support staff)
Manggagawa sa Day care
Tagapagpapatupad ng Batas
Nabibigay ng Serbisyo sa Bilangguan
Bombero at Nagbibigay ng First Aid
Direct Social Services and Child Protection Worker

Ang Edukasyon sa Manitoba ay kailangang tumanggap ng mga estudyante na may
mga magulang o tagapag-alaga na nasa Baitang 1 na mga Manggagawang Kritikal.
Kasunod nito, susubukan nitong kumuha ng karagdagang mga manggagawang
magbibigay ng serbisyong kritikal. Ang mga limitasyong ito ay lubhang
makakaapekto sa bilang ng mga bata na maaaring pamahalaan ng ligtas sa paaralan
kaya nagkaroon tayo ng Baitang1 at Baitang 2 na sistema. Mangyaring suriin ang
saan naaangkop sa IKALAWANG kahon para sa mga magulang/tagapag-alaga #1 at
#2.
#1

#2

Baitang 2 na Kritikal na Manggagawa (Ang paaralan ay MAAARI na tumanggap
kung maari)

Manitoba Essential Services (including: Veterinary Services,
Dairy/Poultry Lab and Inspection Services, Flood Support, Emergency
Response Team, Income Security, Children’s Special Services, Child
Welfare, Manitoba Developmental Centre, Community Living,
Department of Government Services, Department of Health, Department
of Highways and Transportation, Department of Justice, Workplace
Safety and Health, Fire Commissioner’s Office, Department of Natural
Resources, Water Treatment Plants).
Front Line Natural Resources Worker
Gas Station Attendant
Grocery Store Staff
Other (maaaring ilarawan ang kritikal na serbisyong
binibigay)_________________________________________________

Maaaring isulat o sumulat ng anumang mga karagdagang komento o impormasyon na
sa palagay ninyo ay kapaki-pakinabang para sa paaralan.

Lagda ng Magulang:______________________________

