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IMPORMASYON PARA SA MGA MAGULANG 

 

Kagalanggalang na mga magulang, 

 

Ang Principal at ang mga tauhan ng “Istituto Leopoldo II di Lorena” ay nagpapasalamat sa inyong 
pagpili sa aming paaralan at aming ikinagagalak ang pag welcome sa inyo. Ang ating mithiin ay ang 
personal na pag-unlad at ang matagumpay na edukasyon ng inyong mga anak. Para sa layuning ito 
mahalagang pagtuunan ng pansin ang sumusunod: 
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ELECTRONIC REGISTER 

Mahalagang gamitin ang Electronic Register, kung saan ay matatagpuan ninyo ang 
mga impormasyon tungkol sa mga didactic-disciplinary ng mga estudyante, 
absences, komunikasyon ng mga guro, impormasyon sa mga kurso na dapat ipasa o 
karagdagang kaalaman sa kurso, mga pang-edukasyong outings at marami pang iba. 

 

Para makapasok sa website ng paaralan dapat mong i-type www.scuoletoscane.it.,  i-click ang 

symbolo ng aming institusyon at pumasok sa “area riservata”( reserved area) sa pamamagitan ng 
pag-tap sa username at password na ibinigay sa inyo ng “Ufficio Alunni”(Office of the Students) 
noong kayo ay nagparehistro. 

Login:    Password:      Ang username ay binubuo ng apelyedo at pangalan 
ng estudyante at ang password ay ang araw ng kapanganakan (araw/buwan/taon): es. rossipaolo 

– 07052004.   Pagkatapos sa unang pag link ang password, kung gusto nyo, ay maaaring baguhin. 

 

MGA TEXTBOOK 

Sa homepage sa gawing kanan, sa icon INFO matatagpuan ninyo ang mga impormasyon tungkol sa 
mga textbook ng klase/section ng inyong anak, at mula sa oktubre onwards ay matatagpuan naman 
ang mga oras ng pagtanggap ng mga guro. Ang listahan ng mga textbook ay matatagpuan sa lahat 
ng mga aklatan sa buong lalawigan.   

Matapos ma-ilathala ang pahayag sa website ng paaralan, ang sinumang may mababang ISEE (kita) 
ay maaaring magrequest na manghiram ng mga libro, ibig sabihin hihiramin ang mga ito ng walang 
bayad. Para magpresenta ng request ang pamilya ay dapat pumasok sa site gamit ang kanilang mga 
sariling kredensyal at iclick sa: “Studenti” (estudyante)- “Comodato”(hiram)- “Domanda” 
(application/request) (sa bar sa itaas). Pagkatpos ay punuan ang lahat ng mga patlang at ilakip ang 
updated na ISEE sa kasalukuyang taon.  
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ANG HINDI PAGPASOK/ ABSENCES 

Ipinapaalaala na, ayon sa batas, hindi maaaring mawala/umabsent ng mahigit sa 50 araw, katumbas 
ay humigit kumulang sa 225 na oras. Ang bilang na ito ay maaari lamang mahigitan dahil sa mga 
importanteng motibo, kung saan: medikal na sertipikasyon dahil sa mga importanteng /malubhang 
karamdaman, sertipiko para sa mga aktibidad sa isports at sa mga dayuhang mag-aaral, ang kanilang 
pagbabalik sa sariling bansa dahil sa motibong pangpamilya at residence permit.  

 

Dahil dito, at para sa kapakanan ng inyong mga anak, mangyaring: 

● Ipaalam sa paaralan ang anumang pagbabago ng mga numero ng telepono ng mga magulang 

● Palaging i-check ang mga absent, at kung kinakailangan, ay makipagusap sa class coordinator 

● Sa madali ay i-justify ang di pagpasok sa paaralan ng inyong anak sa pamamagitan ng PIN na 
ibibigay sa inyo ng “Ufficio Alunni” (Office of the Students) or sa taong nangangasiwa nito. 
● Iwasan ang pumasok ng late at lumabas ng maaga kung walang balidong kadahilanan lalo na 
at maraming mga assignments at mga quizzes/exams. 
 

EVALUATION 

Ang taon ng pag-aaral ay nahahati sa quarter at pentamestre (sa ika limang buwan) at ang paaralan 

ay magpapahayag ng dalawang report cards: isa sa Enero at isa sa Hunyo. Sa Marso ay makakaroon 

din ng report card upang ipaalam ang progreso ng inyong anak bago ang huling resulta. Para makita 

ang report cards kinakailanganan na  pumunta sa “Agenda” →”Curriculum Vitae”→”Pagella 

scolastica”. Kung merong mga mabababang grades, icheck ang mga recovery courses at ang mga 

isinaad na argumentong ibinigay ng mga guro upang makapasa. Ang paaralan ay nag oorganisa sa 

ilang mga subjects ng recovery course sa summer (summer courses). Kinakailanganang magbigay ng 

verification exam.                                                          

         

EDUCATIONAL OUTPUT 

Kadalasan ang paaralan sa loob ng taon ay nag oorganisa ng mga pang edukasyong outing, pang 
educational trip at ng mga kurso ng wika sa ibang bansa. Ang mga ito ay ipapaalam sa mga pamilya  

 



 

 

 

sa pamamagitan ng site at kinakailanganan lagdaan ang authorisation form. Habang may mga 
educational trips ang mga estudyanteng hindi magpa participate sa nasabing trip ay dapat pumasok 
ng regular sa mga leksyon.  

 

INTERNSHIP 

Ang PCTO, Percorsi per Competenze trasversali e per l’Orientamento (Pathways For Transversal 
Skills and Guidance), ito ay isang proyekto na nagpapahintulot sa mga estudyante ng institusyong 

teknikal at propesyonal upang magkaroon ng kaalaman sa malapitan sa mundo ng trabaho, ito ay 
maisasagawa dahil sa isang internship sa mga kumpanya sa ating teritoryo. Sa pagitan ng ikatlo at 
ika limang taon ng high school ang oras ng PCTO ay nag tototal ng 400 oras. 

 

MGA MOBILE PHONE 

Ayon sa batas ang mga mobile phone ay pwedeng dalhin sa paaralan, ngunit ito ay naka-off. Ang 
mga mobile phone ay maaring gamitin lamang sa mga motibong pang edukasyon, o kaya, ito ay 
pinahintulutan ng guro. Ang hindi wastong paggamit nito ay maaring humantong sa disciplinary note 
at kumpiskahin ang mobile phone, ito ay ibabalik lamang sa magulang ng taong responsable ng 
paaralan. 

 

LABORATORIES 

Ang ating mga mag-aaral ay maaring magsagawa ng maraming aktibidad sa laboratoryo. Sa 
secretariat ay magbibigay ng listahan kung anong mga uniporme ang kaylangang bilhin upang 
makapasok sa mga laboratoryo. Ang paggamit ng mga uniporme ay obligatoryo. 

       

 

        

 

 

 

 



 

 

 

PAKIKIPAG UGNAYAN NG MGA MAGULANG SA MGA GURO 

Para sa pakikipag ugnay ng mga magulang  sa mga guro, lahat ng mga guro ay available isang oras 
every week. Ang mga nasabing oras ay nakalahad sa INFO classi sa site. Gayun din mayroong 
dalawang hapon na maaring magkaroon ng pangkalahatang pakikipag ugnayan, isa sa Disyembre 
at isa sa Abril. 

 

OFFICE OF THE STUDENTS 

 

Para makipag ugnayan sa Office of the Students kinakailangnang humingi ng appointment sa 
pamamagitan sa pagtawag sa numerong   0564/484821 o kaya ay iclick ang symbolo sa taas,  ito ay 
matatagpuan sa homepage. 

 

Ang mga Reference Figures ng ating Institusyon: 

 

Principal                          Prof.ssa Cinzia Machetti 

Assistant Principal   Prof.ssa Roberta Cavallini  

Coordinator sede Cittadella   Prof.ssa Laura Bugelli  

Coordinator sede via Meda  Prof. Angelo Valentino e prof.ssa Mariolina Rispoli  

 

Ang mga kapakipakinabang na mga numero ng telepono: 

 

Information line sede Cittadella   Tel 0564/484821  

Information line sede via Meda   Tel 0564/484881  

 

 



 

 

 

ENROLLMENT SA UNANG ANTAS 

Para sa enrollment sa unang taon sa aming paaralan kinakailanganan ninyong iclick ang button 
“Iscrizioni alle classi prime” sa homepage. 

Sa oras ng pagpaparehistro kinakailanganan ninyong dalhin ang mga sumusunod: 

 

● copya ng Carta di Identità ng estudyante; 
● copya ng Codice Fiscale ng estudyante; 
● copya ng mga sertipiko ng mga natanggap na bakuna; 
● sertipiko ng “Licenza Media”; 
● posibleng Diyangosis at Personalized Plan ng estudyanteng  DVA (Diversamenti Abili) ang 
mga estudyanteng may kapansanan o DSA(Disturbi Specifici dell’Apprendimento) ang mga 
estudyante may kakulangan sa pangunawa/ specific  learning disorders 

● resibo ng pinagbayaran na 70 € (bolontaryong kontribusyon na 62 € at obligatory accident 
insurance na 8 € ) 
 

 

 

 
 


