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Through Christ, we achieve our Personal Best

ika-12 ng Marso 2021
Minamahal na mga magulang at tagapag-alaga,
Ang mga gobernador at ang nakatatandang namumuno ng St Joseph ay
nagsisiyasat ng isang hanay ng mga pagpipilian para sa madiskarteng
direksyon ng paaralan na matiyak na maibibigay namin ang
pinakamagandang alok para sa aming mga anak.
Kasunod ng pagsasaalang-alang sa mga pagpipiliang magagamit sa
paaralan at, sa partikular, ang mga hangarin ni Cardinal Vincent Nichols at
ng madiskarteng paningin ng Diyosesis ng Westminster para sa mga
paaralang Katoliko, nasiyahan kami na ipaalam sa iyo na nais naming
lumikha ng isang tiwala sa akademya kasama ang Paaralan ng Cardinal
Vaughan Memoryal (CVMS).
Ang gawing pormal na pakikipagsosyo sa pagitan ng St Joseph at CVMS ay
mabubuo bilang isang pagtitiwala ng maraming akademya sa pagpapanatili
ng St Joseph at CVMS ng kanilang sariling mga pangalan at natatanging
pagkakakilanlan sa loob ng istraktura ng pamamahala.
Ang mga lider ng paaralan ay matagal-tagal nang regular na nakikipagusap sa CVMS. Ginawa ng mga gobernador ang mga kinakailangan at
nararapat na pagsisikap, pati na rin ang independiyenteng pagsisikap
kaugnay ng pananalapi para masiguro na ang bagong pagkakataon ay
maayos.
Ang St. Joseph’s at CVMS ay nagkasundo na ito ay isang napakagandang
oportunidad para sa dalawang paaralan. Ito ay lilikha ng bago at

kapanapanabik na handog para umunlad ang lahat ng ating mga magaaral, at ang ating magkakaparehong Katolikong prinsipyo ang siyang
pinakamahalaga sa Academy Trust.
Para tulungan kayong mas maunawaan pa ang panukalang ito, kami ay
gumawa ng talaan ng mga madalas itanong para magsilbing sanggunian
ninyo sa unang pagkakataon, na makikita ninyo sa
https://www.stjosephs.rbkc.sch.uk/wp-content/uploads/2021/03/STJOAcademy-Consultation-Leaflet-Tagalog.pdf. Kung nahihirapan kayong iaccess ang impormasyong ito sa kasalukuyan nitong anyo, mangyaring
makipag-ugnayan sa consultation@stjosephs.rbkc.sch.uk.
Mula ika-5 ng Marso, 2021 hanggang ika-1 ng Abril, 2021, magsasagawa kami
ng konsultasyon ng mga stakeholder tungkol sa aming bagong panukala.
Ang layunin ng pormal na konsultasyong ito ay ipaliwanag ang proseso nang
mas detalyado at bigyan ang mga magulang ng sapat na oras upang
isaalang-alang ang panukala at magtanong ng anumang mga katanungan
na mayroon sila.
Sa ika-17 ng Marso, 2021, pamumunuan nina Gng. Wyatt at Gng. Benton
(Tagapangulo ng Mga Gobernador) ang mga pulong para sa konsultasyon
sa Zoom para sa mga magulang sa ika-10 ng umaga at muli sa ika-6 ng
hapon. Kung mayroon kayong mga katanungan na nais ninyong sagutin ni
Gng. Wyatt at Gng. Benton sa mga pulong na ito sa Zoom, mangyaring
ipadala ito sa consultation@stjosephs.rbkc.sch.uk bago sumapit ang Lunes,
ika-15 ng Marso. Ang anumang mga katanungan na matatanggap sa Marso
15 o pagkatapos nito ay hiwalay na sasagutin.
Isang hiwalay na pulong ang gaganapin para sa mga tauhan.
Malugod naming tinatanggap ang mga komento mula sa mga magulang.
Iniimbitahan ang lahat ng mga magulang na punan ang aming form ng
konsultasyon sa pamamagitan ng: consultation form. Ang mga kopyang
papel ng form ay maaaring makuha sa Opisina ng Paaralan. Kung mas gusto
ninyong i-email sa amin ang inyong mga komento, mangyaring ipadala ang
mga ito sa consultation@stjosephs.rbkc.sch.uk. Mangyaring tiyakin na ang
lahat ng mga komento ay matatanggap bago sumapit ang Huwebes, ika-1
ng Abril.
Hinihiling namin sa inyo na maglaan ng oras upang maunawaan nang

mabuti ang impormasyong ito. Lubos na interesado kaming malaman ang
palagay ninyong lahat at magsisikap kami na sagutin ang anumang mga
katanungan na mayroon kayo tungkol sa kapanapanabik na pagkakataong
ito para sa hinaharap ng St Joseph’s Catholic Primary School.
Ang iyong matapat,
Ang Lupong Tagapamahala ng St Joseph

