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Paano Namin Sinusuportahan 
ang mga Estudyante sa Ontario

Alamin Kung Gaano Kakwalipikado 
ang Guro ng Inyong Anak
Maipapakita sa inyo ng aming pampublikong talaan, 
Maghanap ng Guro, ang: 

Aling mga larangan ng paksa kwalipikadong magturo ang guro 
ng inyong anak.

Mga Karagdagang Kwalipikasyon (Additional Qualification o 
AQ) na kurso na nakuha nila upang mapalawak ang kanilang 
kaalaman o mapatalas ang kanilang kahusayan sa silid-aralan.

Panahon kung kailan nasertipikahan ang guro ng inyong anak.

Kalinga, Respeto, 
Tiwala at Katapatan
Ito ang mga etikal na pamantayang gumagabay sa 
mga Sertipikadong Guro ng Ontario.

Ano ang kahulugan 
nito sa inyo, bilang 
isang magulang?
Ibig sabihin nito ay makakaasa kayong may 
pananagutan ang guro ng inyong anak,  
na mapagkakatiwalaan ang guro ng inyong anak 
at, nasa mabuting kamay ang inyong anak. 

Para sa higit pang impormasyon:
Ontario College of Teachers  
101 Bloor St. West  
Toronto ON  M5S 0A1

Telepono: 416.961.8800
Fax: 416.961.8822
Tollfree sa Ontario: 1.888.534.2222
Email: info@oct.ca
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Cette publication est également disponible en français sous le titre de  
Les élèves de l'Ontario et nous.
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Ang Kolehiyo sa Isang Sulyap

Ano ang ginagawa namin
Nililisensyahan at rineregula namin ang mga 
guro na nagtatrabaho sa lahat ng mga paaralang 
pinopondohan ng publiko at maraming pribadong 
paaralan sa Ontario.

Bakit kami narito
 
Pinagsisilbihan at pinoprotektahan namin ang 
kapakanan ng publiko. Tinitiyak naming mga ligtas, 
kwalipikado at may kakayahang guro lang ang 
masesertipikahan na magtuturo sa inyong mga anak.

Paano namin ginagawa ito

Nililisensyahan namin ang mga guro 
Tanging mga Sertipikadong Guro 
sa Ontario (Mga Ontario Certified 
Teacher o Mga OCT) ang maaaring 
magturo sa mga paaralang pino
pondohan ng publiko sa Ontario. 
Ang mga lisensyadong guro ay 
nagmumula sa buong mundo at may 
pananagutan at sumasailalim sa 
matataas na mga propesyunal na 
pamantayan.

Nagbibigay kami ng gabay  
sa mga guro  
Sa pamamagitan ng aming mga 
propesyunal na payo, nagbibigay 
kami ng mga payo na tumutulong 
sa aming mga miyembrong 
suportahan ang kanilang mga 
estudyante sa mga kritikal 
na usapin tulad ng bullying at 
kalusugan ng kaisipan. 

Sinusuportahan namin ang 
kahusayan sa pagtuturo  
Tumutulong kaming ihanda ang 
mga guro para sa silidaralan at 
sinusustentuhan namin ang patuloy 
nilang edukasyon. Inaaprubahan 
din namin ang mga programang 
para sa edukasyon ng guro.

Nakikipagtulungan kami sa mga 
pangunahing stakeholder  
Nakikipagtulungan kami sa 
pamahalaan upang makalikha 
ng mga regulasyon at batas 
para maprotektahan nang mas 
mahusay ang mga estudyante. 

Pinapakinggan namin ang inyong 
mga alalahanin 
Sineseryoso namin ang inyong mga 
alalahanin tungkol sa tiwaling asal 
sa propesyon at nilulutas namin ang 
mga ito. Nagpapataw kami ng mga 
parusa sa mga hindi nagtataguyod 
sa mga inaasahan sa propesyon, 
at isinasapubliko namin ang aming 
mga pandisiplinang desisyon. 

Mahahalagang Sanggunian 
para sa mga Magulang
1.  
Humanap ng Guro:  
Lubos na kwalipikado ang mga Sertipikadong Guro 
ng Ontario. Tingnan ang kanilang kwalipikasyon 
upang makapagsimula ng pagpapanayam sa guro ng 
inyong anak. (oct-oeeo.ca/findateacher)

2.  
Mag-anyaya ng Tagapagsalita:  
Mayroon kaming mga dalubhasa na makakapagsalita 
tungkol sa kung paano namin pinoprotektahan ang 
mga estudyante sa inyong susunod na pagpupulong 
ng konseho. (oct-oeeo.ca/speaker)

3.  
Mag-subscribe sa The Standard:  
Ang aming quarterly na newsletter ay isinusulat nang 
isinasaalangalang ang mga magulang. Manatiling 
nakaugnay sa aming gawain at sa mga pagbabago sa 
batas sa edukasyon. (oct-oeeo.ca/thestandard)

4.  
Taunang Ulat:  
Magkaroon ng mas mahusay na pagkaunawa sa 
kung paano rineregula ang propesyon at kung paano 
itinatakda ang mga pamantayan ng guro.  
(oct-oeeo.ca/annualreport) 

5.  
Mga propesyunal na payo:  
Nakasalalay ang mga guro sa aming propesyunal na 
payo upang matiyak na nagagamit nila ang pinaka
mahusay nilang pagpapasya sa lahat ng panahon.  
(oct-oeeo.ca/professionaladvisories)

6.  
Mga pampublikong pagtatanghal:  
Talakayin ang mga paksang kaugnay sa Kolehiyo sa 
isa sa aming quarterly na pulong ng Konseho at sa 
taunang pulong. (oct-oeeo.ca/present)

7.  
Propesyunal na Pananalita:  
Ang aming awardwinning na pahayagan ay may mga 
artikulo tungkol sa mga epektibong kasanayan sa 
pagtuturo at mga profile ng mga mapagmalasakit na 
guro. (oct-oeeo.ca/magazine)

8.  
oct.ca:  
Maghanap ng kaugnay sa Kolehiyo na mga balita, 
enewsletter, kinakailangan sa guro, video, pahayag 
ng media, pandisiplinang desisyon at higit pa sa 
aming website.

Pangangalaga 
sa mga Estudyante

Wala nang mas mahalaga kaysa sa kinabukasan ng 
ating mga anak. Makakaasa ang mga Ontarian na 
ang kapakanan at kaligtasan ng mga estudyante 
sa Ontario ang aming pangunahing prayoridad. 

Bumisita sa oct-oeeo.ca/public para sa higit pang 
impormasyon.

Pagpapahusay 
sa Edukasyon 
ng Guro
Bukod sa pagsertipika sa lahat ng mga guro 
sa Ontario, inaakredit rin ng Kolehiyo ang mga 
programa sa pagtuturo sa buong probinsya. 
Tinitiyak namin na ang lahat ng mga programa 
sa pagtuturo sa Ontario ay sumusunod sa 
mga pamantayan at patnubay ng etika at 
kasanayan.

Nirerepaso din namin at inaaprubahan ang 
mga Karagdagang Kwalipikasyon na kurso 
para sa patuloy na edukasyon ng guro.

Ang mga programa sa akreditasyon, paglili
sensya sa mga guro at pagsustento para sa 
kanilang patuloy na pagkatuto sa propesyon 
ay nakakatulong upang matiyak na nakaka
tanggap lamang ang mga estudyante sa 
Ontario ng pinakamahusay na edukasyon 
hangga’t maaari mula mga kwalipikadong 
guro.

Kung Mayroon Kayong Alalahanin
Pakikinggan ng Kolehiyo ang inyong mga alalahanin kaugnay sa tiwaling asal sa propesyon, kawalan o 
kakulangan ng kakayanan ng mga miyembro ng Kolehiyo. Kung mayroon kayong alalahanin kaugnay sa isang 
guro, narito ang mga hakbang na maaari ninyong gawin.

1. 
Subukan munang lutasin ang 
suliranin sa pamamagitan ng paki
kipagusap sa guro, pagkatapos 
ay sa punongguro, o sa lupon ng 
paaralan sa distrito.

2.  
Kung hindi ito nalutas, makipag
ugnayan sa Kolehiyo. Tingnan ang 
aming online na form sa  
oct-oeeo.ca/submitcomplaint.

3.  
Ang mga reklamong hindi 
itinuturing na makabuluhan o 
nakakabagabag ay iimbestigahan 
at sisiyasatin ng isang komite, 
na siyang magpapasya kung 
isasangguni ba ito sa pampub
likong paglilitis.
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