Ang mga
halalan para
sa trustee ng
paaralan ay
nalalapit na.

Makipag-ugnayan sa iyong paaralan
para sa isang pormularyo ng
nominasyon o alamin ang higit pa
tungkol sa mga halalan ng trustee
trustee-election.co.nz
0800 353 284
electionsadvice@nzsta.org.nz

Ano ang lupon ng mga trustee ng paaralan?
Halos lahat ng mga paaralan ng estado at mga paaralaang integrated
sa estado sa New Zealand ay may lupon ng mga trustee. Kabilang sa
mga kasapi sa lupon ng paaralan ang mga magulang na kinatawan,
isang kawaning kinatawan, isang estudyanteng kinatawan (kung may
mga mag-aaral na nasa mas mataas sa Year 9) at ang punong-guro.
Ang inyong lupon ay maaari ring kabilangan ng iba pang uri ng mga
trustee. Makipag-ugnay sa iyong paaralan para sa karagdagang
impormasyon tungkol sa komposisyon ng lupon ng iyong paaralan.

Sino ang maaaring maging trustee?
Ang mga magulang, tagapag-alaga at mga taong mula sa mas malawak
na komunidad ay maaaring maglagay ng kanilang pangalan sa lupon
ng paaralan sa panahon ng halalan para sa lupon ng mga trustee.

Ano ang tungkulin ng mga trustee?
Ang lupon ay nananagot sa mga magulang at komunidad nito at para
sa pag-unlad at tagumpay ng mag-aaral. Narito ang ilang partikular
na mga bagay na ginagawa ng lupon:
• Nagtatakda ng maistratehiyang direksyon at plano para sa paaralan
at sinusubaybayan ang progreso ng paaralan batay sa mga ito.
• Sinusubaybayan at sinusuri ang progreso ng mag-aaral.
• Pinangangasiwaan ang pamamahala sa kawani, ari-arian,
pananalapi, kurikulum at administrasyon.
• Tinitiyak na ang mga pang-edukasyong pangangailangan at
minimithi ng mga mag-aaral na Māori, Pasifika at mga mag-aaral
na may mga natatanging pangangailangan sa pag-aaral at paguugali ay kinikilala, pinaplano at natutugunan.
• Tinutupad ang hangarin ng Treaty ng Waitangi sa pamamagitan ng
pagpapahalaga at pagpapakita ng dalawang pamanang kultural
ng New Zealand.
• Nagtatakda at sumusuporta sa punong-guro at tinatasa ang
kaniyang pagganap.

Anong mga kasanayan ang kailangan ng mga trustee?
Ang mga trustee ay mga lider na aktibo sa kanilang mga paaralan at
kailangang makipagtulungang mabuti sa isang pangkat, magtanong
ng mapaghamong mga tanong at may magaling na mga kasanayan
sa komunikasyon. Kailangan ng mga lupon ng balanse sa mga
kasanayan at mga karanasan sa pagpupulong upang matiyak na may
mga epektibong proseso para sa pagpaplano, pagsubaybay, paguulat at pagsusuri sa pagganap ng paaralan.

Anong tulong ang nakukuha ng mga trustee ng paaralan?
Ang New Zealand School Trustees Association ay nagbibigay ng
payo tungkol sa trabaho at pamamahala, suporta at mga resource
(mapagkukunan). Ang NZSTA ay nagbibigay din ng iba't ibang mga
propesyonal na oportunidad sa pag-unlad para sa mga trustee.
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Ano ang lupon ng mga trustee ng paaralan?
Halos lahat ng mga paaralan ng estado at mga paaralaang integrated
sa estado sa New Zealand ay may lupon ng mga trustee. Kabilang sa
mga kasapi sa lupon ng paaralan ang mga magulang na kinatawan,
isang kawaning kinatawan, isang estudyanteng kinatawan (kung may
mga mag-aaral na nasa mas mataas sa Year 9) at ang punong-guro.
Ang inyong lupon ay maaari ring kabilangan ng iba pang uri ng mga
trustee. Makipag-ugnay sa inyong paaralan para sa karagdagang
impormasyon tungkol sa komposisyon ng lupon ng inyong paaralan.

Sino ang maaaring maging trustee?
Ang mga magulang, tagapag-alaga at mga taong mula sa mas malawak
na komunidad ay maaaring maglagay ng kanilang pangalan sa lupon
ng paaralan sa panahon ng halalan para sa lupon ng mga trustee.

Ano ang tungkulin ng mga trustee?
Ang lupon ay nananagot sa mga magulang at komunidad nito at para
sa pag-unlad at tagumpay ng mag-aaral. Narito ang ilang partikular
na mga bagay na ginagawa ng lupon:
• Nagtatakda ng maistratehiyang direksyon at plano para sa paaralan
at sinusubaybayan ang progreso ng paaralan batay sa mga ito.
• Sinusubaybayan at sinusuri ang progreso ng mag-aaral.
• Pinangangasiwaan ang pamamahala sa kawani, ari-arian,
pananalapi, kurikulum at administrasyon.
• Tinitiyak na ang mga pang-edukasyong pangangailangan at
minimithi ng mga mag-aaral na Māori, Pasifika at mga mag-aaral
na may mga natatanging pangangailangan sa pag-aaral at paguugali ay kinikilala, pinaplano at natutugunan.
• Tinutupad ang hangarin ng Treaty ng Waitangi sa pamamagitan ng
pagpapahalaga at pagpapakita ng dalawang pamanang kultural
ng New Zealand.
• Nagtatakda at sumusuporta sa punong-guro at tinatasa ang
kaniyang pagganap.

Anong mga kasanayan ang kailangan ng mga trustee?
Ang mga trustee ay mga lider na aktibo sa kanilang mga paaralan at
kailangang makipagtulungang mabuti sa isang pangkat, magtanong
ng mapaghamong mga tanong at may magaling na mga kasanayan
sa komunikasyon. Kailangan ng mga lupon ng balanse sa mga
kasanayan at mga karanasan sa pagpupulong upang matiyak na may
mga epektibong proseso para sa pagpaplano, pagsubaybay, paguulat at pagsusuri sa pagganap ng paaralan.

Anong tulong ang nakukuha ng mga trustee ng paaralan?
Ang New Zealand School Trustees Association ay nagbibigay ng
payo tungkol sa trabaho at pamamahala, suporta at mga resource
(mapagkukunan). Ang NZSTA ay nagbibigay din ng iba't ibang mga
propesyonal na oportunidad sa pag-unlad para sa mga trustee.
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Ano ang lupon ng mga trustee ng paaralan?
Halos lahat ng mga paaralan ng estado at mga paaralaang integrated
sa estado sa New Zealand ay may lupon ng mga trustee. Kabilang sa
mga kasapi sa lupon ng paaralan ang mga magulang na kinatawan,
isang kawaning kinatawan, isang estudyanteng kinatawan (kung may
mga mag-aaral na nasa mas mataas sa Year 9) at ang punong-guro.
Ang inyong lupon ay maaari ring kabilangan ng iba pang uri ng mga
trustee. Makipag-ugnay sa inyong paaralan para sa karagdagang
impormasyon tungkol sa komposisyon ng lupon ng inyong paaralan.

Sino ang maaaring maging trustee?
Ang mga magulang, tagapag-alaga at mga taong mula sa mas malawak
na komunidad ay maaaring magbigay ng kanilang pangalan sa lupon
ng paaralan sa panahon ng halalan para sa lupon ng mga trustee.

Ano ang tungkulin ng mga trustee?
Ang lupon ay nananagot sa mga magulang at komunidad nito at para
sa pag-unlad at tagumpay ng mag-aaral. Narito ang ilang partikular
na mga bagay na ginagawa ng lupon:
• Nagtatakda ng maistratehiyang direksyon at plano para sa paaralan
at sinusubaybayan ang progreso ng paaralan batay sa mga ito.
• Sinusubaybayan at sinusuri ang progreso ng mag-aaral.
• Pinangangasiwaan ang pamamahala sa kawani, ari-arian,
pananalapi, kurikulum at administrasyon.
• Tinitiyak na ang mga pang-edukasyong pangangailangan at
minimithi ng mga mag-aaral na Māori, Pasifika at mga mag-aaral
na may mga natatanging pangangailangan sa pag-aaral at paguugali ay kinikilala, pinaplano at natutugunan.
• Tinutupad ang hangarin ng Treaty ng Waitangi sa pamamagitan ng
pagpapahalaga at pagpapakita ng dalawang pamanang kultural
ng New Zealand.
• Nagtatakda at sumusuporta sa punong-guro at tinatasa ang
kaniyang pagganap.

Anong mga kasanayan ang kailangan ng mga trustee?
Ang mga trustee ay mga lider na aktibo sa kanilang mga paaralan at
kailangang makipagtulungang mabuti sa isang pangkat, magtanong
ng mapaghamong mga tanong at may magaling na mga kasanayan
sa komunikasyon. Kailangan ng mga lupon ng balanse sa mga
kasanayan at mga karanasan sa pagpupulong upang matiyak na may
mga epektibong proseso para sa pagpaplano, pagsubaybay, paguulat at pagsusuri sa pagganap ng paaralan.

Anong tulong ang nakukuha ng mga trustee ng paaralan?
Ang New Zealand School Trustees Association ay nagbibigay ng payo
tungkol sa trabaho at pamamahala, suporta at mga mapagkukunan.
Ang NZSTA ay nagbibigay din ng iba't ibang mga propesyonal na
oportunidad sa pag-unlad para sa mga trustee.
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Ano ang lupon ng mga trustee ng paaralan?
Halos lahat ng mga paaralan ng estado at mga paaralaang integrated
sa estado sa New Zealand ay may lupon ng mga trustee. Kabilang
sa pagiging kasapi sa lupon ng paaralan ang mga magulang na
kinatawan, isang kinatawan ng kawani, isang mag-aaral na kinatawan
(kung may mga mag-aaral na nasa mas mataas na baitang sa baitang
9) at ang punong-guro. Ang inyong lupon ay maaari ring kabilangan
ng iba pang uri ng mga trustee. Makipag-ugnay sa inyong paaralan
para sa karagdagang impormasyon tungkol sa komposisyon ng lupon
ng inyong paaralan.

Sino ang maaaring maging isang trustee?
Ang mga magulang, tagapag-alaga at mga taong mula sa mas malawak
na komunidad ay maaaring magbigay ng kanilang pangalan sa lupon
ng paaralan sa panahon ng halalan para sa lupon ng mga trustee.

Ano ang tungkulin ng mga trustee?
Ang lupon ay mananagot sa mga magulang at komunidad nito at para
sa pag-unlad at tagumpay ng mag-aaral. Narito ang ilang partikular
na mga bagay na ginagawa ng lupon:
• Nagtatakda ng maistratehiyang direksyon at plano para sa paaralan
at sinusubaybayan ang progreso ng paaralan batay sa mga ito.
• Sinusubaybayan at sinusuri ang progreso ng mag-aaral.
• Pinangangasiwaan ang pamamahala sa kawani, ari-arian,
pananalapi, kurikulum at administrasyon.
• Tinitiyak na ang mga pang-edukasyong pangangailangan at
minimithi ng mga mag-aaral na Māori, Pasifika at mga nag-aaral
na may mga natatanging pangangailangan sa pag-aaral at paguugali ay kinikilala, pinaplano at natutugunan.
• Tinutupad ang hangarin ng Treaty ng Waitangi sa pamamagitan ng
pagpapahalaga at pagpapakita ng dalawang pamanang kultural
ng New Zealand.
• Nagtatakda at sumusuporta sa punong-guro at tinatasa ang
kaniyang pagganap.

Anong mga kasanayan ang kailangan ng mga trustee?
Ang mga trustee ay mga lider na aktibo sa kanilang mga paaralan at
kailangang makipagtulungang mabuti sa isang pangkat, magtanong
ng mapaghamong mga tanong at may magaling na mga kasanayan
sa komunikasyon. Kailangan ng mga lupon ng balanse sa mga
kasanayan at mga karanasan sa pagpupulong upang matiyak na may
mga epektibong proseso para sa pagpaplano, pagsubaybay, paguulat at pagsusuri sa pagganap ng paaralan.

Anong tulong ang nakukuha ng mga trustee ng paaralan?
Ang New Zealand School Trustees Association ay nagbibigay ng payo
tungkol sa trabaho at pamamahala, suporta at mga mapagkukunan.
Ang NZSTA ay nagbibigay din ng iba't ibang mga propesyonal na
oportunidad sa pag-unlad para sa mga trustee.

