
Listahan ng mga Supply para sa mga Estudyante ng Grade 9 

Pangkalahatang Supply/General Supplies: 

 Limang (5) piraso ng 2” Binders (Math, English, Science/Social Studies, Health, 2 

Electives-shared binder) 

 Loose-leaf (lined, 3-hole punched paper) para sa lahat ng binders 

 Tatlong (3) Sets ng Dividers para sa Binders 

 Pencil Case or Box 

 Scientific Calculator 

 Asul na Bolpen 

 Pulang Bolpen 

 Pambura 

 Highlighters 

 Isang (1) Pakete ng Pencil Crayons 

 Black Sharpie Marker 

 Reinforcement Labels 

 Glue Stick 

 Gunting 

 

Tandaan na ang lahat ng mga estudyante ay kailangang magbayad ng $15.00 
bawat taon, at ito ay kailangan bayaran sa ika-30 ng Setyembre. 
 

Physical Education: 

 Gym Bag 

 Running Shoes na gagamitin panloob lamang. 

 Athletic t-shirt, short pants/sweatpants 

 Personal hygiene na mga gamit (deodorant, soap, shampoo, towel) 

 

Metals Elective: (para sa mga estudyante na kumukuha ng Metals Course) 

 Safety Glasses 

Band Fees: (Para sa mga estudyanteng kumukuha ng Band) 

 $80.00 kapag gagamit ng school equipment 

 $50.00 para sa percussion 

 $25.00 kapag gagamit ng sariling instrumento 

 

Ang “deadline” ng mga bayarin ay sa ika-31 ng Oktubre. 

 



Mga Impormasyon para sa Transisyon Bilang Isang mag-aaral ng Grade 9  

Magkakaroon ng MEET THE TEACHER NIGHT sa ika-3 ng Setyembre para sa mga estudyante ng 
Grade 9 at kanilang mga magulang. Ang mga estudyante at mga magulang ay magkakaroon ng 
pagkakataon na makilala ang mga guro. Sa gabing ito rin itatalaga ng mga Homeroom Teachers 
ang mga lockers ng bawat estudyante. 
 

Mga Kurso at Balangkas sa Senior High School: 

 Ang bawat klase ng Senior High ay tatagal ng animnapu’t pitong (67) minuto, na mayroong 
maiikling breaks sa pagitan. Ang mga estudyante ay mayroong limang (5) klase araw-araw, 
tatlo (3) bago ang lunch break, at dalawa (2) pagkatapos ng lunch.  

 Ang mga estudyante ng Senior High ay mayroong tatlumpu’t pitong (37) minuto na lunch 
break, mula 12:28 ng hapon, hanggang 1:09 ng hapon. Pinapayuhan ang mga estudyante na 
magdala ng kani-kanilang snacks para sa short breaks, habang hinihintay ang lunch break. 

 Halos lahat ng mga kurso ay sumusunod sa Semester System.  Ang unang Semestre ay mula 
ika-1 ng Setyembre hanggang sa katapusan ng Enero, at ang ikalawang Semestre ay mula ika-
2 ng Pebrero hanggang Hunyo. Dahil dito, ang mga estudyante ay nagpapalit ng iba nilang 
mga kurso sa simula ng Pebrero. 

 Bawat kurso ay may katumbas na buong credit o kalahating credit. Kung ang isang estudyante 
ay hindi nagtagumpay na makakuha ng credit, kinakailangang kunin muli ang kurso. 

 May mga estudyanteng mas matada (ng isa o dalawang baitang) subalit nasa Grade 9 pa na 
mga kurso. 

 Sa panahon ng pagsusulit, sa Enero at Hunyo, ang mga estudyante ay pinapayagang umuwi 
nang maaga, sa oras na matapos nila ang pagsusulit. Ang bawat estudyante ay may minimum 
na isang (1) oras upang tapusin ang pagsusulit. 
 

Mga Inaasahan: 

 Inaasahan na matapos ng mga estudyante ang kani-kanilang mga gawain sa loob ng 
itinakdang oras. 

 Ang pagiging maayos, at pagkakaroon ng sistema ay napaka halaga upang walang 
makaligtaang mga gawain.  

 Ang mga pang araw-araw na anunsiyo ay nakapaskil sa NACI webpage, para sa kaalaman ng 
mga estudyante at mga magulang. 

 Hinihimok ang mga magulang na i-monitor ang attendance at achievements ng kanilang mga 
anak sa Maplewood. 

 Ang laging pagdalo at ang pagiging maaga sa klase ng mga estudyante ay napaka halaga sa 
mga guro, upang maka usad sa bawat aralin. Hinihimok ang mga magulang na magtakda ng 
mga bakasyon at appointments sa panahon ng school breaks at sa mga araw na walang pasok.  
 

Isport/Karagdagang mga Gawain:  

 Ang Isport at mga Karagdagang Gawain (Sports/Extra-Curricular Activities) ay 
nangangailangan ng maraming oras at paninindigan.  

 May mga tryouts (pagsusubok) para sa mga kupunan ng mga manlalaro. (May mga 
estudyante na maaring hindi makuha ng kupunan!) 

 May mga bayarin para sa lahat ng mga Senior High Sports, at ang halaga nito ay 
itinatakdakda ng mga Coaching Staff. Ang mga ito ay kinokolekta sa Sport-Specific Season. 

 


