
Clint Johnston, Pangulo

Naniniwala kami na dapat respetuhin ang kahilingan ng mga 
magulang na gagawa ng may-kaalamang desisyon na mag-request na 
hindi pasalihin ang kanilang mga anak sa pagkuha ng mga test. 

Ang classroom teacher ng inyong mga anak ay ang táong 
pinakamahusay na makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa 
kung gaano kahusay ang inyong mga anak sa kanilang pag-aaral. 
Mangyaring huwag mag-atubiling magtanong o ipahayag sa amin ang 
inyong mga alalahanin kahit kailan. Magagalak na tumulong ang mga 
guro ng inyong mga anak. 

Mahal na mga Magulang,

Ilang taon nang nakikipagtulungan ang BC teachers sa mga partner sa 
edukasyon upang humanap ng mga paraan upang asesuhin ang ating 
sistema ng pampublikong edukasyon nang walang Foundation Skills 
Assessment (FSA). 

Sa kabilang ng kasalukuyang stress, mga pagbabago, at pag-aalinlangan, 
ang mga test na ito na iniutos ng pamahalaan para sa mga estudyante 
sa Grade 4 at 7 ay nakaiskedyul pa ring gawin sa school year na ito. 
Hinihiling kayo ng mga guro na mag-request na i-excuse ang inyong mga 
anak mula sa mga test na ito. 

Napakalaki ang pressure na kasalukuyang hinaharap ng mga estudyante, 
at ayaw ng mga guro na madagdagan pa ito.

Naniniwala ang mga guro na ang mga test na ito ay sagabal lamang sa 
mahalagang panahon sa klase. Ngayon ang panahon upang magtatag 
ng komunidad at lumikha ng nagbibigay-suportang class environment 
pagkatapos ginulo ng pandemya ang pag-aaral sa loob ng paaralan, at 
pagkatapos nito baguhin ang buhay ng mga estudyante. 

Ang mga FSA test ay walang idinaragdag sa mga marka ng inyong mga 
anak, at hindi nila natutulungan ang mga estudyante na matuto, o ang 
mga guro na magturo. Hindi naniniwala ang mga guro na ang FSA ay 
isang mainam na paraan upang sukatin ang progress ng isang indibidwal 
sa pag-aaral. 

Nag-aalala ang mga guro na maaaring abusuhin ang mga datos mula sa 
mga test na ito. Ang FSA data ay bihirang nagreresulta sa karagdagang 
funding o resources upang matugunan ang mga pangangailangan ng 
ating mga estudyante. Gayunman, ginamit ng Fraser Institute ang datos 
upang bigyan ng ranking ang mga paaralan sa isang hindi makatwiran at 
hindi angkop na paraan. 
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Mangyaring gupitin ang nasa ibaba at gamitin ito upang i-request na i-excuse ang inyong Grade 4 o Grade  7 na anak mula sa 2022 FSA testing. 
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Mag-request na i-excuse ang inyong anak mula sa FSA

Mahal na Principal, 

Alinsunod sa mga patnubay ng Ministry of Education hinggil sa mga eksempsiyon, nauunawaan ko na 
maaaring i-excuse ng mga administrator ang isang estudyante kung sakaling may family emergency, 
pangmatagalang sakit, o iba pang mga pambihirang sitwasyon. 

Mangyaring i-excuse ang aking anak na si ________________________________________________________  
mula sa Foundation Skills Assessment (FSA) tests. 

Maraming salamat sa pagrespeto ninyo sa aking request. 

Sumasainyo, 

Pirma ng magulang/guardian
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