Katibayan ng Pag-sangayon
Ako si ___________________________________, nasa wastong gulang, nakatira sa
(Pangalan ng Magulang/Tagapangalaga)

_____________________________________________ at magulang/tagapangalaga ni
(Tirahan)

_____________________________________________ ay buong katapatan at walang
(Pangalan ng Mag-aaral)

pag-aalinlangan na lumagda sa dokumento nang may lubos 1an ak-unawa sa nilalaman nito.
Ang kasalukuyang mga pangyayari ay:
1. Pinili kong ipatala ang aking anak/inaalagaan bilang mag-aaral sa Grade 11 sa ilalim ng _________
strand sa
San Juan de Dios Educational Foundation Inc., College.
2. Pinapatotohanan ko na ang aking anak/inaalagaan ay dating naka enrol sa
____________________________________________________ at nakapasa sa antas ng
(Pangalan ng dating Paaralan)

_____________________________________________.
(Antas)

3. Dahil sa _______________________________________________ hindi ko maipapasa ang mga
(Dahilan)

sumusunod na dokumento/kredensiyal ng aking anak/inaalagaan. (Lagyan ng Markang X)
Transfer Credentials:
Iba pa:
____ Grade 10 report card (orihinal)
____ PSA/Birth Certificate (kopya)
____ Certificate of Good Moral Character (orihinal)
Sa mga kadahilanang ito, aking nauunawaan na:
1. Gawin ang legal na pamamaraan upang makakuha ng mga nabangit na dokumento ng aking
anak/inaalagaan;
2. Magpasa ng mga dokumento sa takda o bago ang Agosto 31, 2021;
3. Makakakuha lamang kami ng mga opisyal na dokumento mula sa paaralang ito kapag
naipasa ko na naming ang transfer credentials na manggagaling sa dating paaralan ng aking
anak/inaalagaan; at
4. Pansamantalang tala ng progress report card na may lagda ng tagapayo lamang ang
maaaring ibigay sa amin upang masubaybayan ang progreso ng aking anak/ inaalagaan at
ito ay hindi maaring gamitin sa paglipat sa ibang eskuwelahan.
Hangga’t walang “transfer credentials”, lubos kong nauunawaan na
1. Ang aking anak/inaalagaan ay pansamantala pa lamang nan aka enrol sa San Juan de Dios
Educational Foundation Inc. (SJDEFI) – College;
2. Ang aking anak/inaalagaan ay hindi maaaring makaangat sa mas mataas na antas ng grado.
3. Ang aking anak ay hindi opisyal na makakapagtapos sa SJDEFI-College; at
4. Kung sakaling makamit ng aking anak/inaalagaan ang mga kuwalipikadong marka at iba pang
krayterya sa pagkakamit ng Pang-akademikong Karangalan, siya ay hindi mabibigyan ng nasabing
karangalan.
Pinagtitibay nitong araw ng ______________ sa_______________________________________.
(Petsa)

(Lugar)

______________________________________
Lagda at Buong Pangalang ng Magulang/Tagapagbantay
Valid I.D presented: ______________________________
I.D No.: ________________________________________

