Nominasyon para sa Mayor’s Teacher of the Year Award
(Gawad Alkalde para sa Guro ng Taon) ng San Francisco
Pakikumpleto ang form na nasa ibaba para sa nominasyon ng guro sa Mayor’s Teacher of the Year Award.
Kinikilala ng Mayor’s Teacher of the Year Award ang pinakamahuhusay na guro ng pampublikong paaralan
ng San Francisco para sa kanilang dedikasyon, propesyonalismo, at trabaho para sa mga kabataan ng ating
Lungosd. Mula sa mga nominasyong ito, pag-aaralan at pipiliin ang mga tatanggap ng karangalan ng
Selection Committee (Komite para sa Pagpili) na binubuo ng mga kabataan, miyembro ng komunidad at
kinatawan mula sa Opisina ng Mayor, San Francisco Unified School District. United Educators of San
Francisco (Mga Nagkakaisang Edukador ng San Francisco) at San Francisco Education Fund (Pondong Pangedukasyon ng San Francisco.
Mahalaga: Para maging kuwalipikado, ang guro ay kailangang:
• Full time at may tenure (seguridad sa trabaho) sa isang paaralan ng San Francisco Unified School
District
• Hindi bababa sa 5 taon ang karanasan sa pagtuturo sa San Francisco Unified School District
• Bukod-tangi ang kahusayan ng pagtatrabaho sa edukasyon
* = Kinakailangan
*Ang inyong pangalan:
*Ang inyong apelyido:
*Ang inyong email address:
*Ang numero ng inyong telepono:
*Ang inyong relasyon sa guro:
□ Guro ko siya

□ Kasamahan ko siya sa trabaho

□ Guro siya ng anak ko

□ Iba pa:

*Paano ninyo nalaman ang tungkol sa award na ito?
□ Anak ko

□ Paaralan

□ Guro

□ Flyer/Poster

□ Magulang

□ Website ng Mayor

□ Kasamahan sa trabaho

□ Iba pa:

*Puwede ba naming sabihin sa nominadong guro ang inyong pangalan?
*Pangalan ng guro:
*Apelyido ng Guro:

¨ Oo

¨ Hindi

*(Mga) antas ng grado:
*Pangalan ng paaralan:
Email address ng nominadong guro (opsiyonal pero lubos na makatutulong)
Numero ng telepono ng nominadong guro (opsiyonal pero lubos na makatutulong)
* Bakit kahanga-hanga ang inyong guro?

Opsiyonal: Pakibahagi ang iba pang bagay tungkol sa guro na gusto ninyong isaalang-alang namin.

