Welcome sa Parent Portal
Ang Parent Portal na ito ay isang secure na online tool – isang ‘one stop
shop’ para makipag-ugnayan kayo sa EECD sa kabuuan ng karanasan sa
pag-aaral ng inyong anak mula pre-school hanggang Grade 12.
Kakailanganin ninyo ng access sa Parent Portal para tanggapin ang alok
sa pag-enroll na iniaalok ng inyong provider ng pangangalaga ng bata.
Makakatanggap kayo ng alok mula sa inyong provider kung:

Ang online na pag-enroll din
ang
magsisilbing
pundasyon ng mas murang
bayarin
para
sa
pangangalaga ng bata para
sa mga magulang, at
gagabayan nito ang mga
programa sa pagpopondo at
suporta sa New Brunswick
sa hinaharap.

a) Ang inyong anak ay kasalukuyang naka-enroll sa isang
lisensyadong pasilidad sa pangangalaga ng bata habang
ipinapatupad namin ang bagong sistema
b) Ang inyong anak ay papasok sa pangangalaga ng bata sa unang pagkakataon
c) Magpapalit ng pasilidad ang inyong anak sa anumang pagkakataon
d) Pumapasok ang inyong anak sa higit sa isang pasilidad

Hakbang 1 – Pagtanggap ng Inyong Alok sa Pag-enroll mula sa Inyong Provider
ng Pangangalaga ng Bata
Ang inyong provider ng pangangalaga ay nagpadala sa inyo ng email na nagkukumpirma ng mga detalye
ng inyong kasunduan sa pangangalaga ng bata. Ito ang inyong alok sa pag-enroll at ganito ang magiging
hitsura nito:

Hakbang 2 – Pagkalap ng Kinakailangang Impormasyon
Kapag natanggap na ninyo ang alok sa pag-enroll mula sa inyong provider ng pangangalaga ng bata,
irerehistro ninyo ang inyong anak sa Parent Portal sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang:
✓
✓
✓
✓

Pangalan
Petsa ng kapanganakan
Impormasyon sa Medicare o
New Brunswick Education Number (NBEN)*

* Posibleng mayroon na kayo nito kung pumapasok sa paaralan ang inyong anak. Mahahanap ito sa
report card ng inyong anak.

Hakbang 3 – Paggawa ng Account sa Parent Portal
Kung bibisita kayo sa Portal sa unang pagkakataon at wala kayong account, kakailanganin ninyong
gumawa ng account sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong email address at paggawa ng password.
Mabilis, secure at madali ito.

Hakbang 4 – Pagdaragdag ng Impormasyon ng Inyong Anak
Sundin lang ang mga hakbang at ilagay ang pangalan, petsa ng kapanganakan, at Medicare number o
NBEN ng inyong anak.
Ang impormasyon ng inyong anak ay iso-store nang ligtas at secure.
Ang Parent Portal ay pinapatakbo at pinapanatili ng EECD. Isa itong secure na site at ang may-ari ng
Parent Portal account lang ang makaka-access dito, sa pamamagitan ng kanyang username at
password. Ang inyong provider ng pangangalaga ng bata ay magkakaroon lang ng access sa
impormasyong nauugnay sa kasunduan sa pag-enroll. Ito ang mga detalyeng napagkasunduan ninyo ng
operator, gaya ng bilang ng mga araw na papasok ang inyong anak sa pasilidad at mga kaugnay na
bayarin.

Hakbang 5 – Tanggapin ang Alok
Lalabas ang mga detalyeng napagkasunduan ninyo ng inyong provider ng pangangalaga ng bata.
Pagkatapos ay magkakaroon kayo ng opsyon na tanggapin o tanggihan ang alok na i-enroll ang inyong
anak.
Hinihiling namin na tanggapin ninyo ang alok kung ang inyong anak ay kasalukuyang pumapasok sa
isang lisensyadong pasilidad sa pangangalaga ng bata, para maging bahagi ang inyong anak ng online
na pag-enroll habang ipinapatupad namin ito sa buong New Brunswick. Ang Online na Pag-enroll ng Bata
ay makakabawas sa administratibong gawain para sa mga operator, magbibigay ng tumpak at
kumpletong paglalarawan ng mga early learner sa New Brunswick, at magagabayan din nito ang
pagpoprograma sa pagpopondo at suporta para sa mga magulang at operator sa hinaharap.

Kailangan ng tulong? Makipag-ugnayan sa amin. Makakatulong kami.
Mangyaring tumawag Lunes hanggang Biyernes mula 8:30 a.m. hanggang 7:30 p.m. o Sabado
mula 9:00 a.m. hanggang 1:00 p.m.
sa 1-888-762-8600 (walang singil ang pag-dial) o mag-email sa amin sa EECDPortalPortailEDPE@gnb.ca

