KAYO BA AT ANG INYONG KAANAK AY BAGUHAN SA
ALAM N’YO BA NA ANG INYONG MGA ANAK AY MAAARING MAG-ARAL SA
PINAKAMALAPIT NA PAARALANG KATOLIKO NG WALANG BAYAD?
ng Simbahan.

“Ang aming mga paaralan ay
nakatutok sa katauhan at pahayag ni
Hesukristo.”

Ang Relihiyosong Edukasyon ay binibigyan ng mas maraming oras kaysa sa iba
pang mga paaralan, gamit ang mga aklat na isinulat ng mga Katoliko para
magamit sa mga paaralang Katoliko. Ayon sa batas, kapag ang paaralan ay may
inspeksyon ng pamahalaan, sinusuri din ng diyosesis ang paaralan sa ngalan ng

Right Reverend Bishop Séamus
Cunningham

Bishop.

GAANO KAGALING ANG NARARATING NG ISANG MAGAARAL?
Ang mga paaralang Katoliko sa diyosesis at sa buong bansa ay hinuhusgahan na

BAKIT LIBRE ANG PAG-AARAL SA PAARALANG KATOLIKO?
Ang Inglatera ay isa sa napakakaunting mga bansa sa mundo kung saan ang

maging dakila.

ANO ANG MARARANASAN NG INYONG MGA ANAK?

mga magulang ay may karapatang pumili na magpadala ng kanilang anak sa
isang paaralang Katoliko na pinopondohan ng estado.

Ang iyong anak ay magiging bahagi ng isang Kristiyano at Katoliko na komunidad
kung saan ang bawat bata ay pinahahalagahan at minamahal bilang natatanging

Sa loob ng mahigit 100 taon, ang mga Katoliko sa Inglatera ay nagtataas ng

paglikha ng Diyos.

pera upang bumuo ng kanilang sariling mga paaralan. Ginawa nila ito dahil
nais nila ang kanilang mga anak na mag-aral sa mga paaralan kung saan nila

Ang bawat aspeto ng buhay ng isang

matututuhan at maranasan ang mga paniniwala at mga halaga ng Katoliko.

Katoliko paaralan ay nabuo sa pamamagitan
ng pagtuturo ng Ebanghelyo at mga

Pagkatapos noong 1944 ang mga obispo ng Katoliko ay umabot sa isang

prinsipyo ng Kristiyano. Ang magagandang

makasaysayang kasunduan sa estado. Mula sa panahong iyon ang estado ay

relasyon batay sa paggalang sa bawat isa ay

nakamit ang mga gastos sa pagpapatakbo ng mga paaralang Katoliko.

nasa sentro ng isang paaralang Katoliko. Ang
panalangin at pagsamba ay nasa gitna ng

PAANONG PINANANATILI ANG PAGIGING KATOLIKO
Ang mga gobernador ng mga paaralang Katoliko ay may pananagutan sa
pagkakakilanlang Katoliko ng kanilang paaralan. Ginagamit nila ang lahat ng
kawani. Sa iba pang mga paaralan ay ang Lokal na Awtoridad na responsable
para dito.
Tinitiyak din ng mga gobernador na ang edukasyon para sa sex at personal na

Ang mga Katolikong
gobernador ang siyang
namimili ng Punong-guro na
marunong magpahalaga sa
pagiging Katoliko at may
dedikasyon sa buhay Katoliko
kasama na rin ang pagdarasal.

Mayroong mga 156 paaralang
Katoliko sa Diocese of Hexham
and Newcastle.

relasyon ay nakabatay sa mga turo

buhay sa paaralan, kaya ang aming kabataan
ay maaaring lumago sa espirituwal pati na rin sa academically at lipunan.

ANO ANG DAPAT GAWIN PARAMAGKAROON NG GANITONG
PAGKAKATAON ANG INYONGMGA ANAK?
Makipag-ugnay sa paaralan na pinili mo sa pagsusulat o telepono upang
talakayin ang pagpapatala ng iyong anak.
Ang iyong parokya ay maaaring magbigay sa iyo ng mga pangalan at address ng
iyong mga lokal na Katolikong paaralan sa pangunahin at pangalawang. Maaari
mo ring makuha ang impormasyong ito mula sa Kagawaran ng Edukasyon ng
Diocesan (mga detalye sa ibaba).
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