
Ang Walking  
School Bus 
(Lumalakad na Bus ng Paaralan)

Pangkalahatang impormasyon

Opisina ng paaralan:
Mangyaring isumite ang form na ito sa inyong 
Magulang na Koordinator ng WSB.

Kung wala kayong WSB, mangyaring isumite ito sa 
Koordinator sa Paglalakad at Pagbibisikleta sa itaas.

ctsouth@aucklandtransport.govt.nz
ctnorth@aucklandtransport.govt.nz
ctcentral@aucklandtransport.govt.nz
ctwest@aucklandtransport.govt.nz
Phone: (09) 355 3553
Website: www.aucklandtransport.govt.nz

Pakisagutan at isumite sa opisina ng inyong paaralan

Pangalan ng anak

Address

Edad   Paaralan

Inyong Pangalan

Telepono

Email

Aling (mga) araw at (mga) oras ang gusto ninyong paggamit ng inyong anak ng WSB?

Umaga:  Lun   Mar   Miy   Huw   Biy   

Hapon:  Lun   Mar   Miy   Huw   Biy  

Tumulong.

Ang WSB ay nangangailangan ng mga nasa tamang gulang na tulad ninyo para 
magboluntaryo ng oras para sa iba’t ibang aktibidad pana-panahon.  

Ang Magulang na Koordinator ng WSB (WSB Parent Coordinator) ang makikipag-
ugnayan sa inyo para batiin kayo sa pakikibahagi. 

Pakilagay lamang kung paano makakatulong ang inyong pamilya sa amin:

 Magmaneho ng bus sa isang umaga/hapon minsan sa isang linggo

 Tutulong sa mga kaganapan o pagsasama-sama ng WSB

  Pagdidisenyo ng mga flyer na nagbibigay impormasyon para sa mga aktibidad 
ng WSB

 Pagpapadala ng WSB Birthday Card o mga pack para sa mga bagong miyembro

 Iba pang paraan na maaari kayong makatulong (pakitukoy)

Para sa iba pang impormasyon:

Form ng pagpapahayag ng interes sa WSB



Ano ang Walking 
School Bus?
Ito ay isang samahan ng mga grupo ng 
bata na lumalakad patungo at mula sa 
paaralan sa mga itinakdang rota, sa ilalim 
ng pagsusubaybay ng mga boluntaryong 
nasa tamang gulang. Ang mga bata 
ay ‘sinusundo’ at ‘ihinahatid’ sa mga 
partikular na ‘hintuan’ ng partikular na 
walking school bus.

Pinapababa ng mga Walking School Bus 
(WSBs) ang mga bilang ng sasakyan sa 
kalsada, pinapalinis at ginagawang mas 
ligtas ang kalikasan, at nagbibigay ito ng 
pagkakataong makapag-ehersisyo ang 
mga bata sa isang kasiya-siyang paraan at 
sa pakikipatungo sa ibang tao.
Ang WBs ay pag-aari at pinapatakbo 
ng mga boluntaryong mga magulang 
at tagapag-alaga, at itinataguyod ng 
paaralan at ng Auckland Transport.
Mayroong pagpopondo at pagtataguyod 
para makapagsimula at pagpapatakbo ng 
WSB. 

Napakabuti nito para  
sa mga bata
•	 	Masisiyahan	ang	mga	bata	sa	

pagkikita-kita at pag-uusap nila ng 
kanilang mga kaibigan.

•			Magkakaramdam	sila	ng	pagiging	
independiyente.

•			Makakabuo	ng	mga	pagkakaibigan	sa	
mga iba’t ibang grupo ng edad.

•			Matututunan	nila	ang	tungkol	sa	
kaligtasan sa kalsada mula sa pananaw 
ng isang pedestriyan.

•	 	Makakabuo	sila	ng	positibong	
pananaw tungkol sa paglalakad.

•	 	Mapapaganda	ang	kabuuang	
kalusugan at mapapababa ang antas 
ng pagiging labis na mataba.

•	 	Ang	araw-araw	na	ehersisyo	ay	
makakatulong sa pag-abot ng 
mithiing akademiko, dahil sa ito ay 
nakakapagpabuti ng konsentrasyon, 
memorya at pag-aaral.

•	 	Nagugustuhan	ng	mga	bata	ang	mga	
kasiyahan, naayos na aktibidad at gamit.

Maraming mga dahilan 
para makibahagi
•		Masiyahan	sa	ekstrang	oras	na	hindi	

na kayo maghahatid at susundo ng 
mga anak ninyo sa bawat araw.

•		Makikilala	ang	mga	pamilya	na	nasa	
iyong kapitbahayan.

•		Makakatipid	sa	mga	gastusin	sa	
gasolina.

•		Matuto	ng	mga	bagong	kakayahan	
mula sa mga opsyonal na workshop na 
ibibigay. Ang mga workshop na ito ay 
may mga sertipikasyon na nababagay 
para sa CV.

•		Masisiyahan	sa	kabatirang	na	inyong	
tinutulungan ang paaralan, ang 
inyong anak at ang ibang bata.

•		Pakinabangan	ang	mga	karaniwang	
ehersisyong paglalakad na idinudulot 
ng paaralan.

•		Kapag	kayo	ay	aalis,	mabibigyan	
kayo ng sertipikasyon na pagkilala sa 
inyong kontribusyon sa WSB.

Paano ako makakasali 
sa WSB?
Sagutan ang form na Pagpapahayag ng 
Interes sa kabilang pahina at ibigay sa 
opisina ng inyong paaralan.

May maraming suporta 
na isasaayos para 
makapagsimula at 
makapagpatakbo ng 
WSB.
Ang inyong lokal na Koordinator sa 
Paglalakad at Pagbibisikleta ay:

•	 	tutulong	at	susuporta	sa	inyong	
magsaayos ng WSB

•	 	magsasagawa	ng	pagsisiyasat	ng	
kaligtasan ng rota

•			tutulong	sa	inyong	humingi	ng	pondo

•				magtakda	ng	mga	regular	na	meeting	
ng network at mga workshop ng 
pagsasanay para sa mga boluntaryo

•			magpapatuloy	na	taong	susuporta.


