Mahal na mga Magulang, Pamilya at Kaibigan,
Ina-abot namin sa inyo bilang isang Kolehiyo na namuhunan sa tagumpay ng inyong mahal sa buhay. Nauunawaan
namin na maaring nag-aalala kayo sa inyong mga mahal sa buhay sa mapaghamong panahon na ito.
Nais naming tiyakin sa inyo na ang pangunahing kapakanan ng aming mga estudyante ay ang pangunahing
prayoridad ng Bow Valley College. Nananatili kaming nakatuon sa pagbibigay ng pagkakataong matuto ang lahat
ng mga estudyante.
Narito ang ilang mga hakbang na ginawa namin upang suportahan ang aming mga mag-aaral:
1. Inilipat namin ang karamihan sa mga programa at kurso online.
2. Nagbibigay kami ng mahahalagang mga update tungkol sa Kolehiyo at government COVID-19 sa mga
patakaran sa aming Frequently Asked Questions (FAQs) page.
3. Maaaring ma-access ng mga mag-aaral ang mga serbisyo ng suporta sa online, kabilang ang:
a) Counselling
b) Advice from a Regulated Canadian Immigration Consultant
c) Financial Aid and Awards support
d) Career Services and Accessibility Services
e) The Academic Success Centre
f ) Library and Learning Commons resources
Hinihikayat namin ang aming mga estudyante na manatiling up to date sa mga desisyon ng pamahalaan sa
pamamagitan ng mga sumusunod na website:
1. The Government of Alberta
2. Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Ikinumpirma ng Alberta Health Services na ang lahat ng mga internasyonal na mag-aaral ay saklaw sa pag-gamot
medikal na may kaugnayan sa COVID-19.
Ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada ay kinumpirma na ang paglipat sa mga kursong online dahil sa
COVID-19 ay hindi makaka-apekto sa pagiging karapat-dapat ng mga mag-aaral na makakuha ng isang Post-Graduate
Work Permit.
Alam namin na ito ay isang mahirap na panahon na malayo sa inyong mga mahal sa buhay. Kung mayroon kayong
anumang mga katanungan o alalahanin, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa tvet@bowvalleycollege.ca.
Salamat.
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