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PAGLIPAT SA
PAARALANG SEKUNDARYO
MGA MADALAS NA ITINATANONG NG MGA MAGULANG
Ano ang panahon ng pagbago ng kalagayan
(transition)?
Ang panahon ng pagbago ng kalagayan ay ang
panahon ng pagbago sa edukasyon ng inyong anak,
kung kailan siya ay lilipat mula sa paaralang primarya
patungo sa paaralang sekundaryo. Ang mga tauhan sa
kapwa paaralang primarya at paaralang sekundaryo
ninyo ay nakapangakong gagawing komportable at
masayang panahon para sa inyong anak ang pagbago
ng kalagayan at tutulungan siyang maghanda para sa
bagong paaralan at maging maalam tungkol sa bagong
paaralan at sa mga rutina.

Maaari bang bumista ang aking anak sa kanyang
bagong paaralang sekundaryo bago siya
magsimulang pumasok doon?
Halos lahat ng mga paaralan ay nagpapalakad ng mga
araw ng pagkasanay sa bagong kapaligiran (orientation
days) sa term 4. Kadalasan na kabilang sa mga araw ay
ang paglilibot sa paaralan na may gabay at ang mga magaaral ay maaaring subukan ang ilan sa mga muwestrang
liksyon - gaya ng agham at drama. Ang mga pagkakataong
ito ay tutulong sa inyong anak na makilala ang paaralang
sekundaryo at maging mas komportable tungkol sa
pagsisimula sa susunod na taon.

Sa maraming mga paaralan ang mga mas
matatandang mag-aaral ay ginagampanan ang papel
ng gabay ng mga kasukat (peer leader) para tulungan
ang mga bagong mag-aaral na magsimulang maging
komportable sa kanilang bagong kalagayan. Maaari
silang kumilos na parang gabay na nagpapayo,
nagpapanumbalik ng tiwala, nagbabawa ng takot at
pag-aalinlangan at sumasagot sa mga tanong ng mga
bagong mag-aaral. Magtanong kayo para malaman
kung ang inyong paaralan ay may mga peer leader.

Kung ang inyong anak ay hindi makakadalo sa
orientation day, kontakin ang paaralan at marahil ay
masasaayos na kayong dalawa ng inyong anak ay
magkasamang makakalibot-libot sa paaralan.
Iba ang paaralang sekundaryo sa paaralang primarya,
dahil lumilipat-lipat ng silid-aralan kadalasan ang
mga mag-aaral para sa iba-ibang liksyon at may ibaibang guro sa bawat araw. Basahin ninyo ang mga
impormasyong ipinapadala mula sa paaralan gaya
ng handbook at kausapin ang inyong anak tungkol
dito. Kung kailangan ninyo ng mga karagdagang
impormasyon, kontakin ang paaralan.
Ang laki at kaayusan ng paaralang sekundaryo ay
maaaring makalito sa simula at makakatulong nang
masyado ang mapa ng paaralan sa ilang mga unang
araw o linggo. Ang inyong anak ay mas madaling
makikibagay sa mga bagong rutina kung alam
niya kung ano ang aasahan kaya kausapin ninyo
siya tungkol sa mga pagkakaiba ng mga panahon
ng pahinga (break times), mga patakaran at mga
inaasahan ng paaralan.
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Maaari ba akong bumisita sa paaralang sekundaryo
ng aking anak?
Marahil ay nais ninyong bumisita sa paaralan para
malaman ang kaayusan ng paaralan at makilala
ang mga tauhan. Kung kilalang-kilala na ninyo ang
paaralan, ang mga programa at mga guro nito, mas
madaling makipagdaldalan sa bahay sa inyong anak
tungkol sa kanyang araw. Maraming mga paaralan
ang nagbibigay ng pagkakataon para sa mga
talakayan at mga sesyong pang-impormasyon para
sa mga magulang. Ang mga ito ay mga pagkakataon
din para makilala ang ibang mga magulang at ang
kanilang mga anak. Marahil ay magiging magaling
na pampasigla ng inyong isipan ang pagbisita sa
paaralan kasama ang inyong anak sa linggo bago ng
unang araw.

•	Huwag kang matakot na matawag na ‘sumbongero’.
Alamin mo ang pagkakaiba sa pagitan ng
‘pagsusumbong’ at pagiging may tiwala at malakas
at pagkakaroon ng kakayahang pamahalaan ang
situwasyon.

Ano ang aking magagawa kung ako ay nag-aalala
tungkol sa aking anak?
Kausapin ninyo nang sarilinan ang inyong anak at
magtanong tungkol sa problema. Pakinggan ninyo
kung ano ang kanyang sasabihin. Tawagan ninyo ang
paaralan – lalong madali kaysa lalong matagal. Magayos kayo ng pagpupulong kung kailangan para pagusapan ang anumang mga bagay sa year coordinator
o isang miyembro ng tauhan ng mga serbisyo para sa
mga mag- aaral. Kung kayo ay naghihinala na tinatakot
(bullying) ang inyong anak, kontakin ang paaralan at
magkasama kayong magtrabaho sa pag-isip tungkol sa
bagay na ito at sa pag-aasikaso nito. Heto ang ilang
mga praktikal na payo na makakatulong sa inyong anak
na pamahalaan ang situwasyon:

•	karamdaman

•	Sabihin mo sa nananakot (bully) na itigil ang
pananakot o huwag mong pansinin ang pananakot
at lumayo ka na lang.
•	Ipakita mo na bale wala ang pananakot.
• Magtatagumpay ang pananakot kung tatahimik
ka tungkol dito. Kausapin mo ang mga kaibigan,
pamilya at mga guro. Kung hindi ka magsasalita, sa
katotohanan, pinoprotektahan mo ang nananakot.

Kailangan ba akong makipag-ugnayan sa paaralan?
Palagi ninyong sabihan ang paaralan ng mga
impormasyon na makakatulong sa kapakanan ng
inyong anak, gaya ng:
•	mahahalagang mga obligasyon na ma-aapektuhan
ang mga panahon ng pag-aral o pagpasok sa
paaralan.
• mga kondisyon gaya ng mga alerhiya, ADHD, mga
kahirapan sa pagkakatuto at mga isyu ukol sa
kalusugang pangkaisipan.

• kalagayan ng pamumuhay gaya nang nagsusunong
na mga pamilya (dagdag na newsletter, kung
kailangan), paghihiwalay ng pamilya, magulang/
taga-alaga na maglalakbay o sa malayo
nagtatrabaho
•	pagbabago ng tirahan o numero ng telepono
•	malubhang karamdaman o mga kalagayan sa
pamilya o sa mga matalik na kaibigan
•	mga kautusan ng hukuman.
Lagi ninyong basahin ang mga balita at impormasyon
ng paaralan. Manatiling kayong sunod sa panahon
tungkol sa mga mangyayari at, kung kailangan,
tulungan ninyo ang inyong anak na maging handa at
mayroong mga kagamitang kailangan. Makakatulong
na may talatakdaan ng oras (timetable) sa fridge.
Mag-alok ng inyong tulong sa kantina ng paaralan o
sa tindahan ng uniporme kung kaya ninyong gawin
ito. Sumali sa samahan ng mga magulang at mga
mamamayan o sa konseho/lupon ng paaralan at
makisali sa mga desisyon na ma-aapektuhan ang
edukasyon ng inyong anak.

•	May tiwala at malakas kang tumugon sa nananakot
at iwasan mo ang situwasyon na may mga
nanonood. Tandaan mo na ang pananakot ay
tungkol sa pagtugon at mga tagapanood.
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