TAGALOG

PAARALANG SEKUNDARYO

PAGLIPAT SA
PAARALANG SEKUNDARYO
MGA MADALAS NA ITINATANONG NG MGA MAG-AARAL
Anong oras ako dapat nasa paaralan? Kailan at
gaano katagal ang rises at pananghalian? Kailan ang
uwian?
Ang mga impormasyong ito ay karaniwang nasa
handbook ng inyong paaralan o nasa website.
Kopyahin mo ang mga detalyeng ito sa isang kard at
ilagay ang kard sa iyong bulsa.
Ano ang gagawin ko kung ako ay mawala?
Sa isang malaking paaralan, hindi bihirang mangyari ito
sa mga unang araw o linggo, ngunit madaling ayusin ito.
Manatiling kang kalma at magtanong ka ng direksyon.
Tingnan mo ang mapa ng paaralan sa iyong talaarawan
(diary) o maglagay ka ng kopya nito sa iyong bulsa.
Maaari ba akong magdala ng teleoponong mobile o
iPod sa paaralan?
Tingnan ang handbook o website ng iyong paaralan,
o makipag-usap ka sa year coordinator tungkol sa
patakaran ng iyong paaralan tungkol sa paggamit ng
mga elektronikong kasangkapan. Kung ikaw ay nagaalinlangan, iwan mo ang mga ito sa bahay.
Ano ang gagawin ko kung hindi ako pumasok o
nahuli ako sa pagpasok?
Kung hindi ka papasok, sabihin mo sa iyong magulang
o taga-alaga na kontakin ang paaralan sa lalong
madaling panahon. Kung ikaw ay nahuli, magtanong
sa opisina, sa mga serbisyo para sa mga mag-aaral o
tingnan sa iyong handbook ng paaralan kung sakaling
kailangan ang isang maikling sulat tungkol sa pagiging
huli. Hinihiling ng maraming mga paaralan na sumulat
ang mga magulang sa talaarawan ng paaralan.

Saan ko iiwan ang aking bisikleta kapag nakarating
na ako sa paaralan?
Alamin mo kung saan maaaring iwan nang ligtas sa
araw ang mga bisikleta. Maaaring kailangan mo ng
kadena para ikandado ang iyong bisikleta sa isa sa
mga pinagkakabitan ng kadena.
Paano ko malalaman kung kailan magtatapos ang
bawat sesyon ng talatakdaan ng oras?
Itanong mo sa paaralan at kung hindi gumagamit ng
sirena ang paaralan, tiyakin mo na may suot kang relo.
May locker ba ako?
Nagbabago ito kaya tingnan mo ang iyong handbook
ng paaralan, website o makipag-usap sa paaralan.
Kung ikaw ay may locker, tanungin mo kung ikaw ay
kailangan magdala ng kandado.
Ano ang gagawin ko kung sakaling sa pakiramdam
ko kailangan ko ng tulong para sa anumang dahilan?
Dumeretso ka sa year coordinator, sa mga serbisyo
para sa mga mag-aaral, sa guro ng pastoral na
pangangalaga, sa resepsyon o sa pangalawang
punong-guro at makipag-usap sa sinuman sa mga
taong naroroon para tumulong – kahit na ano ang
problema. Tanungin mo kung saan ka makakapunta
upang marating ang mga tao/lugar na mga ito.
Ano ang gagawin ko kung kailangan kong umalis
nang maaga?
Hinihiling ng ilang mga paaralan sa mga magulang na
sumulat ng maikling sulat sa talaarawan ng kanilang
anak. Magtanong ka sa mga serbisyo para sa magaaral at sulatan mo ang kailangang pormularyo.

Paano ako mag-oorder ng aking pananghalian?
Kung hindi ka sigurado tungkol sa mga pamamaraan
ng kantina ng paaralan, isipin mo na lang na magbaon
ng pananghalian at meryenda hanggang malaman mo
ang tungkol dito.
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