TAGALOG

PAARALANG SEKUNDARYO

PAGLIPAT SA
PAARALANG SEKUNDARYO
CHECKLIST AT MGA TIP NA MAKAKATULONG SA PAGHAHAHANDA NG INYONG ANAK
Ang pinakamahalagang bagay na magagawa ninyo
para tulungan ang inyong anak ay ang pagiging handa.
Nasa ibaba ang listahan ng mga bagay na inyong
magagawa para maghanda.
Maging maalam
☐ Makipag-usap sa mga guro sa paaralang primarya
ng inyong anak para malaman kung paano
tinutulungan ng paaralan ang mga mag-aaral
ng Taon 6 na maghanda para sa paglipat sa
paaralang sekundaryo.

☐ Dumalo sa mga gabi ng mga magulang (parent
nights) at mga pang-impormasyong pulong
(information sessions). Magaling na mga
pagkakataon ang mga ito upang malaman kung
ano ang nangyayari, makapagtanong at makilala
ang ibang mga magulang.

☐ Bumisita sa website ng paaralang sekundaryo ng
inyong anak, tingnan kung ano ang nangyayari sa
paaralan at basahin ang ilan sa mga balitang hindi
pa natatagalan.

☐ Huwag kalimutang basahin ang mga balita ng
paaralan ng inyong anak dahil kadalasan ay may
mga impormasyon at pagsasapanahon tungkol sa
paglipat sa paaralang sekundaryo.

☐ Alamin kung saan magdaraos ng araw ng pagkasanay
sa bagong lugar (orientation day) tiyakin na dadalo
ang inyong anak. Kung hindi siya makakadalo,
kontakin ang paaralan upang kayong dalawa ay
magkasamamang makakalibot-libot sa paaralan.

☐ Sa orientation day ng paaralan, dapat tumanggap
ang inyong anak ng isang polyeto (handbook).
Tiyakin na basahin ninyo ito na magkasama at
kapwa ninyo alam na alam ang mga pamamaraan
at mga patakaran ng paaralan- gaya ng mga oras
ng paaralan, gawaing-bahay at mga uniporme.

☐ Alamin kung paano sinusuportahan ng paaralan
ang mga mag-aaral upang gawing pinakamaayos
na maaari ang paglipat at tiyakin na ang inyong
anak ay makikisali. Halimbawa, maaaring
magsagawa ang inyong paaralan ng mga gawaing
ukol sa orientation at mga kampo.

☐ Kontakin ang paaralang sekundaryo ng inyong anak
kung ang inyong anak ay may kalagayang medikal,
anumang natatanging pangangailangan o kung kayo
ay nag-aalala tungkol sa anumang bagay. Makipagusap sa naaangkop na tauhan, halimbawa, sa year
coordinator, tagapamahala ng mga serbisyo para sa
mga mag-aaral o sa nars ng paaralan.
Paghahanda para sa taon
☐ Tiyakin na mayroon kayong uniporme ng paaralan
ng inyong anak, mga libro, mga kagamitang ukol sa
pagsulat at anumang ibang mga bagay maagangmaaga bago magsimula ang taon ng paaralan.

☐ Magkaroon ng pagsasaayos ng paglalakbay at
tiyakin na alam ng inyong anak ang karaniwang
palakad (routine) at kung anong oras siya
dapat aalis sa bahay. Kung ang gagamitin ay
pampublikong sasakyan, subukan gawin ito para
masanay siya. Kung siya ay susunduin pagkatapos
ng paaralan, tiyakin na alam niya kung saan niya
kayo sasalubungin.

☐ Magkaroon ng plano para sa unang araw – gaya
ng pakikipagkita ng inyong anak sa isang kaibigan
at tiyakin na alam niya kung saan siya pupunta
kapag magsisimula na ang klase.

☐ Maglagay ng kopya ng timetable ng inyong anak sa
isang lugar sa bahay na madaling makita – gaya
ng fridge.

☐ Gawing madaling makita sa bawat araw ang mapa
ng paaralan at ang timetable ng inyong anak.
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☐ Maging maayos sa bahay. Payuhan ang inyong
anak na gumamit ng talaarawan (diary),
magkaroon ng pang-araw-araw na routine ng
paggawa ng gawaing-bahay, itakda ang gawaingbahay kasama ng ibang gawain at magkaroon ng
isang tahimik na lugar kung saan gagawin ang
gawaing-bahay.

☐ Magkaroon ng plano tungkol sa kung paano ninyo
pamamahalaan ang tahanan/paaralan na pagbibigayalam gaya ng pagbabalik ng maiikling sulat.

☐ Gumawa ng plano bawat linggo upang malaman ng
inyong anak kung anong mga kagamitan at mga libro
ang kanyang dadalhin sa paaralan sa bawat araw.

☐ Sa unang araw ng paaralan tiyakin na ang inyong
anak ay papasok sa paaralan na handang-handa
para sa araw sa pamamagitan ng:

• p agiging pahingang-pahinga – mahalaga ang
magaling na pagtulog

• p agkain ng mabuting almusal
• p agsuot ng uniporme (bawal magsuot ng alahas
sa maraming mga paaralan)

• p agpasok nang maaga
• a lam kung saan makikipagkita sa mga kaibigan
sa looban ng paaralan.

• a lam kung saan magtitipon-tipon sa unang araw
• p agdala ng isang file, isinaayos sa mga bahagi,
papel na panulat at lalagyan ng lapis

• p agbaon ng pampalusog na pagkaing pangmeryenda at pangpananghalian

•m
 alinaw na pagtatak ng pangalan sa lahat ng
mga kagamitan

• pagsasaayos ng pinagkasunduang oras at lugar
ng pagsundo at isang alternatibang plano kung
sakaling mangyari ang hindi inaasahan

Makipag-usap sa inyong anak

Bago siya magsimula sa paaralang sekundaryo
☐ Magtanong ng mga tanong gaya ng ‘Sa palagay
mo, paano ba kaya ang paaralang sekundaryo?’ at
‘Ano ang inaasahan mo?’

☐ Pakinggan ninyo ang mga pag-aalala ng inyong
anak at tulungan ninyo siyang pamahalaan ang
mga ito bago mangyari ang mga ito. Anong
pagkilos ang sa palagay niya ay ang dapat niyang
unang subukan? Ano ang gagawin niya kung
sakaling mawala siya o mahuli sa klase?

☐ Mag-usap tungkol sa pakikipagkilala sa mga
bagong tao, pakikipagkaibigan at pakikipagkilala
sa mga guro.

☐ Mag-usap tungkol sa pananakot (bullying) at
pamumuwersa ng kapantay (peer pressure).
Tiyakin na alam ng inyong anak kung saan
makikita ang year coordinator o ang tauhan ng
mga serbisyong para sa mga mag-aaral kung
sakaling kailangan niya ng tulong o payo.

☐ Mag-usap tungkol sa karaniwang palakad (routine)
at mga timetable ng paaralan, tiyakin na alam na
alam niya ang mapa ng paaralan.

☐ Tulungan ang inyong anak na maging
makatotohanan tungkol sa paglaan ng panahon
upang mapanatag sa bagong kapaligiran.

☐ Maging naroroon upang makinig kapag ang inyong
anak ay mayroong mga tanong o nais makipagusap tungkol sa paaralan.
Sa mga unang linggo ng paaralan
☐ Magtanong tungkol sa kanyang unang araw sa
paaralan at kung ano ang nagugustuhan niya
tungkol sa paaralang sekundaryo – ang kampus,
mga guro, mga bagong asignatura at mga kaibigan.

☐ Makipag-usap nang positibo tungkol sa paaralan sa
inyong anak at magpokus sa kanyang mga tagumpay.

☐ Itaguyod ang mga estratehiya gaya ng positibong
pag-isip, paghinga nang malalim, sapat na
pagtulog sa gabi, at wastong pagkain.

☐ Makinig – bigyan ang inyong anak ng mga
pagkakataong magsalita.
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