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Tulungan ang iyong anak na magtagumpay sa preschool at kindergarten

Buuin ang ugali ng mabuting pagpasok sa paaralan
ALAM MO BA….
Ang pagpasok ng takdang oras araw-araw ay mahalaga sa tagumpay ng iyong anak at sa pag-aaral mula sa preschool.
Kapag 10% na hindi nakakapasok sa paaralan (isa o dalawang araw bawat ilang linggo) ito ay maaaring magpahirap na:
• Makakuha ng mga kasanayan sa maagang pagbabasa at matematika
• Bumuo ng mga relasyon
• Bumuo ng mabuting ugali sa pagpasok
Ang mga de-kalidad na preschool at kindergarten ay may maraming benepisyo!
• Ang mga karaniwang gawain na binuo ng iyong anak ay magpapatuloy sa buong paaralan.
• Sulitin ang mga maagang pagpasok sa paaralan sa pamamagitan ng paghihikayat sa iyong anak na pumasok araw-araw.

ANO ANG MAGAGAWA MO
Makipagtulungan sa iyong anak at sa kanyang guro upang mapaunlad ang
mabuting ugali ng pagpasok ng iyong anak.
Pag-usapan ito - kantahin ito - gawin itong isang adventure!
• Magtakda ng isang regular na gawain sa oras ng pagtulog at sa umaga.
•	Maglatag ng mga damit at magbalot ng mga backpack sa gabi bago ang
pagpasok.
•	Magbahagi ng mga ideya sa ibang mga magulang para sa paglabas sa pintuan
sa takdang oras.
Bago magsimula ang pasukan ng taon
•	Alamin kung anong araw ang simula ng pasukan at magsimulang magbilang!
•	Panatilihing malusog ang iyong anak at seguraduhing may mga kinakailangan
na bakuna ang iyong anak.
•	Dumalo sa oryentasyon kasama ang iyong anak upang makilala ang mga guro
at kamag-aral at alamin ang tungkol sa mga pamamaraan sa kalusugan at
kaligtasan.
Handa, Itakda, PUMUNTA!
•	Kung ikaw ay nag-aalala na ang iyong anak ay maaaring may Covid-19,
tumawag sa iyong paaraan para sa paso. Humingi ng mga mapagkukunan
upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa bahay kung kinakailangan.
•	Humingi ng tulong sa mga kapamilya o kapitbahay kung kailangan mo ng
tulong.
•	Subukang mag-iskedyul ng mga hindi Covid-19 na medikal na appointment at
mga pinalawig na mga paglalakbay kung hindi preschool session.
•	Kung ang iyong anak ay tila nababahala tungkol sa pagpasok sa preschool,
kausapin ang direktor ng programa, guro, iyong doktor o ibang mga
magulang para sa payo.
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