Pagganap ng Miyembro ng Pamilya

Katanungan Paghahanda ng
Tagapag-alaga

Ang iyong pagsali sa pamaraang “SST” ay
napakahalaga dahil higit mong kilala ang iyong
anak kaysa iba. Ang iyong nalalaman tungkol sa
mga katangian, mga hilig, kalusugan, nakaraan,
atbp. ng iyong anak ay magiging mahalaga para
sa “SST” upang makabuo ng isang mabisang
programa para sa iyong anak.

Mga katangian ng aking anak (mga hilig, gawain,
kakayahan ) ay: __________________________

Pangunahin sa “SST” ang tumulong na madama
ng pamilya na sila ay isinasali. Kayo ay
kukumbidahin upang makapag-isip sa loob ng
ilang minuto bago magpulong.

Anong nakakaganyak sa aking anak (mga gawain,
mga espesyal na pagkakataon, atbp.) :
________________________________________

Paano ang Isang Miyembro ng Pamilya
Magsisimula sa Pamaraang “SST”?
Maaari kang magsimula sa pamaraang “SST” para
sa iyong anak sa:
(hanay ng mababang paaralan)
makipag-alam sa guro ng iyong anak, sa
tagapayong mag-aaral, o sa punong guro.
(mga hanay ng paaralang intermedya)
o mataas na paaralan makipag-alam sa guro,
tagapayo at pangalawang punong-guro.
Ang sumusunod na mga katanungan ang tutulong
sa iyo at iyong anak sa paghahanda, pagsali bilang
kapantay na mga katuwang sa pulong ng “SST”.
Ang ibang mga kagamitan sa paghahanda ay
makukuha sa paaralan.

Mga hangarin ko para sa aking anak ay:

Mga inaasahan ko para sa aking anak ay:
________________________________________
________________________________________
Tinutulungan ko ang aking anak upang lalong
magtagumpay sa pamamagitan ng: ___________

MAG-AARAL
TAGUMPAY
Nilalaman
Ang Pangkalahatang Hakbang
Pang-edukasyon
Pagtulong sa pagtagumpay
Ng Mag-aaral

Katanungan Paghahanda ng

Mag-aaral

Ang mga katangian ko
ay:______________________________________
________________________________________
Mga bagay na gusto ko tungkol sa paaralan ay:
________________________________________
________________________________________
Ang mga hangarin ko ay:
________________________________________
________________________________________
Ang aking nakikita tungkol sa aking sarili sa
darating na parahon:
________________________________________
________________________________________

SST

Mga Pamilya · Paaralan ·
Komunidad

Sanggunian ng Pamilya
Pinagsama-samang Purok
Pampaaralan ng San Francisco

Naghahanap ng Tulong Para Sa Inyong
Anak? Bakit hindi atuhan ang isang “SST”?

Paano Makakatulong Ang “SST”?

Ano ang katulad ng Isang “SST”
Pulong?
Ang karaniwang pulong “SST” ay tumatagal ng
mga 45-60 minuto. May isang tagapagsalita at
isang naglilista. Sinunsunod ang isang buong
porma na kasama ang:

•

Ikaw ba o paaralan ng iyong anak ay mga
hangarin para sa iyong anak tungkol sa aralin,
pag-uugali, panlipunan o pandamdamin?

Ang “SST” ay makakatulong sa mga mag-aaral at
guro (mga ) ng silid-aralan sa mg a paraan tulad
ng:

•

Ikaw ba ay naghahanap ng karagdagan tulong
para sa iyong anak tulad ng isang programa
pagkatapos
ng
klase,
pantulong-aral,
pagpapayo, o mga pagbabago sa loob ng
silid-aralan upang mapa-unlad ang mga
aralin?

•

Ang Pangkat sa Pagtagumpay Mag-aaral“Student Success Team- (SST)” ay maaaring
pinakatamang lugar upang magsimula.

•

Makatulong magtayo nang magsusuri
sa panigin o pandinig o pagsusuring medikal.

•

Pagsusuri ng mg a pinagkukunan at mga
paglilingkod sa paaralan, sa purok at sa
komunidad, tulad ng mga samahan ng mga
magulang, tulong-turo pang-akademya, mga
programa tapos ng klase at gawain pagpapayo
para sa mg mag-aaral at /o mga pamilya.

Ano ang Pangkat sa Pagtagumpay ng Magaaral –“Student Success Team (SST)” ?
Ang Pangkat sa Pagtagumpay ng Mag-aaral ay
isang bakasan ng paaralan at tahanan na gagamitin
sa paglutas ng mga problema upang matulungan
ang mga mag-aaral na lalong magtagumpay sa
paaralan, tahanan, at komunidad. Kasama ng
“SST” ang pamilya, mag-aaral, guro (mga ) ng
silid aralan, at isang tagapangasiwa ng paaralan.
Mg aiba na maaaring kilala ang mag-aaral o sanay
sa paglalahad ng mga hangarin, tulad ng mga
namumunong guro, tagapayaong pangmag-aaral,
tagasaliksik na guro, mga espesyalista sa salita at
wika, “psychologist” ng paaralan o espesyalista sa
kalusugan ng kaisipan, ay maaaring nandoon din.

Pagbuo at paggamit ng mga paraan tulungan
ang mag-aaral sa pang-akademya, pag-uugali
o mg akakayahan sosyal sa silid –aralan at
malaki-laking kapaligiran paaralan.

•

mga rekomendasyon para sa karagdagan
pagsusuri

•

mga pagpapakilala.

•

mg a paliwanag ng layunin ng pulong.

•

talakayan sa mga katangian ng mag-aaral.

•

Pagbibigay ng impormasyon sa pinagmulan.

•

kalakayan ng mg a hangarin pahayag.

•

sesyon ng
panukala.

•

isang buod kung anon g aksiyon ang dapat,
sino ang mananagut sa bawat aksiyon, at
mg a petsa upang matapos.

•

pagpili ng petsa ng kasunod na “SST” pulong.

tanungan ng lahat ng mga

Tatanggap ka ng kopya ng pinagusapan sa pulong.

