Ang iyong anak para sa Mga Unang Taon at Taon R
(para sa mga magulang )

Ukol sa
mga Unang
Taong pang Edukasyon

Sa UK ang mga Unang Taon tagpo (Early Years settings) sa narsery at sa Resepsiyon
(Taon R) , Karamihan ng mga bata ang kaalaman ay nagaganap sa pamamagitan ng
pagla-laro. Ang mga guro sa mga Unang Taon (Early Years) ay nagta-takda ng mga
aktibidad upang itaguyod ang pananalita. Ang mga bata ay matututo na malutas ang
problema at sabihin kung paano nila gagawin ang mga bagay. Itinanghal ang pananaliksik
na maaaring mapabuti ang pag-unlad ng mga bata hanggang sa 7 buwan na higit sa
isang taon.

Paano ako
makakanap
ng Pre-school o
Narsery para sa
aking anak?

Paano ako makakahanap ng isang paunang paaralan pre-school o narsery na
malapit sa amin?
Magsuri ng pambansa (Inglatera at Wales), magsimula dito: Humanap ng lugar sa
paaralan ng nursery
Maghanap ng Direktoryo ng Impormasyon ng pamilya sa Hampshire para sa
impormasyon tungkol sa pangangalaga sa bata at mga serbisyo sa pamilya dito:
Impormasyon sa Hampshire FID: Hampshire FID information

Ano ang halaga?

Ano ang halaga ng gastos sa pre-school?
Mula sa edad na 2 taon, maaari kayong makakuha ng tulong sa pagpopondo para sa
isang lugar sa isang nakarehistrong pre-school o paunang paaralan (pamantayan na
nalalapat sa angkop na katangian). Ang lahat ng mga bata ay may karapatan para sa 15
oras na libreng edukasyon sa pre-school mula sa edad na 3 taon.
Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Libreng Maagang Edukasiyon

Ano ang aking gagawin
upang matulungan ko ang
aking anak na umunlad sa
kanilang unang taon sa
paaralan?

Sulitin ang mga araw na mga karanasan upang matulungan ang iyong anak na umunlad
at magsanay ang kanilang mga kakayahan sa wika. Pag-usapan niyo ang tungkol sa mga
numero at pagsasanay sa pagbibilang kahit kailan. Halimbawa kapag kayo ay namimili.
Magsaliksik ang paglubog at paglutang ng bakante, mga plastic na bote at lalagyan sa
pamamagitan ng paglalaro sa oras ng pag-ligo. Magtanong "Ano sa palagay mo ang
mangyayari kung ...?" mga katanungan Pag-usapan ang tungkol sa mga larawan kapag
nabasa mo ang isang kuwento sa iyong anak sa oras bago matulog. Gawin itong salita sa
iyong sariling wika o Ingles, alinman sa inyong pinaka malakas na wika.
Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga bata na ang mga magulang ay nakikipag-usap sa
kanila sa ganitong paraan ay mas maraming pag-unlad kaysa sa mga bata na nagmula
sa isang hindi magandang wika. Ang isang kapaligiran sa bahay na mayaman sa
pasalitang wika ay maaaring magdagdag ng pagsulong ng 5 buwan sa loob ng mahigit na
isang taon.
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Maghanap ng mga Paaralan sa Hampshire, Southampton, Portsmouth and the Isle of Wight
tumingin dito: Humanap ng Paaralan sa Hampshire

Paano ako makakahanap
ng Paaralan para sa aking
anak?

Maaari kang mag-aplay online para sa isang lugar sa paaralan dito Mag-aplay para sa isang lugar
ng paaralan online.
Sa iyong aplikasyon, kailangan niyong pangalanan ang tatlong paaralan sa pagkakasunud-sunod
ng kagustuhan . Maaari kang pumili mula sa mga paaralang pang Infant na sumasaklaw sa Taon
R, Taon 1 at Taon 2, at mga paaralang Pang-elementarya, na sumasaklaw mula sa Taon R
hanggang sa Taong 6.
Kung gumagawa ka ng aplikasyon na huli na, para sa isang lugar sa Taon R
(pagkatapos ng cut-off ng Enero para sa mga online application), maaari ka pa ring mag-aplay
online dito. Gumawa ng huling aplikasiyon para sa isang lugar ng paaralan

Ano ang dapat
kong gawin kung may
sakit ang aking anak at
hindi siya makaka pasok
sa Paaralan?

Paano kung ang aking anak ay may sakit?
Kapag ang iyong anak ay 5 at nasa kompulsaryo sa edukasyon, kung sila ay may sakit
dapat mong sabihan ang paaralan sa unang araw ng pagliban.
Para sa dagdag impormasiyon: Ano ang gagawin kapag ang iyong anak ay may
karamdaman
Kung sinisipon ang iyong anak, ang mga bata ay hindi inaasahan na mag-paliban sa
paaralan.
Kung ang iyong anak ay nagsuka, kina-kailangan silang mag-paliban sa paaralan ng 48
oras hanggang sa huling pagsu-suka. Ito ay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa
ibang mga bata. Kung ang karamdaman ng iyong anak ay pumipigil sa kanilang pag-aaral
nang mas matagal, dapat mong kausapin ang paaralan tungkol dito.

Kailangan
kong
makipag-usap
sa isang tao sa
aking wika.

EMTAS phone lines
Phone lines ay maaari magamit upang pag-usapan ang tungkol sa anumang mga
pagkabahala na maaaring mayroon ka tungkol sa edukasyon ng iyong anak at upang
magtanong ng anumang mga katanungan.
Ang aming phone line ang kawani ay nagsasalita ng ibat ibang mga wika. Maaring tingnan
ang aming website para sa kasalukuyang pagkakaroon.

Mga Link

•
•
•
•

EMTAS website pages para sa magulang ng mga bata sa mga Unang Taon at Taon R
‘Magmungkahi sa iyong anak ng dalawang wika’ leaflet na sa saklaw ng mga wika.
National Literacy Trust para sa mga bilinggualismo sa mga Unang Taon
BookTrust ‘Pagbabasa kasama ang iyong anak’ libro na isinalin sa maraming wika.
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