
Ang Samahan ng mga Guro ng California
at ang PTA ng Estado ng California ay nag-
tulungan upang mag-alay ng ilang payo sa inyo
na magbibigay ng pinakamabuting
pagkakataon sa inyong mga anak para mag-
tagumpay sa paaralan. 

1. Basta Magtanong. Itanong sa inyong anak kung
ano ang pinag-aralan nila sa klase sa araw na
ito—ano ang nagustuhan nila at ano ang kanilang
natutuhan. Ang pagtatanong ay nagpapakita na
importante ang paaralan.

2. Tahimik na Pag-aaral. Pumili ng isang lugar
para sa pag-aaral sa bahay at tiyakin na ang silid
ay tahimik sa oras na iyan. Ang paglikha ng
tahimik na lugar ay malaki ang maitutulong sa
pag-aaral ng inyong anak.

3. Regular na Iskedyul. Magtakda ng isang par-
tikular na oras ng araw na nakalaan sa araling-
bahay. Subaybayan ang inyong anak upang
matiyak na ang araling-bahay ay natatapos at
naibibigay sa panahong kailangan.

4. Magkakasamang Matuto. Kung gusto ninyong
basahin ng inyong mga anak ang kanilang mga
takdang-aralin, bigyan ninyo rin ng takdang-aralin
ang inyong sarili. Kapag oras na para gawin nila
ang araling-bahay, magpahinga at gumugol ng
ilang minuto sa pagbabasa ng libro, magasin o
pahayagan.

5. Matuto Kahit Saan. Itaas ang interes ng inyong mga anak sa araling-bahay sa
pamamagitan ng pag-uugnay ng paaralan sa pang-araw-araw na buhay.
Halimbawa, ang inyong mga anak ay matututo ng hating-bilang (fractions) at
pagsukat habang magkakasama ninyong inihahanda ang mga paboritong
pagkain. 

6. Makipag-usap sa Kanilang mga Guro. Makipag-usap sa mga guro ng iny-
ong mga anak upang malaman kung ano ang kanilang natutuhan at talakayin
ang kanilang progreso sa paaralan.

7. Nakakatulong ang Papuri. Purihin ang iyong mga anak para sa matagumpay
na pagtatapos ng araling-bahay. Walang nakakapagpasigla sa mga bata nang
higit sa papuri ng kanilang mga magulang.

Ang edukasyon ng inyong anak ay nagsisimula sa tahanan.

The California Teachers Association and
the California State PTA have joined forces
to offer some tips for you that will give your chil-
dren the best opportunity to succeed in school.

1. Just Ask. Ask your children what they
studied in class today — what they liked
and what they learned. Asking questions
shows that school is important.

2. Quiet Study. Choose a place for home
study and make sure the room is quiet
during that time. Creating a quiet place
goes a long way toward helping your
children learn. 

3. Regular Schedule. Set up a certain
time of day that is dedicated to home-
work. Follow up with your children to be
sure their homework is complete and
turned in on time.

4. Learn Together. If you want your chil-
dren to read their assignments, give
yourself an assignment, too. When it’s
time for them to do homework, take a
break and spend a few minutes reading 
a book, magazine or newspaper.

5. Learn Everywhere. Increase your chil-
dren’s interest in homework by connect-
ing school to everyday life. For instance,
your children can learn fractions and
measurements while you prepare
favorite foods together.

6. Meet Their Teachers. Meet with your
children’s teachers to find out what they
are learning and discuss their progress
in school.

7. Praise Helps. Praise your children for
successfully completing homework.
Nothing encourages children more than
praise from their parents.

Your child’s 
education 
begins at home.


