
Learning Assistance Program 
(LAP)
Pagtulong sa iyong anak na matugunan ang mga  
akademikong pamantayan sa paaralan.
Ang LAP ay isang programang pinupondohan ng estado na 
naglalaan sa iyong anak ng mga serbisyong pang-akademiko  
at hindi pang-akademiko.

Mga Pamilya, Malaki ang Maitutulong ng Inyong 
Pakikibahagi Sa Ikatatagumpay ng Iyong Anak  
sa Paaralan
Kapag nakibahagi kayo, mas malamang na maging regular ang pagpasok sa 
paaralan ng iyong anak, makapagtapos, mapahusay at malinang ang kanilang 
mga kasanayan, at maging handa sa kolehiyo, sa karera, at sa buhay. 

Papel ng Paaralan Papel ng Pamilya
Aalamin ang mga pangangailangan ng iyonganak
Titiyakin kung kailangan ba ng mag-aaral ng mga serbisyong LAP sa 
pamamagitan ng pagrepaso sa data para tiyakin kung ang marka ng 
mag-aaral sa ELA at/o matematika ay mababa sa pamamagitan ng iba’t 
ibang hakbang.

Pipili, susubaybay, at mag-aangkop ng (mga) serbisyo
Makikipagtulungan para gumawa ng programang LAP batay sa 
pinakamahusay na kasanayan na tutugon sa mga pangangailangan ng 
mag-aaral. Magpapatupad ng mga suportang pang-akademiko at hindi 
pang-akademiko, at susubaybay sa akademikong pagsulong ng mag-
aaral para matiyak na naaabot nila ang kanilang tunguhin.

Magsasangkot sa mga pamilya at komunidad
Maghahatid ng mahalagang impormasyon at isasangkot ang mga 
pamilya. Magdidisenyo ng mga aktibidad na magagamit ng mga pamilya 
kasama ng kanilang mag-aaral sa tahanan bilang pagsuporta sa mga 

tunguhin ng mag-aaral. Pag-iisipang makipagtulungan sa 
mga organisasyon sa komunidad para suportahan ang 

mga pangangailangan ng mag-aaral.

Maagang simulan ang magandang kaugalian sa 
pagpasok sa paaralan
Gumawang kasama ng iyong anak at ng kanyang guro para tulungan 
ang iyong anak na mapaunlad ang regular na pagpasok sa paaralan. 
Ang iyong matinding interes ay malaking tulong para magtagumpay.  

Mag-usisa
Alamin ang tungkol sa mga serbisyo at aktibidad na inilalaan ng 
programa sa paaralan ng iyong anak.

Makisangkot
Makibahagi sa mga pagpupulong sa distrito/paaralan at sa mga aktibidad.

Magbigay ng opinyon
Mapapabuti nito ang mga serbisyo para sa iyong mag-aaral, at 
makakatulong na makibahagi ang mga pamilya at ang mas malaking 
komunidad. 
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Para makaalam ng higit tungkol sa LAP o iba pang mga 
serbisyo sa iyong paaralan, makipag-ugnayan sa:

299
na distrito sa 

Washington ang 
Nakikibahagi sa 

LAP

Mga Suportang LAP na Makukuha sa Iyong Paaralan:

Mga Programang Bago Pumasok  
at Pagkalabas ng Paaralan

Mga Paghahanda sa Paglipat  
ng Kindergaten

Pakikibahagi ng Pamilya Pantulong sa Pag-uugali,  
Kalusugang Pangkaisipan,  
Emosyonal at Pakikipag-kapwa

Mga Summer Program Tagubilin sa mga Kasanayan  
sa Pakikipag-kapwa Tao

Tagubilin sa Maliit na Grupo
Mga Tagapagturo para sa mga  
Mag-aaral

Paglutas sa Di-pagkakasundo sa  
Pagitan ng Mga Mag-aaral

Mga Suporta sa Pagtatapos  
(Graduation)

(Iba pa) (Iba pa)


