
pagpasok

s a  ki n de rg
a rt en 

ang isang napakalaking tagumpay para sa inyo at sa inyong anak!

kaya’t INAANYAYAHAN kayo 
...na lumahok sa isang programa na ginawa 

para matulungan ang inyong anak sa 

transisyon at magsumikap sa paaralan. 

Maligayang pagbati sa isang 
pambihirang karanasan ng 

WaKIDS

ano ang
SUSUNOD NA HAKBANG?

1.
Sa umpisa 
ng pasukan 
sa paaralan:

Makipagkita sa guro ng
inyong anak para sa Family
Connection.  Ito ay isang
napakahusay na pagkakataon
para makilala ang isa’t isa.

+ Kung ang inyong anak ay pumasok sa preschool o child
care (pangangalaga ng bata), mangyari lamang isaalang-
alang ang pamamahagi ng impormasyon na inyong
natanggap mula sa tagapagbigay ng maagang pag-aaral.

+ Isaalang-alang rin ang anumang impormasyon sa
pagtatasa na maaaring mayroon kayo tungkol sa
inyong anak.

2. yTanungin sa guro ng in ong
anak kung ano ang kaniyang

Sa pagsap i t 
natutunan tungkol sa inyong

ng umpisa ng anak sa pamamagitan ng
Nobyembre: proseso ng WaKIDS. 

Magtanong sa guro tulad ng: 

+ Ano ang inyong natutunan na mahusay gawin ng
aking anak?

+ Ano ang aking magagawa sa bahay para makatulong
na masuportahan ang trabahong ginagawa sa silid-
aralan?

Mga P inagkukuhanan 
ng Impormasyon: 

WaKIDS website 
www.k12.wa.us/WaKIDS

“Introducing Me!” (Ipinakikilala Ako!) isang librito na
gabay sa pag-uusap ng pakikipag-ugnayan sa pamilya 

http://bit.ly/18vFfzN

Washington State Early Learning and Development 
uidelines, (Mag Patnubay ng Estados ng Washington 

sa Maagang Pag-aaral at Paglaki)
Kapanganakan hanggang 3rd Grade 

http://bit.ly/LjwnC6

Mga katangian na karaniwang natatagpuan sa 
pumapasok na mga kindergarten at sinusuri ng WaKIDS  

http://bit.ly/12QBJvy

WaKIDS at Washington State Standards  
(Mga Pamantayan ng Estado ng Washington) 

http://bit.ly/19mBRtW

G

360-725-6161

i to ay para sa magandang 
ki n abukas an  ng inyong anak!

Salamat sa 
pakikipagtulungan 

sa amin para gawing 
isang napakagandang 

karanasan ang 
kindergarten para sa 

inyong anak! 
2013
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Ano: WaKIDS.

Kai lan: Sa pagpasok sa kindergarten 
ng inyong anak.

Saan: Sa bagong paaralan ng inyong 
anak.

Bak i t : Dahil sa pamamagitan ng 
sama-samang pagtatrabaho, 
tayo ay makakalikha ng 
pinakamagandang umpisa sa 
habang buhay na pag-aaral.

Ano ang 
?

Ang Washington Kindergarten Inventory of 
Developing Skills — o WaKIDS — ay isang 
proseso para sa: 

• Malugod na pagtatanggap sa mga
mag-aaral at ang kanilang mga pamilya
sa kindergarten.

• Pagtatasa sa mga kalakasan ng
inyong anak.

• Pagtatalakay sa mga katangian sa
development at pag-aaral ng inyong
anak na mapapahintulutan sila na
magtagumpay sa paaralan.

Walang may mas nakakakilalala para sa 
inyong anak kung hindi kayo. Ikaw ay isang 
mahalagang miyembro ng pangkat na 
makakatulong na suportahan ang pag-aaral 
ng inyong anak at makalipat papuntang 
kindergarten sa isang maayos na paraan.

Daan Patungo sa Tagumpay: 

fami ly
connect ion

(pag-uugnayan sa pami lya)

Nagtutulungan  
ang mga pamilya 
at mga guro para 

makilala kayo at ang 
inyong anak. 

chi ldwhole
assessment
(buong pagtatasa sa bata)

Kinikilala ng  
mga guro ang mga 
kalakasan ng mga 

bata para matiyak ang 
suporta kung saan ito 

pinakakailangan. 

ear ly learning
col laboration

(pagtutulungan sa maagang pag-aaral)

Ang mga guro  
sa kindergarten at  

ang mga early learning 
provider ay namamahagi 

ng impormasyon para 
matulungan ang mga bata 

na magtagumpay. 

ang 

resulta
Lumilikha ng 

daan patungo sa 
pagtatagumpay ng 

inyong anak sa  
paaralan. 




