PAANO KO MATUTULUNGAN ANG AKING ANAK
NA MAGING HANDA SA PAGPASOK SA
PAARALAN?
Ano ang kailangang ko para magrehistro?

Malapit na ang
Kindergarten...

Karaniwang nagaganap ang pagpaparehistro sa kindergarten tuwing
Taglamig/Taglagas (Winter/Spring) bago magsimulang pumasok ng
elementarya ang inyong anak. Para irehistro ang inyong anak sa
Kindergarten, siguraduhin na naihanda ninyo ang mga sumusunod:
1. Ang katunayan ng sertipiko sa kapanganakan ng inyong anak
2. Dalawa o tatlong dokumento na nakalagay ang address kung saan
nakatira ang inyong anak, (hal. kasunduan sa upa, bayarin sa
kuryente o tubig, lisensya sa pagmaneho, ID Card sa CA, ID sa
militar, atbp.)



Kung wala kayong permanenteng tirahan, karapat-dapat pa
rin ang inyong anak sa Kindergarten. Makipag-ugnayan sa
distrito ng inyong lokal na paaralan para sa impormasyon
3. Katunayan ng Pagsusuri sa Kalusugan ng Bata bago, o pagkatapos
ng Marso 2 ng taon sa Kindergarten
4. Patunay ng iniksyon para sa bakuna (dilaw na kard) ng inyong
anak
5. May ilang distrito na hihilingin na ang inyong anak ay sumailalim
sa isang pagsusuri sa ngipin
Kung may espesyal na pangangailangan ang inyong anak, makipagugnayan sa distrito ng inyong lokal na paaralan para sa anumang
karagdagang kinakailangan, mga tanong o para sa higit pang
impormasyon.

Bago Magsimula ang Pasuka sa Paaralan







Magtingin o magbasa ng libro kasama ang inyong anak araw-araw
Sanayin ang inyong anak na magbihis, pumunta sa banyo, at
maghugas ng kanyang kamay
Tulungan ang inyong anak na matutong makinig, sumunod sa utos
at magpalitan o magsalit-salit
Turuan ang inyong anak na matandaan ang ilan sa mga letra ng
kanyang pangalan
Bisitahin ang paaralan kasama ang inyong anak at pag-usapan ang
inyong nakikita
Ipaalam sa inyong anak kung gaano ninyo pinananabikan ang
Kindergarten

Kapag Nagsimula na ang Pasukan sa Paaralan





Mga ahensya para sa Mga Dulugan at
Rekomendasyon na naghahandog ng mga klase
para sa pagiging magulang, mga rekomendasyon
para sa pag-aalaga ng bata at impormasyon
tungkol sa bago at pagkatapos ng pangangalaga
sa paaralan:

Siguruhing nakatulog nang maayos ang inyong anak, nakakain
nang malusog na almusal at angkop sa lagay ng panahon ang suot
na damit
Palaging makipag-usap sa guro, at magtanong kung paano ninyo
matutulungan ang inyong anak na matuto sa bahay
Tanungin din sa guro paano makikilahok sa paaralan. Pumunta sa

Community Child Care Council (4C’s)
Nagseserbisyo sa South County
www.4c-alameda.org o 510-582-2182
Bananas Nagseserbisyo sa North County
www.bananasinc.org o 510-658-7353
Mga Link sa Pangangalaga sa
Nagseserbisyo sa East County
www.childcarelinks.org o 925-417-8733
Family Resource Network
Nagkakaloob ng mga serbisyo at impormasyon sa sinumang
pamilya na naninirahan sa Alameda county na may anak na
nasa edad na 0 - 22 na may kapansanan o natatanging
pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.
www.frnoakland.org o 510-547-7322

Handa ka
na ba?

KANINO AKO
MAAARING MAKIPAG
-UGNAYAN TUNGKOL
SA PAGREHISTRO?
Bisitahin ang paaralan sa inyong lugar o tawagan ang
distrito ng inyong lokal na paaralan upang matukoy
kung saan paaralan papasok ang inyong anak. Kung
nais ninyo ng higit pang tulong o kailangan ng serbisyo
ng pagsasalin-wika, mangyaring tawagan ang: First 5
Alameda County sa 510-227-6953

ALAMEDA UNIFIED
510-337-7072
www.alameda.k12.ca.us

ALBANY UNIFIED
510-558-3762
www.ausdk12.org

BERKELEY UNIFIED
510-644-6504
www.berkeley.k12.ca.us

CASTRO VALLEY UNIFIED

OAKLAND UNIFIED

510-537-3000 ext. 1209
www.cv.k12.ca.us

510-273-1600
www.ousd.k12.ca.us

DUBLIN UNIFIED

PIEDMONT UNIFIED

925-828-2551 ext. 8022
www.dublin.k12.ca.us

510-594-2614
www.piedmont.k12.ca.us

EMERY UNIFIED

PLEASANTON UNIFIED

510-601-4000
www.emeryusd.k12.ca.us

925-426-4290
www.pleasantonusd.net

FREMONT UNIFIED

SAN LEANDRO UNIFIED

510-657-2350
www.fremont.k12.ca.us

510-667-3551
www.sanleandro.k12.ca.us

HAYWARD UNIFIED

SAN LORENZO UNIFIED

510-784-2600
www.husd.k12.ca.us

510-667-6427
www.slusd.us

LIVERMORE VALLEY JOINT UNIFIED

SUNOL GLEN UNIFIED

925-606-3206
www.livermoreschools.com

925-862-2026
www.sunol.k12.ca.us

MOUNTAIN HOUSE ELEMENTARY SCHOOL
DISTRICT
209-835-2283
www.mtnhouse.k12.ca.us

NEW HAVEN UNIFIED
510-471-1100
www.nhusd.k12.ca.us
Inihahandog sa inyo ng:
First 5 Alameda County
1115 Atlantic Avenue
Alameda, CA 94501
510-227-6900
www.first5alameda.org

NEWARK UNIFIED
510-818-4103
www.nusd.ca.schoolloop.com

