Pamamatnubay na
Palakad sa Paaralan para
sa mga Magulang na
Baguhan
Itong librito ay magbibigay ng
palagay na may laman na mga
palakad sa paaralan.Maaari kayong
humingi ng kopya ng librito sa sarili
ninyong lengguwahe.Ang librito ay
maaari sa mga sumusunod na
lengguwahe:Filipino, Hungarian, Latvian,
Lithuanian, Malayalam, Mandarin,
Polish, Portuguese, Romanian,
Slovak.

Guidelines about school policies: Tagalog

Palakad Kontra sa Mapanakit sa Kapwa
Kahulugan
Mapanakit sa kapwa ay paulit-ulit na kilos na sanhi ng pangkatawan o kaya
nasaktan ang damdamin ng isang tao o ang kanilang mga pamilya.
Mapanakit sa kapwa ay nasa maraming klase at kasali:








Nananakit sa katawan
Naninira sa mga ari-arian
Panunukso.
Nananakot
Mapanlait na mga salita
Huwag isali o ihiwalay siya
Inaapi sa cyber-mula sa cellphone o online

Hangarin
Ang hangarin ng Palakad Kontra sa Mapanakit sa Kapwa ay lilikha ng kaugalian
sa paaralan na ang pag-aapi ay hindi maaaring tanggapin.
Kinakailangang may pagkakaisa sa kapaligiran sa paaralan at kung saan ang
pang-aapi kailangang ayusin agad sa mabisang paraan.

Pagpasok na Palakad
Kahulugan
Ang pagpasok na mga patakaran alinsunod sa batas kailangan ang Iskuwela ay
pumapasok sa paaralan ng 190 na mga araw yan ang pinakamababa sa isang
taon.
Hangarin
Ang hangarin sa Pagpasok na palakad ay para paunlarin nang mabuti at
huwaran ng husto at ipagpatuloy ang trabaho sa mundo.Ang mahinang
pagpasok ay nakakalubha sa mga iskuwela sa kanilang paggawa.
Ang layunin ng mga paaralan ay kaunlaran sa panglahat na pagpasok ng mga
iskuwela sa sinisiyasat at kilalanin ang mga dahilan sa pagliban at ibalangkas para
maisagawa ang buong pamamaraan at himukin sa lalong mabuting pagpasok.
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Pagtangkilik sa Bata na Palakad
Kahulugan
Pagtangkilik sa bata ay tungkol sa pagtangkilik ng mga kabataan mula sa
pagmamalabis katulad ng masamang pakikitungo o kaya pabayaan alinman
nagiging daan sa pangkatawan o kaya nakakasakit sa damdamino kapinsalaan.
Hangarin
Ang Pagtangkilik sa Bata na Palakad na layunin ay magbigay ng pagpatnubay sa
mga paaralan ng pagkilos na kinakailangan kung saan ang pagmamalabis o
pagpabaya sa iskuwelang pinagsuspetsahan. Angkabutihan ng iskuwela ay
mahalaga lagi.

Palakad sa Pangangasiwa ng Pag-uugali
Kahulugan
Pangangasiwa sa Pag-uugali ay tungkol sa pagpapa-unlad ng sariling disiplina sa
mga iskuwela at pagtanggap ng ng pananagutan para sa kanilang pag-uugali
at mga kilos .Mahalaga para himukin at purihin ang positibong pag-uugali at mga
pakikisama. Ang pangangasiwa sa pag-uugali ay pananagutan ng lahat ng mga
miyembro ng taong bayan ng paaralan,tauhan mga iskuwela at mga magulang.
Hangarin
Ang hangarin ng pangangasiwa sa pag-uugali na palakad ay para paunlarin ang
sariling disiplina,sariling pagkaunawa,kalayaan at paningin Sa pananagutan. Ito
ay magbibigay ng mga positibong pagkakaugnay sa lahat ng mga miyembro ng
paaralan na komunidad para magkaroon ng mabisang karunungan

Mga Druga at Sustansiya sa Abuso na Palakad
Kahulugan
Karunungan tungkol sa mga druga at sustansiya sa abuso na palakad ay
nagbibigay sa mga iskuwela ng pagkakakunawa sa mga epekto ng mga druga
at ibang sustansiya sa maramdamin,pagkatawan at sa sosyal nakabutihan.
Hangarin
Ang hangarin ng Druga at Sustansiya sa abuso na palakad ay magbibigay sa
mga iskuwela ng wastong impormasyon tungkol sa mga druga at sustansiya at
panganib sa kalusugan tungkol sa hindi tamang pangmalabisan ng mga ito.Ito ay
layunin din para sa mga iskuwela na tanggihan ang kultura tungkol sa druga sa
sosyedad at pagsabihan sila kung saan humingi ng tulong at pagtaguyod.
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Palakad sa Edukasyon ng Kalusugan
Kahulugan
Pagtuturo sa kulusugan ay para maihanda ang mga iskuwela sa buong buhay sa
labas ng paaralan para maayos ang pagkaintindi at pagpapa-halaga sa
kalusugan.Pagtuturo sa kalusugan ay sakop ng maluwag na mga paksa bagay
sae dad at maaaring maisali ang tungkol sa pagka –alam ( katulad ng alak at
tabako),kawalang ayos sa pagkain at sekswal na kilos.
Hangarin
Ang hangarin sa palakad sa Edukasyon ng Kalusugan ay palakihin ang mga
iskuwela na may sariling pagpapahalaga na gumawa ng nasabing pagpili at sila
ang may panangutan sa sarili nilang kalusugan at kalusugan ng iba.

Palakad ng ICT sa Kaligtasan
Kahulugan
Ang ICT ay kabilang ang paggamit ng mga komputer ,mga laptop,mga
ipad,mga kamera,mga DVD at mga cellphone.Madalas na mga ginagamit sa
mga paaralan ay World Wide Web, emails, multimedia, pag-iwan ng mga
mensahe at boses na mga tawag/video na mga tawag.
Hangarin
Ang hangarin sa impormasyon at komyunikasyon na Teknolohiya (ICT)Kaligtasan
na siguraduhin na ang ICT ay ginagamit na ligtas, may
pananagutan,kagandahang asal,ayon sa batas at mahusay na paggawa, para
maiwasan ang paggamit ng materyal na maaaring hindi angkop o makakasama.

Palakad ng Edukasyon sa mga Kaugnayan at Kaseksihan
Kahulugan
Mga Kaugnayan at Edukasyon sa Kaseksihan (RSE) ay balakin na ang mga
pagkilos,mga paniniwala at kahalagahan tungkol sa sarili at sosyal na mga
relasyon sa buhay. Kinakailangang mangyayari sa loob ng mabuting kapaligiran
sa paaralan at sa komunidad.
Hangarin
Ang hangarin ng mga Kaugnayan at Kaseksihan na Edukasyon na palakad ay
para makaragdag sa panglahat ng pansarili,sosyal at mabuting kaugalian sa
lahat ng mga kabataan.Ito ay tungkol sa paggawa ng sariling kahalagahan,
pananagutan sa pagkilos at mga kasanayan para ipaalam ang mga napili
tungkol sa mga kaugnayan. Ang paghahatid ng RSE ay kailangang magagawa
sa loob ng kapaligiran, pagtiwala sa isa’t isa, paggalang at mapagtitiwalaang
kalihim.
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Palakad sa Ligtas na Paghawak sa Paggamot
Kahulugan
Ang ligtas na paghawak ng paggamot na palakad ay tinitiyak na ang mga
gamot ng mga iskuwela ay nakatago at ibigay nang matiwasay alinsunod sa ukol
na utos ng magulang.
Hangarin
Ang ligtas na paghawak sa Paggamot na palakad ay para siguraduhin na lahat
ng mga tauhan at mga magulang ay alam nila ang mga patakaran
Tungkol sa paghawak ng mga gamot para sa mga iskuwela sa paaralan.

Natatangi na Edukasyon: Mga Hakbang na Alituntunin na Kaugalian
Kahulugan at Hangarin
Ang Alituntunin na Kaugalian ay limang hakbang na ginagamit para makilala at
tulungan ang mga iskuwela na may natatanging kailangan. Hakbang 1 at 2 ay
isagawa ng paaralan ang mga iskuwela at mga magulang ay dapat
mapagsabihan ang mga pangyayari.Sa Hakbang 3 ang paaralan ay maaaring
humingi ng tulong sa labas katulad ng mula sa taong dalubhasa sa agham ng isip
na nakapagtuturo. Ang Hakbang 4 ay ayon sa batas na pagtasa kung
kinakailangan ng iskuwela. Sa Hakbang 4 ang Natatanging Edukasyon na
Seksiyon mula sa Edukasyon na Autoridad ay kasangkot.
Kapag alam mo na ang iyong anak ay kinakailangan ng natatanging Edukasyon
ipaalam sa paaralan para mabigyan ng tulong at suporta.

Paggamit ng Makatwiran na Puwersa/Paghawak ng Ligtas na Palakad
Kahulugan
Paggamit ng makatwiran na puwersa at paghawak ng kaligtasan ay nagbibigay
ng ligtas at matiwasay na kapaligiran para sa buong komunidad ng paaralan
(mga iskuwela at mga tauhan) at para itaguyod at alalayan ang wastong
pagkilos.’’Makatwiran na Puwersa’’ay pinakamaliit na puwersa na kinakailangan
para hadlangan ang iskuwela sa pananakit sa kanyang sarili o kaya sa iba o sa
malubhang pagsira ng propyedad. Makatwiran na puwersa ay maaaring gamitin
para alagaan ang kadakilaan/dangal sa lahat ng inu-ukolan,para lutasin ang
kalagayan at papanatagin ang loob ng iskuwela.
Hangarin
Ang hangarin ng Makatwiran na Puwersa at Ligtas sa Paghawak na palakad ay
gumawa ng pag-aaral na kapaligiran na ang mga kabataan at nasa gulang ay
maramdaman na ligtas at pagkapagtangkilik sa kapinsalaan. Sinisigurado na ang
mga iskuwela ay tangkilikin labag sa anumang uri ng pangkatawan na pakikialam
na hindi kinakailangan,hindi tama, labis labis o kaya nakakasama. Dapat ipaalam
sa mga tauhan tungkol sa mga pangyayari na maaaring gamitin ang makatwiran
na puwersa at pigilin ang mga iskuwela at kung papano gamitin ang puwersa
kung kinakailangan.
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Mga ibang naisalin na mga dokumento para sa mga magulang ay maaaring
makuha sa Kagawaran ng Edukasyon na website

Pagtangkilik sa Bata sa Edukasyon na polyeto
https://www.education-ni.gov.uk/publications/child-protection-education
Mabuting Kaasalan at Polyeto ng Paaralan
https://www.education-ni.gov.uk/publications/good-behaviour-school-leaflet-parents
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