
Sa Mga Magulang ng Baguhang 

Mag-aaral

Poway Unified School District
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 Layunin ng PUSD

“Ihanda ang Lahat ng Mag-aaral para sa College o Propesyon”

“College and Career Readiness for All Students”

Ang Poway ay distrito ng mga pinag-isang 
paaralan Poway is a unified school district

◦ 25 na mga Preschool

◦ TK hanggang ika-12 grado

◦ 25 na paaralang elementarya (TK hanggang ika-5 grado)

◦ 6 na middle schools (ika-6 hangga’t ika-8 grado)

◦ 1 TK hangga’t ika-8 grado (Design 39)

◦ 1 online lamang mula K hangga’t ika-8 grado (Connect Academy)

◦ 5 regular na high school

◦ 1 alternatibong high school

◦ Mga karagdagang programa upang matugunan ang mga 

pangangailangan ng mga mag-aaral
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PRINCIPAL
Punong-guro

COUNSELORS
(middle and high schools)

Mga Tagapayo
(gitna at mataas na paaralan)

ASSISTANT PRINCIPALS
(middle and high schools) 

Lingkod ng mga Punong-guro 
(gitna at mataas na paaralan)

CREDENTIALED TEACHERS
(including program coordinators)

May Kredensyal na mga Guro (kabilang ang mga 
koordinator ng mga programa)

CLASSIFIED STAFF
Nauuring mga Kawani

CUSTODIAL STAFF
Mga Kawaning Custodial

INSTRUCTIONAL ASSISTANTS
Mga Lingkod sa Edukasyonal

OFFICE STAFF
Mga Kawani ng Tanggapan

Antas ng mga Kawani sa Paaalan
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 Ang mga mag-aaral ay ilalagay sa paaralan batay 
sa kanilang tirahan at bakante sa paaralan.

 Ang mga mag-aaral ay ilalagay sa gradong batay 
sa kanilang edad.

 Lahat ng mga paaralan ay may mga programa para 
sa mga nag-aaral ng wikang Ingles.

Kalalagyan ng Mag-aaral
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 Transisyonal Kindergarten hanggang ika-5 grado

 Upang makapasok ng kindergarten, kinakailangang 
5 taong gulang ang mag-aaral bago o sa ika-1 ng 
Septiyembre

Mababang Paaralan
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 Ang mga mag-aaral ay mananatili sa iisa o 
parehong guro sa karamihang bahagi ng araw.

 Ang mga nag-aaral ng wikang Ingles ay tutulungan 
sa pamamagitan ng paglalagay sa isang maliit na 
grupo sa bahagi ng isang araw.

 Walang kinakailangan upang mataas ng antas

Mababang Paaralan (pagpapatuloy)
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 Ika-6 hanggang 8 grado (karaniwang edad 11-13)

 Karamihan sa mga paaralan, isa ang guro ng mga 
mag-aaral sa pangunahing edukasyon (Basic 
Education) o sa “Humanities” (Ingles at Social 
Studies) sa bahagi ng araw.

 Karaniwan ng mga mag-aaral ay pumupunta sa 
iba’t ibang guro sa pag-aaral ng Matematika, 
Siyensya, P.E, at mga elective (Art, Musika, 
Computer, atbp).
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 Mayroong uniporme para sa P.E. at ito ay maaaring 
bilhin sa paaralan.

 Walang kinakailangan upang 

mataas ng antas

 Ang mga nagsisipag simulang mag-aral ng wikang 
Ingles ay ilalagay sa special support classes sa 
bahagi ng araw.

Gitnang Paaralan (pagpapatuloy)
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 Ika-9 hanggang 12 grado (ang karaniwang 
edad ay 14-18)

 Ang mga mag-aaral ay may iba’t-ibang guro 
sa loob ng isang araw.

Mataas na Paaralan

9



 Ang mga mag-aaral ay nakapasok sa iba’t-ibang 
klase, kabilang ang wikang Ingles, Araling Panlipunan 
(Social Studies), Matematika, Siyensya, Edukasyong 
Pangkatawan (P.E.), electives (sining, drama, musika, 
wikang banyaga, at iba pa).

 Ang mga nag-aaral sa panimulang antas ng wikang 
Ingles ay ilalagay sa mga klaseng may espesyal na 
suporta para sa bahagi ng araw.

Mataas na Paaralan (pagpapatuloy)
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1. Matagumpay na makumpleto o maipasa ang 230 
kredito sa klase (class “credits”) mula sa iba’t-ibang 
mga asignatura

◦ Bawat “term” ng klase na maipasa ng mag-aaral ay 
katumbas ang 5 “kredito.”

◦ Ang mga “transcripts” ng mga kurso mula sa ibang 
bansa ay susuriin kung MAAARING mabilang na 
kredito.

Mga Kinakailangan sa Pagtatapos ng Antas sa Mataas na 
Paaralan – Sa Lahat ng Mag-aaral
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2. May karagdagang pangangailangan upang makapasok 
sa kolehiyo na tinatawag na “a – g”
College eligibility has additional requirements.

Mga Kinakailangan sa Pagtatapos sa Antas ng Mataas na 
Paaralan – Lahat ng Mag-aaral (pagpapatuloy)
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 Maaaring mag aply ng Tatak na Marunong ng
Dalawang Wika ang mga mag-aaral sa ika-12
baitang
◦ Ito ay ilalagay sa diploma

◦ Babanggitin sa transcript

◦ Kinakailangang marunong magsalita, sumula’t 
bumasa ng Ingles at isa o higit pa sa isang wika

◦ Ang aplikasyon at mga detalye ay makukuha sa 
counselor ng paaralan

◦ Maaaring simulang planuhin sa ika-8 baitang ang 
kukuning kurso sa ika-9 na baitang.
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 Numero ng I.D. ng Mag-aaral (Student ID Number)

Ito ay natatanging numero na itinakda sa inyong mag-aaral. Ang
numero na ito ay ginagamit para sa “computer resources” at mga
impormasyon tungkol sa mag-aaral (tulad ng grado, iskedyul ng
klase, transcript, atbp.) Ang mga magulang at mga mag-aaral ay
KINAKAILANGANG alam ang numerong ito!

 I.D. ng Mag-aaral (Ika-6 hanggang 12 grado lamang) (Student  
ID Card [grades 6-12 only])

Kinakailangan upang makahiram ng aklat-aralin, mga libro sa silid-
aklatan, at pagbili ng tanghalian sa “account” ng mag-aaral (ika-6 
hanggang 12 grado). Ito ay kinakailangang laging dala ng mag-
aaral araw-araw.

Pagkakakilanlan (Identipikasyon) ng Mag-aaral
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 Lahat ng mga serbisyo na ibinibigay sa 
regular na pasok sa paaralan, kabilang 
ang espesyal na serbisyo sa edukasyon 
at sa lahat ng mga programa sa nag-
aaral ng wikang Ingles (English Learners), 
ay walang bayad.

 Ang mga aklat-aralin ay libreng gamitin 
ng lahat ng mga mag-aaral; kapag nasira 
o nawala ang mga aklat-aralin, 
kinakailangang bayaran ito ng mag-
aaral.

Mga Serbisyo na Magagamit ng mga Mag-aaral
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 Lahat ng mag-aaral sa ika-3 hangga’t ika-12 baitang ay 
bibigyan ng Chromebook para gamitin buong taon ng 
pasukan.

 Maaaring makakuha ng libreng tanghalian ang mag-aaral
batay sa kita ng pamilya – ang form ay makukuha sa
tanggapan ng paaralan at ito ay 

 kompidensyal.

 Ang pagsakay sa “school bus” ay limitado at 

may bayad – hanapin sa websayt ng distrito

ang detayle at impormasyon tungkol sa

tulong sa pagbabayad nito.

Mga Serbisyo na Magagamit ng mga Mag-aaral (pagpapatuloy)
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 Mayroong mababayarang tagapag-alaga ng mga bata bago 
magsimula at mataapos ang klase, at kapag naka-bakasyon. 
Ito’y para sa mga mag-aaral mula TK hanggang ika-5 baitang 
sa pamamahala ng Extended Student Services o ESS.
◦ Ito’y bukas mula 6:30 ng umaga-6:00 ng gabi, Lunes hanggang 

Biyernes sa lahat ng paaralang pang-elementarya.

◦ Ang bayad ay ayon sa kung ilang oras nasa ESS ang mag-aaral.

 May mga tutor o tagapag-turo na makukuha – karamihan ay 
may bayad (

◦ magtanong sa tanggapan ng hayskul kung mayroong mga 
hayskul na maaaring makatulong)

◦ Magtanong sa ELL Coordinator ng listahan ng mga 
nagtuturo o tutor ng ELL

Mga Serbisyo na Magagamit ng mga Mag-aaral (pagpapatuloy)
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Mga Serbisyo na Magagamit ng mga Mag-
aaral (pagpapatuloy)

 May mga aktibidad ang ilang elementarya at 
middle school na masasalihan matapos ang 
klase. Ang mga ito ay may bayad.

 Ang mga hayskul ay may mga klab at sports.
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 Poway Unified School District:
◦ www.powayusd.com

◦ Maaaring gamitin ang “Google Translate”

◦ Mga Kalendaryo Calendars

◦ Impormasyon tungkol sa mga Programa “Program Information”

pumunta sa Parents/

◦ Mga impormasyon na magagamit ng magulang (Parent Resource)

 School Websites:

◦ Mula sa website ng distrito / Website ng Paaralan From district website / School 
Website

◦ Mga Impormasyon tungkol sa paaralan ng iyong anak

◦ Specific information for your child’s school

 Mga aktibidad ng paaralan School activities

 Mga Programa Programs

 Mga Mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa Teknolohiya Technology 
Resources

Websayt ng Distrito at ng Paaralan
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http://www.powayusd.com/


https://myplan.powayusd.com/

• Makikita ng magulang ang “attendance” at “standardized test scores” 

dito.

• Mga impormasyon tungkol sa klase na makikita sa “My Connect”
Connection to classroom resources via My Connect or Learning Point (tutorial on My Connect 

available upon login)

• Kalendaryo ng mga aktibidad Calendar of Events

• Mga links sa web na kaugnay sa pag-aaral Links to web resources

• Suporta sa pagtuturo Instructional support

• Mga “homework at assignment”

• Makikita ang grado ng mga middle at hayskul sa Synergy Parent 

Portal Middle and High School classroom grades via Synergy Parent Portal

• Ang mga resulta ng pagsubok ay makikita sa Student Report Center
Test scores via Student Report Center

Mapagkukunan ng Impormasyon tungkol sa teknolohiya

http://www.learningpoint.org/


 Kinakailangan ito upang magamit sa kompyuter
ang mga online resources

 Ipinadala sa bahay ng mga bagong mag-aaral noong
buwan ng Agosto

 Makikita din ito sa Parent Resources sa MyPlan.

Username at Password ng Magulang

21



 Ang mga publikong aklatan Public Libraries ay 
maaaring gamiting at walang bayad – pumunta sa 
sangay o branch upang makakuha ng kard upang 
maka-hiram ng libro

 May mga klase para sa mga magulang sa 
pamamagitan ng Caring connections Center. Ito ay 
may kaunting bayad – Parent/ Parent Main Page

 Ang Adult Education ay may mga klase para sa 
mga adulto
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 Sa “Family Learning Center” – ang lahat ng serbisyo ay walang 
bayad.
◦ 13626 Twin Peaks Road, Poway

◦ 3:00 – 7:00 ng gabi sa Lunes, Miyerkules, Huwebes

◦ 4:00 – 7:00 ng gabi kapag Martes

◦ Maaaring gamiting ng inyong pamilya ang mga kompyuter at printer dito

◦ May mga tutulong na magturo sa mga mag-aaral o “tutors” mula sa hakbang na TK 
hanggang ika-12 na grado.

◦ May mga libro ng Ingles at ibang wika

◦ May mga “backpack” at gamit sa paaralan para sa mga pamilyang nangangailangan.

Ang middle school at hayskul ay magbibigay ng 
impormasyon tungkol sa college sa College Information Nights

 Sa Parent Information Nights, ang mga magulang ay bibigyan
ng impormasyon tungkol sa lilipatang paaralan ng mga mag-
aaral na lilipat sa middle school galing ng elementarya o 
hayskul galing ng middle school.
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 Ang mga mag-aaral sa 3 hanggang 11 baitang ay 
binibigyan ng pagtatasa sa gamit ang SBAC. Ito’y 
ibinibigay sa klase sa katapusan ng pasukan. Ang 
resulta ay ipapadala sa mga magulang at paaralan.

 Ang mga mag-aaral sa baitang10 hanggang 12 na 
may balak magpatuloy sa kolehiyo ay 
kinakailangang kumuha ng pagsusulit na tinatawag 
na SAT o kaya ACT – ito ay may bayad at karaniwan 
ay ibinibigay sa labas ng paaralan at kapag hindi 
oras ng pasok. Maaaring alisin ang bayad. Ang 
resulta ay ipadadala sa magulang at paaralan ng 

kumpanyang nagbigay ng pagsusulit
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 iReady –ito ay pagtatasa sa pagbasa at 
ibinibigay ng tatlong beses bawa’t taon, 
gamit ang kompyuter.

 Para sa ika-3 hanggang ika-8 grado
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 Sinusuportahan ang mga estudyante na nag-aaral 
ng wikang Ingles mula TK hanggang ika-12 na 
baiting.

 Ingles na ginagamit sa pakikipag-usap at sa paaralan
 Social English and academic English

 Sinusuri taon-taon ang kanilang kaalaman sa 
Ingles upang masukat ang pag-unlad sa pagiging 
mahusay sa wikang Ingles.

Programa sa Nag-aaral ng Wikang Ingles
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 Ang mga mag-aaral sa programa ng wikang 
ingles ay maaari ng alisin sa programa 
kapag ang mga marka sa ELPAC at iba pang 
pamantayan ay matatas na.

Programa sa Nag-aaral ng Wikang Ingles (pagpapatuloy)
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 Special Education Espesyal na Edukasyon

◦ May serbisyo sa mga mag-aaral na may kapansanan (tulad ng
awtism, kapansanan sa pag-intindi o“learning disability,” bulag,
bingi, kapansanan sa pagsasalita, atbp.)

◦ Ang mga nagaaral ng wikang Ingles ay HINDI itinuturing na may
kapansanan. Being an English learner is NOT a disability.

 AVID
◦ Karagdagang tulong ito upang makapag handa ang mag-aaral sa

pagpasok sa college.

Karagdagang Sersbisyo para sa mga Mag-aaral
na umabot ng Tanging Pamantayan
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 Ang inyong tulong ay mahalaga sa tagumpay ng sa 
pag-aaral ng inyong anak.

 Mga magulang, mga guro, at mga mag-aaral ay 

magkakasamang nagtutulungan.

Mga Magulang na Nakikilahok sa mga Aktibidad
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 Lahat ng mga paaralan ay may Gabi ng Balik-sa-
Paaralan sa panahon ng tag-lagas o “Back-to-
School Night in the Fall.” Ang mga magulang ay 
iniimbitahan na dumalo upang makilala ang guro o 
mga guro ng kanilang anak.

 May tiyak na oras ang inilalaan ng ilang mga 
paaralan para sa pagpupulong ng mga magulang at 
guro. Ikaw ay iniimbitahan na gumawa ng 
pakikipagkita o “appointment” sa guro ng iyong 
anak.

Mga Magulang na Nakikilahok sa mga Aktibidad (pagpapatuloy)
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 Ang mga magulang ay malugod na tinatanggap na 
magboluntaryo sa paaralan ng kanilang anak sa 
maraming paraan:
◦ Pakikipagtulungan sa mga maliliit na grupo ng mga bata sa silid-

aralan

◦ Paghahanda at pagkopya ng mga gamit para sa mga guro at mga 
mag-aaral

◦ Itabi ang mga libro sa dapat na kalagyan sa silid-aklatan

◦ Pagiging isang miyembro sa Lugar ng Konseho ng Paaralan o 
“School Site Council” (inihalal) o komite na pagkokonsultahan ng 
mga nag-aaral ng wikang Ingles o “English Learner Advisory 
Committee” (lahat ng mga magulang ng nag-aaral ng wikang 
Ingles ay malugod na tinatanggap)

Mga Oportunidad para sa mga Magulang upang 
Magboluntaryo sa Paaralan
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 Ang proseso ng pag-aaral ay binubuo ng pang-
araw-araw na aralin. Mangyari lamang na tulungan 
ang inyong mga anak na:
◦ pumasok sa klase sa bawat araw

◦ gawin ang mga ibinibigay na araling-bahay upang patibayin 
ang pag-aaral

 Mangyari lamang na iplano 
ang mga bakasyon sa panahon 
ng mga pista opisyal ng 
paaralan.

Ang Pagpasok sa Paaralan ng mga Mag-aaral ay 
Napakahalaga
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Ang Pagpasok sa Paaralan… (pagpapatuloy)

 Ang pondo para sa mga programa ng paaralan at 
para sa mga guro ay batay sa mga mag-aaral na 
pumapasok.

 Mangyaring tawagan ang paaralan kung ang inyong 
anak ay hindi papasok dahilan sa sakit.

 Tiyakin na tawagan ang attendance hotline ng 
paaralan – hindi sapat na sabihin lamang ito sa 
guro.
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 Ang bawat paaralan ay may Tekniko ng Pangkalusugan 
(Health Technician) na nagbibigay ng mga pangunahing lunas 
(First Aid).

 Ang mga nars ng Distrito (District nurses) ay mga superbisor 
ng pangkalusugan at nagbibigay ng edukasyon at suporta sa 
pag-aalaga sa mga mag-aaral na may mga pangangailangang 
pangkalusugan.

 Mangyaring ipaalam sa paaralan kung ang iyong anak ay may 
anumang patuloy na mga problemang pangkalusugan (gaya 
ng diabetes, hika, malubhang allergies, atbp.)

Mga Serbisyong Pangkalusugan
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 Sa aming mga paaralan ay hindi pinapayagan ang “bawal na 
gamot” o “drug-free,” kaya…

 Ang magulang ay dapat na magkumpleto ng sulat o “form” 
para sa mag-aaral upang makapagdala ng “contact lens 
solution,” chapstick, gamot sa ubo, o “sunscreen” sa paaralan.

 Kung ang mag-aaral ay nangangailangang magdala ng iba 
pang mga gamot na nabibiling hindi kailangan ng reseta 
(over-the-counter) o resetang gamot galing sa duktor, ang 
magulang at ang duktor ay mayroon dapat pirmahan na sulat 
o “form.”

 Isang karagdagang sulat o “form” ay kinakailangan kung ang 
mag-aaral ay magdadala ng kanilang sariling gamot.

Mga Serbisyong Pangkalusugan (pagpapatuloy)
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 Kinakailangan na lahat ng mga mag-aaral ay may 
pinakabagong bakuna at impormasyon bago makapaglista sa 
lahat ng grado, maliban kung ipinahihintulot ng batas.

 Lahat ng mga mag-aaral na papasok sa ika-7 hanggang 12 
grado ay kailangan ng katunayan sa bakuna na tinatawag na 
adolescent whooping cough (Pertussis) booster shot (Tdap) 
bago pumasok sa paaralan.

 Ang mga paaralan ay makakapagbigay ng listahan ng mga 
klinika na nagbibigay ng mababang bayad sa pagbabakuna 
para sa iyong mag-aaral.

Pagpapabakuna
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 Mahalaga na ang paaralan ay mayroon tamang 
tirahan at numero ng telepono ng pamilya.

◦ Sa kaso ng kagipitan o “emergency” sa paaralan, 
kinakailangan namin na makapag-ugnay sa inyo.

◦ Ang paaralan ay nagpapadala ng mga paunawa o sulat 
sa mga magulang.

◦ Ang mga magulang ay paminsan-minsan na 
kinokontak sa pamamagitan ng “Connect Ed.,” kung 
saan ang aming awtomatikong sistema ng telepono 
sa pakikipag-ugnay sa mga pamilya ay may 
mahalagang impormasyon tungkol sa paaralan.

Ugnayang Impormasyon ng Pamilya
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 Mangyaring makipag-ugnay sa 
paaralan kung ang inyong tirahan o 
numero ng telepono ay may 
pagbabago.

Ugnayang Impormasyon ng Pamilya (pagpapatuloy)
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 Bawat paaralan ay may “English Learner Advisory 
Committee” (ELAC).

 Ang layunin ng komite ay makatulong na mapabuti 
ang programa ng mga nag-aaral ng wikang Ingles sa 
paaralan.

 Lahat ng mga magulang ng mga nag-aaral ng wikang
Ingles ay tinatanggap na maging bahagi ng komite at
magbigay ng kanilang mga payo.

Komite ng Pagkokonsultahan ng mga Magulang ng mga 
Nag-aaral ng Ingles
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 Kung mayroon mga katanungan tungkol sa 
edukasyon ng inyong mga anak, maari kayong 
makipag-ugnay sa kanilang mga guro.

 Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol 
sa programa ng mga nag-aaral ng wikang Ingles 
sa paaralan, makipag-ugnayan sa koordinator ng 
programa ng mga nag-aaral ng wikang Ingles o 
sa punong-guro.

Sino ang maaari kong makausap?
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May mga katanungan?

Salamat po sa
inyong pagpunta.

Jamie LaFuze
jlafuze@powayusd.com 

858-521-2748 41

mailto:ccloutier@powayusd.com

