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1. Lumilikha ang aming Paaralan ng isang palakaibigang kapaligiran 
(hal., may magigiliw na karatula at mensahe sa maraming wika, 
nanghihikayat ng iba't ibang pananaw, nagsisiyasat ng mga pag-
aakala, at intensyonal na bumubuo ng mga ugnayan). 

     

2. Isinasalin ang mga pakikipag-ugnayan sa aming paaralan at 
nagbibigay ito ng mga tagasalin kung kinakailangan. 

     

3. Hinihikayat ng aming paaralan ang mga pamilya na magboluntaryo.      

4. Iginagalang ng aming paaralan ang lahat ng pamilya sa kabila ng 
mga pagkakaiba-iba (hal., edad, kasarian, lahi, kultural na 
background). 

     

5. Nakikipag-ugnayan ang aming paaralan sa mga pamilya sa 
maraming paraan (hal., email, telepono, website). 

     

6. Nagsasagawa ang aming paaralan ng malinaw at two-way na 
pag-uusap tungkol sa pag-usad o mga pangangailangan ng mag-
aaral. 

     

7. Tinutulungan ng aming paaralan ang mga pamilya na 
maunawaan kung paano nila masusuportahan ang pag-
aaral ng kanilang anak. 

     

8. Isinasama ng aming paaralan ang mga magulang sa 
pagpaplano para sa mga transition ng mag-aaral (hal., gitnang 
paaralan, mataas na paaralan, post-secondary, mga career). 

     

9. Gumagamit ang aming paaralan ng teknolohiya para 
matugunan ang mga pangangailangan ng mga 
kasalukuyang mag-aaral. 

     

10. Isinasama ng aming paaralan ang mga mag-aaral bilang mga 
aktibong kalahok sa mga talakayan tungkol sa mga inaasahan at 
kalidad ng trabaho (hal., mga kumperensya ng magulang at 
guro). 

     

11. Ipinapaliwanag ng aming paaralan ang mga akademikong 
pamantayan at kung paano nauugnay ang curriculum sa mga 
pamantayang iyon. 

     

12. Inaabisuhan at hinihikayat ng aming paaralan ang mga pamilya 
na suportahan ang mga mag-aaral sa paaralan sa lokal, pang-
estado, o pambansang antas. 

     

13. Pinakikinggan ng aming paaralan ang mga alalahanin ng mga 
pamilya at nagpapakita ito ng tapat na interes sa paggawa ng 
mga solusyon. 

     

14. Nagbibigay ng impormasyon ang aming paaralan tungkol sa mga 
karapatan at responsibilidad ng pamilya sa ilalim ng mga pederal 
at pang-estadong batas. 
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15. Bumubuo ang aming paaralan ng mga patakarang kumikilala at 
gumagalang sa pagkakaiba-iba (hal., pagkakaiba-iba ng kultura, 
lahi, relihiyon, socioeconomy). 

     

16. Pantay na itinuturing ng aming paaralan ang mga pamilya bilang 
mga partner sa pagpapasya (hal., patakaran, curricula, budget, 
kaligtasan, tauhan). 

     

17. Nagbibigay ng impormasyon ang aming paaralan sa mga 
magulang tungkol sa aming plano sa pagpapahusay sa paaralan. 

     

18. Namamahagi ng impormasyon ang aming paaralan tungkol sa 
mga resource ng komunidad na tumutugon sa mga 
pangangailangan ng mga pamilya sa komunidad. 

     

19. Nakikipagtulungan ang aming paaralan sa mga lokal na negosyo, 
organisasyon ng komunidad, at grupo ng serbisyo para 
mapahusay ang pag-aaral ng mag-aaral, o makatulong sa 
paaralan o mga pamilya. 

     

20. Mahalagang bahagi ng komunidad ang aming paaralan.      

 


