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NEWSLETTER PARA SA
MALAYUANG PAG-AARAL
SA MGA MAGULANG
E NGL IS H L E A R NE R S UP P O R T D IV IS IO N
K A GA W A R A N NG E D UK A S YO N NG C A L IFO R NIA

Isang liham mula sa Kagawaran ng Edukasyon (CDE) para sa mga Magulang
Mga Magulang
Tuwing linggo ang newsletter na ito ay nakatuon sa iba’t ibang paksa o tema at
nagbibigay ng mga inpormasyon at tulong sa mga magulang tungkol sa paksang iyon.
Sa linggong ito ang paksa ay tungkol sa maagang edukasyon o ang pre-school.
Maraming iba’t ibang uri ng pre-school sa California na naghihikayat ng pagiging aktibo,
paggalugad at pagsubok ng paglaro. Ang mataas na uri ng pre-school program ay mga
laro ang pangunahing bahagi ng kanilang kurikulum. Kasama dito ang pagtuturo sa
mga bata ng paggamit ng kanilang pag-iisip at kakayahan sa maraming paraan, tulad
ng social-emotional development (pagpapaunlad ng kakayahang sosyal at emosyonal),
wika at kakayahang sumulat at magbasa, matematika at pairalin ang kakayahang
magsalita ng ingles lalo na sa mga bago pang mag-aaral.

Mga Bagong Inpormasyon na Mapagkukunan ng Tulong
First 5 California
Magsalita. Umawit. Magbasa. Mababago ang lahat
Ang First 5 California ay isang kamangha-manghang tulong sa maagang edukasyon.
Ang sentro nito ay ang maagang edukasyon at pangangalaga, epektibong
pakikihalobilo at pagtuturo at positibong pagtayong mga magulang. Marami kayong
makikitang mga gawain para sa bata at pati na sa mga magulang sa Ingles at Espanyol.

Mga Mapagkukunan ng Tulong para sa Pamilya
Ang Parents Site ay mayroong kawing (link) sa ibaba para mabago ang pahina sa
Espanyol.
http://www.first5california.com/

CARE, COPE, CONNECT
Ito ay mga tulong sa lumalaking bilang ng mga pamilya sa California na humaharap sa
maraming problema ng komunidad.
http://first5association.org/care-cope-connect/

Mga Kasamang Inpormasyon at Tulong Kada Linggo
Inpormasyon Tungkol sa Pagkain sa Paaralan
(School Lunch): CA Meals for Kids
Maaaring kunin ng mga magulang ang mga pagkain sa paaralan sa panahon ng
COVID-19 kung sila ay sarado. Gamitin lamang ang “CA Meals for Kids” mobile app
para malaman kung saan o puwede rin na tumawag para sa karagdagang
inpormasyon. Ang ilang distrito ay nagbibigay rin ng home delivery, o pagdalang ng
pagkain sa bahay. Kailangan lamang na kontakin ng mga magulang ang paaralan para
malaman kung ito ay puwede. Mga Bagong Balita: CA Meals for Kids App Update.
News Release: CA Meals for Kids App Update at https://bit.ly/MealsforKidsApp.

Pag-akses sa Internet
Kung wala kang akses sa Internet sa bahay, mayroong mga kumpanyang nagbibigay
tulong o serbisyo sa mga pamilya. Puwede silang kontakin sa mga link sa ibaba para
mapag-usapan ang mga plano. https://bit.ly/InternetAccessInfo.
2|Pahina

Mga Tulong sa Sariling Tahanan
Mga libreng tulong at rekomendasyon na puwedeng magamit sa tahanan para sa mga
bata o puwede rin namang gamitin nila para sa kanilang sarili.

Para sa Maramihan Paksa o Tema
Mga Tulong mula sa PBS Preschool
May mga aktibidades o pagkilos sa Ingles at Espanyol na nagsisilbing pundasyon
kasama ng mga bidyo, plano sa leksyon at mga laro. Kasama dito ang mga tulong para
sa pisikal, sosyal at madamdaming kaalaman sa kaunlaran, at maging sa mga sining.
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/preschool/

Mga Larong Pambata Mula sa PBS
Mga larong nakatuon sa pag-unlad ng matematika, pagbasa at pagsulat, panlipunan at
madamdaming kaalaman at pakikisama.
https://pbskids.org/games/

Kaalaman sa Pagbasa at Pagsulat
Unang 5 Libreng Aklat
Ang link na ito ay nagbibigay ng apat (4) na libreng aklat sa maliliit na bata at puwedeng
idownload sa.
https://bit.ly/First5Books

Reading Rockets
Ito ay mga dagdag-kaalaman sa mga magulang para sa mga batang ang edad ay
(sanggol hanggang ikatlong grado) sa iba’t ibang lengwahe o salita.
https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages

Screen-Free Activities
Early Edge California Screen-Free Activities
Ito ay nagbibigay ng listahan para sa mga aktibidades o mga maaring gawain ng mga
bata na hindi kinakailangan ang anumang gamit o kailangang bigyan ng oras. Ito ay
maaaring makuha sa Ingles at espanyol. Ang mga tulong na ito ay mahalaga at
rekomendado ng American Academy of Pediatrics at sinasabing dapat ay limitahin sa
isang oras sa isang araw para sa mga batang 2 - 5 taon ang edad.
https://earlyedgecalifornia.org/coronavirus-resources-for-dual-language-learners/
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Panlipunang Media at Email
Para palagiang makasunod sa mga mga bagong tulong at balita, palagiang
sumubaybay sa CDE English Learner Support Division on Twitter @MultilingualCA.
Para mag-subscribe sa English Learner Updates Listserv, magpadala ng blankong
email sa join-english-learner-updates@mlist.cde.ca.gov.
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