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1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
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Ang mga materyal at podcast ng Programang
Edukasyon ng Pamilya, at mga impormasyon sa
mga programa ng CHS ay maaari ding matagpuan
sa aming website na www.chs-ca.org.

F

C

Para sa mga karagdagang materyal sa Programang
Edukasyon ng Pamilya ng CHS, mangyaring
tumawag sa (714) 712-7888. Para sa mga
karagdagang impormasyon tungkol sa Mga
Programa sa Maagang Pagkatuto at Edukasyon
ng CHS, tumawag sa (888) CHS-4KIDS.

POSITIBONG
PAGDISIPLINA
TAMANG PAG-GABAY SA IYONG ANAK

Bawat magulang at yaya ay nakakaranas
ng kahirapan sa pagtatakda ng limitasyon
sa asal ng mga bata. Ang layunin ng
positibong pagdi-disiplina ay ituro sa
mga bata kung papaano magkaroon ng
ligtas at responsableng asal na tutulong
magtaguyod ng respeto sa sarili at sa
damdamin at pagaari ng ibang tao.
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Punong Tanggapan ng Korporasyon
(Corporate Headquarters)

2650 Camino Del Rio North,
Suite 104
San Diego, CA 92108
(619) 293-3411
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249 East Ocean Boulevard,
Suite 300
Long Beach, CA 90802
(562) 256-7400

1650 Sierra Avenue,
Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503
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San Diego

730 Paseo Camarillo,
Suite 130
Camarillo, CA 93010
(805) 437-1910
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Para sa Child Care and Development Services,
tumawag sa (888) CHS-4KIDS o isa sa mga
sumusunod na opisina ng CHS:
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Bagamat nilalayon naming magbigay ng napapanahon
at tamang impormasyon, maaaring ang ilan sa mga
impormasyong naririto ay nagbago na mula nang
ilathala ang pulyetong ito.
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Upang makatanggap ng karagdagang materyales
ng CHS Family Education Program, maaaring
tumawag sa (714) 712-7888.
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333 South Anita Drive,
Suite 350
Orange, CA 92868
(714) 456-9800

POSITIBONG
PAGDISIPLINA
TAMANG PAG-GABAY SA IYONG ANAK

Bawat magulang at yaya ay nakakaranas
ng kahirapan sa pagtatakda ng limitasyon
sa asal ng mga bata. Ang layunin ng
positibong pagdi-disiplina ay ituro sa
mga bata kung papaano magkaroon ng
ligtas at responsableng asal na tutulong
magtaguyod ng respeto sa sarili at sa
damdamin at pagaari ng ibang tao.

Tandaan na ang pagdidisiplina at pagpaparusa
ay hindi iisa. Ang pag-disiplina ay pag-gabay
at pag-turo na nagtataguyod ng tamang asal.
Ang pagpaparusa ay pagkakastigo dahil sa
isang hindi magandang asal. Ang positibong
pag-disiplina ay mas epektibo kaysa sa parusa,
dahil upang ang magandang asal ay tumagal
habambuhay, ito ay kinakailangan nagmumula
mismo sa bata at hindi dahil sa dahas.

KAHIHINATNAN

MGA PATNUBAY SA PAGTAKDA NG MGA LIMITASYON
- Kapag nagdidisiplina ng bata, siguraduhin na sila ay
tanggap at minamahal, ngunit hindi ang kanilang inasal.
Magdudulot lamang sa bata ng hindi magandang
pagtingin sa kanyang sarili ang pagpapahiya, pagkastigo
sa harap ng ibang tao, o pagtawag sa kanya na
siya ay "masama." Ito din ay hindi makakatulong
sa pagtaguyod ng magandang asal. Halimbawa,
"Hindi okey ang hampasin mo ako. Kung may nais
kang sabihin, sabihin mo ito ng maayos," kaysa
sa, "Masama kang bata dahil hinampas mo ako."
- Gawing simple at specific ang mga alituntunin.
Kapag hindi nasunod ang alituntunin, ipaalala
ang alituntunin at turuan ang bata kung
papaano maiwasto ang nagawang mali.
Halimbawa, "Ang buhangin ay hindi para
ikalat; ilagay mo lang iyan sa sandbox."
- Iwasan ang power struggle, lalo na sa mga
batang dalawa hanggang apat na taong gulang.
- Huwag lituhin ang bata sa pagpili sa mga
pagkakataon na ikaw mismo ang dapat
gumagawa ng pagpili. Halimbawa,"Panahon
na ng siesta," sa halip na, "Nais mo bang
mag-siesta?" Ang huli ay nagbibigay ng
pagkakataon na tumangi ang bata sa pag-siesta.
- Iwasan ang sobrang pag-gamit ng "hindi
puwede." Sa halip, gamitin lamang ito kung
talagang kinakailangan. Halimbawa, kapag
ang bata ay nais kumain ng cookie at
malapit na kumain ng tanghalian, maari
mong sabihin, "Sige, maari mong kainin ang
cookie pagkatapos ng ating tanghalian."
- Magbigay ng babala sa simula, at mag-follow
through."Kinakailangan mong iwanan at
lumayo sa sandbox sa susunod na ikalat
mo ang buhangin." Gabayan muli ang bata
tungo sa mga tamang gawain.

Natural na mga kahihinatnan

Lohikal na kahihinatnan

Tulungan ang mga bata na unawain na ang kanilang
inasal at mga desisyon ay may kalakip na consequences.
Ang natural consequences - ang natural na resulta ng mga
aksyon na ginawa - ay mabisang paraan sa pagtuturo.
Halimbawa, "Ikaw ay mababasa kapag ikaw ay nagpaulan
at maaalala mo nang gumamit ng payong sa susunod."
Hangga't maaari, gamitin ang natural consequences sa
pagtatakda ng limitasyon sa pagaasal ng mga bata.
Ipaliwanag ng mahinahon kung ano ang nangyari at
kung bakit ito nangyari. Halimbawa, wala ka ng laruan
kung masira mo ang iyong laruan.

Kapag ang natural consequences ay hindi naangkop
gamitin sa isang sitwasyon, gamitin ang logical
consequence - isang bagay na resulta ng inasal ng bata.
Ang natural consequence kapag ang bata ay lumalabas
ng bakuran upang maglaro ay maari siyang masaktan.
Ngunit hindi ito pahihintulutan ng mga magulang at yaya
na mangyari! Ang logical consequence sa paglabas ng
bakuran ng bata ay ang paglalaro na lamang niya sa loob
ng bahay. Maari mong sabihin: "Maari kang masaktan
kapag lumabas ka ng bakuran. Dahil dito, kailangan mong
manatili sa loob ng bakuran. Ngunit kapag muli kang
lumabas ng bakuran, kinakailangan mo nang pumasok
sa loob bahay at ipagpatuloy ang paglalaro mo doon."
Laging mag-follow through sa iyong mga aksyon.
Siguruhin na nirerespeto ng ibinigay mong consequence
ang karapatan ng bata. Ito din ay dapat makatuwiran
upang ito'y kanyang sundin. Halimbawa: "Hindi dapat
natin gawing panulat ang mga marker pen sa dingding.
Tayo na't kumuha ng sabon at tubig at ipapakita ko sa
iyo kung papaano tanggalin ang mga marka. Pagkatapos
nito, maari mo nang kulayan ang papel sa lamesa."

MGA HAKBANG UPANG MAGTAGUMPAY
SA PAGDISIPLINA
PAGLUTAS NG
PROBLEMA
Ipahayag kung ano ang
problema at sabihin
sa bata na kayo ay
mag-brainstorm ng mga
solusyon. Para sa mas
nakakatandang bata,
ang problem-solving
ay maaring gamitin
sa pagtatalaga ng
alituntunin para sa
pamilya o grupo.
Mas malamang na
sundin ng mga bata
ang alituntunin kung
sila ay tumulong
mismo sa paglikha
ng mga ito.

Ang pagtu
tu
kasanayan ro ng
sa pagluta
s
ng problem
nanganga a ay
ila
ng mahab ngan
an
at pasensy g oras
a
ang result , ngunit
a nito ay
pang-mata
galan.

Mas nais ng mga bata ang positibong atensyon
kaysa sa negatibong atensyon, at maari mong
enganyuhin ang magandang asal sa pamamagitan
ng mga sumusunod na positibong paraan:
- Siguruhin na ang iyong mga ekspektasyon para
sa iyong anak ay naaayon sa kanyang edad.
- Maging huwaran ng magandang asal. Ang iyong
mga anak ay matututo mula sa iyong ehemplo.
- Maging consistent. Kailangan malaman ng mga
bata ang mga alituntunin, at asahan na ang
mga ito ay hindi magbabago.
- Maaring mabawasan ang mga problema ukol sa
di magandang pag-aasal kapag ang kapaligiran
ay child-proof at naangkop para sa bata.
- Maglagay ng mga materyales na angkop sa kanilang
edad at sa lugar kung saan ito'y magagamit nila.
- Panatilihin ang balanse sa pagitan ng pagkakaroon
ng tahimik at aktibong laro.
- Kung maari, pahintulutan ang mga bata na
pumili at gumawa ng desisyon.
- Magtakda ng mga alituntunin na iginagalang
ang mga karapatan ng mga bata at laging
isalang-alang ang kanilang mga interes.
- Palaging i-acknowledge ang damdamin ng
mga bata, lalo na kung magtatakda ng hanggan
ukol sa kanilang pag-aasal. Tandaan na
mahalaga ang kanilang nararamdaman!
- Gumawa ng mga regular na routine sa mga
gawain tulad ng pagkain, paghanda sa umaga,
at bago matulog. Kailangan istraktura ng mga bata .

PARA SA DAGDAG NA KAALAMAN
MGA LIBRO
BECOMING THE PARENT YOU WANT TO BE
Laura Davis & Janis Keyser
HOW TO TALK SO KIDS WILL LISTEN AND LISTEN SO KIDS WILL TALK
Adele Faber & Elaine Mazlish
WITHOUT SPANKING OR SPOILING
Elizabeth Crary
POSITIVE DISCIPLINE FOR PRESCHOOLERS
Jane Nelsen, Ed.D., Cheryl Erwin, M.A., & Roslyn Duffy

Tandaan na ang pagdidisiplina at pagpaparusa
ay hindi iisa. Ang pag-disiplina ay pag-gabay
at pag-turo na nagtataguyod ng tamang asal.
Ang pagpaparusa ay pagkakastigo dahil sa
isang hindi magandang asal. Ang positibong
pag-disiplina ay mas epektibo kaysa sa parusa,
dahil upang ang magandang asal ay tumagal
habambuhay, ito ay kinakailangan nagmumula
mismo sa bata at hindi dahil sa dahas.

KAHIHINATNAN

MGA PATNUBAY SA PAGTAKDA NG MGA LIMITASYON
- Kapag nagdidisiplina ng bata, siguraduhin na sila ay
tanggap at minamahal, ngunit hindi ang kanilang inasal.
Magdudulot lamang sa bata ng hindi magandang
pagtingin sa kanyang sarili ang pagpapahiya, pagkastigo
sa harap ng ibang tao, o pagtawag sa kanya na
siya ay "masama." Ito din ay hindi makakatulong
sa pagtaguyod ng magandang asal. Halimbawa,
"Hindi okey ang hampasin mo ako. Kung may nais
kang sabihin, sabihin mo ito ng maayos," kaysa
sa, "Masama kang bata dahil hinampas mo ako."
- Gawing simple at specific ang mga alituntunin.
Kapag hindi nasunod ang alituntunin, ipaalala
ang alituntunin at turuan ang bata kung
papaano maiwasto ang nagawang mali.
Halimbawa, "Ang buhangin ay hindi para
ikalat; ilagay mo lang iyan sa sandbox."
- Iwasan ang power struggle, lalo na sa mga
batang dalawa hanggang apat na taong gulang.
- Huwag lituhin ang bata sa pagpili sa mga
pagkakataon na ikaw mismo ang dapat
gumagawa ng pagpili. Halimbawa,"Panahon
na ng siesta," sa halip na, "Nais mo bang
mag-siesta?" Ang huli ay nagbibigay ng
pagkakataon na tumangi ang bata sa pag-siesta.
- Iwasan ang sobrang pag-gamit ng "hindi
puwede." Sa halip, gamitin lamang ito kung
talagang kinakailangan. Halimbawa, kapag
ang bata ay nais kumain ng cookie at
malapit na kumain ng tanghalian, maari
mong sabihin, "Sige, maari mong kainin ang
cookie pagkatapos ng ating tanghalian."
- Magbigay ng babala sa simula, at mag-follow
through."Kinakailangan mong iwanan at
lumayo sa sandbox sa susunod na ikalat
mo ang buhangin." Gabayan muli ang bata
tungo sa mga tamang gawain.

Natural na mga kahihinatnan

Lohikal na kahihinatnan

Tulungan ang mga bata na unawain na ang kanilang inasal
at mga desisyon ay may kalakip na mga kahihinatnan.
Ang likas na kahihinatnan - ang natural na resulta ng mga
aksyon na ginawa - ay mabisang paraan sa pagtuturo.
Halimbawa,"Ikaw ay mababasa kapag ikaw ay nagpaulan
at maaalala mo nang gumamit ng payong sa susunod."
Hangga't maaari, gamitin ang likas na kahihinatnan
sa pagtatakda ng limitasyon sa pagaasal ng mga bata.
Ipaliwanag ng mahinahon kung ano ang nangyari at
kung bakit ito nangyari. Halimbawa, wala ka ng laruan
kung masira mo ang iyong laruan.

Kapag ang likas na kahihinatnan ay hindi naangkop
gamitin sa isang sitwasyon, gamitin ang lohikal na
kinahinatnan - isang bagay na resulta ng inasal ng bata.
Ang likas na kahihinatnan kapag ang bata ay lumalabas
ng bakuran upang maglaro ay maari siyang masaktan.
Ngunit hindi ito pahihintulutan ng mga magulang at yaya
na mangyari! Ang lohikal na kinahinatnan sa paglabas ng
bakuran ng bata ay ang paglalaro na lamang niya sa loob
ng bahay. Maari mong sabihin: "Maari kang masaktan
kapag lumabas ka ng bakuran. Dahil dito, kailangan mong
manatili sa loob ng bakuran. Ngunit kapag muli kang
lumabas ng bakuran, kinakailangan mo nang pumasok
sa loob bahay at ipagpatuloy ang paglalaro mo doon."
Laging mag-follow through sa iyong mga aksyon.
Siguruhin na nirerespeto ng ibinigay mong kalalabasan
ang karapatan ng bata. Ito din ay dapat makatuwiran
upang ito'y kanyang sundin. Halimbawa: "Hindi dapat
natin gawing panulat ang mga marker pen sa dingding.
Tayo na't kumuha ng sabon at tubig at ipapakita ko sa
iyo kung papaano tanggalin ang mga marka. Pagkatapos
nito, maari mo nang kulayan ang papel sa lamesa."

MGA HAKBANG UPANG MAGTAGUMPAY
SA PAGDISIPLINA
PAGLUTAS NG
PROBLEMA
Ipahayag kung ano ang
problema at sabihin
sa bata na kayo ay
mag-brainstorm ng mga
solusyon. Para sa mas
nakakatandang bata,
ang problem-solving
ay maaring gamitin
sa pagtatalaga ng
alituntunin para sa
pamilya o grupo.
Mas malamang na
sundin ng mga bata
ang alituntunin kung
sila ay tumulong
mismo sa paglikha
ng mga ito.
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Mas nais ng mga bata ang positibong atensyon
kaysa sa negatibong atensyon, at maari mong
enganyuhin ang magandang asal sa pamamagitan
ng mga sumusunod na positibong paraan:
- Siguruhin na ang iyong mga ekspektasyon para
sa iyong anak ay naaayon sa kanyang edad.
- Maging huwaran ng magandang asal. Ang iyong
mga anak ay matututo mula sa iyong ehemplo.
- Maging consistent. Kailangan malaman ng mga
bata ang mga alituntunin, at asahan na ang
mga ito ay hindi magbabago.
- Maaring mabawasan ang mga problema ukol sa
di magandang pag-aasal kapag ang kapaligiran
ay child-proof at naangkop para sa bata.
- Maglagay ng mga materyales na angkop sa kanilang
edad at sa lugar kung saan ito'y magagamit nila.
- Panatilihin ang balanse sa pagitan ng pagkakaroon
ng tahimik at aktibong laro.
- Kung maari, pahintulutan ang mga bata na
pumili at gumawa ng desisyon.
- Magtakda ng mga alituntunin na iginagalang
ang mga karapatan ng mga bata at laging
isalang-alang ang kanilang mga interes.
- Palaging i-acknowledge ang damdamin ng
mga bata, lalo na kung magtatakda ng hanggan
ukol sa kanilang pag-aasal. Tandaan na
mahalaga ang kanilang nararamdaman!
- Gumawa ng mga regular na routine sa mga
gawain tulad ng pagkain, paghanda sa umaga,
at bago matulog. Kailangan istraktura ng mga bata .
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