
PAMILYA ANG UNA

ORAS SA PAMILYAORAS SA PAMILYA
Sa dami ng gawain araw-araw, maaring
maging mahirap magkaroon ng oras ang
pamilya para sa isa’t-isa, Lalo na kung 
ikaw ay solong magulang. Bagaman maaari
itong maging isang hamon, ang mga
benepisyo ng pagkakaroon ng oras upang
magkasama-sama ang pamilya ay maganda.
Maraming pagkakataon upang ikaw ay
magkaroon ng oras para sa iyong pamilya.
Ang “oras sa pamilya” ay isang mahalagang
paraan upang mapagtibay
ang relasyon ng bawat 
isa sa pamilya.
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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.

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.
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Camarillo
730 Paseo Camarillo,
Suite 130
Camarillo, CA 93010
(805) 437-1910

Long Beach
249 East Ocean Boulevard, 
Suite 300
Long Beach, CA 90802
(562) 256-7400

Orange
333 South Anita Drive,
Suite 350
Orange, CA 92868
(714) 456-9800

San Diego
2650 Camino Del Rio North,
Suite 104
San Diego, CA 92108
(619) 293-3411

Yuba City
1650 Sierra Avenue,
Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503
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©2014 Children’s Home Society
of California

Para sa Child Care and Development Services,
tumawag sa (888) CHS-4KIDS o isa sa mga
sumusunod na opisina ng CHS:

Upang makatanggap ng karagdagang materyales
ng CHS Family Education Program, maaaring
tumawag sa (714) 712-7888.

Punong Tanggapan ng Korporasyon
(Corporate Headquarters)
1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
www.chs-ca.org

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.



PAGTUTULUNGAN
Maraming paraan upang makapaglaan ng oras sa bahay habang 
kasama ang bawat isa sa pamilya habang nakakatapos ng gawaing bahay.
Ang mga oras na ito ay maaaring maging masaya lalo na kung magkakasama kayong lahat.

- Maglagay ng mga gawaing bahay sa maliliit na papel sa isang garapon. Ang iyong 
anak ay maaaring gumawa ng mga maliliit at simpleng bagay katulad ng pagpupunas, 
pag-vacuum, o pag-aayos ng labahin.

- Magluto kasama ang iyong mga anak. Makakatulong sila sa mga simpleng paraan katulad 
ng paghanda ng salad, paghahain, o paghahalo ng sangkap.

- Ligpitin ang mga pinamili kasama ang mga anak. Sa mga maliliit na bata, maari mo silang 
tulungan matutong magbasa o magbilang. Ang iyong anak ay maaaring ayusin ayon sa kulay 
at magbilang habang nagliligpit, o matutuong maghanap ng mga letra sa mga ipinamili.

- Maglaan ng lugar at oras para sa iyo at iyong mga anak habang nagtatapos kayo ng 
gawaing bahay. Sa hapag kainan, maari mong asikasuhin ang mga babayarin, takdang-aralin,
o iba pang mga papeles habang ang mga bata ay gumuguhit, nagkukulay o gumagawa ng
takdang-aralin. Sa ganitong paraan, maaari mo rin silang tulungan sa kanilang mga proyekto.

MGA GAWAIN
Pwedeng magplano ng masasaya at mga espesyal na
gawain para sa pamilya. Mas maganda kung magtakda 
ng araw, sa isang linggo o buwan upang ito ay kanilang
aasahan. Sa ganitong paraan, makakapagplano ang 
iyong pamilya sa mga araw na ito. Markahan ang 
mga gawain sa isang kalendaryo pamilya. Ang mga
sumusunod ay mga halimbawa ng gawaing pampamilya:

- Magplano ng isang piknik sa isang parke, isang 
dalampasigan, o kahit na ang likod-bahay. Hikayatin 
ang mga bata na sumama sa pagplano kung saan 
o ano ang dadalhing pagkain.

- Bumisita sa isang lokal na tourist site. Mga ilang atraksyon
tulad ng zoo, mga aquarium, museyo, o hardin ay pwedeng
maglaan ng diskwento sa mga takdang araw.

- Pagkatapos, talakayin ang pinanood na pelikula. 
Tanungin mo kung "Ano ang nagustuhan mo sa 
pelikula? Bakit ito nakakatawa? Ano ang gagawin 
mo kung sa iyo nangyari ito?"

- Maglakad kasama ang pamilya. Ang mga sanggol 
ay pwedeng i-stroller, o dinala sa isang saklay sanggol.

- Maglaro sa bahay; halimbawa, paglalaro ng bloke gusali, 
pag-guhit, board o card games, o charades.

- Gumawa ng proyekto kasama sila; halimbawa, pagbuo 
ng malaking palaisipan, paggawa ng album ng larawan, 
o pagbalot ng regalo para sa lolo at lola at ibang 
kamag-anak.

- Magbasa sa bahay, sa silid-aklatan, o sa tindahan ng libro.
Ang mga bata ay masisiyahan sa pagpili kung anong 
libro ang babasahin. Hayaan si kuya o ate ang magbasa 
para sa pamilya.

Ito ay mas madali kaysa sa maaari mong isipin upang lumikha
ng mga paraan upang gumastos ng kalidad oras sa iyong mga
anak. Ang pag gawa ng gawaing bahay tulad ng pagluluto, 
o paglalaro kasama ang buong pamilya ay mga paraan upang
magusap-usap ang bawat isa.Regular na oras araw-araw 
para sa mga bata ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam 
ng seguridad, pagmamahal, at pagkalinga at nag 
bibigay-diin na ang pamilya ang una.

- Pagpupuri sa iyong anak sa magandang ginawa sa 
iskwelahan, sa isang laro, o sa isang performance.

- Mga balitang nakakaapekto sa pamilya katulad ng sa
trabaho, bagong panganak na sanggol, o simula ng iskwela.

- Pagpaplano ng bakasyon ng pamilya, gawaing 
pampamilya, o paghatid-sundo ng mga bata sa 
iskwelahan.

- Mga nangyari nung huling linggo; halimbawa, pagpunta 
sa dentista o doktor, o gawain sa iskwela.

- Mga problema ng bata sa iskwela o sa mga kaibigan, 
o gawaing bahay na hindi natatapos.

PAGPUPULONG NG PAMILYA
Makakatulong makapagpatibay ng pamilya ang regular 
na pagpupulong at magtalakay tungkol sa pamilya, at
mapapanatiling bukas ang komunikasyon sa isa’t-isa.
Katulad ng aktibidad ng pamilya, ang pag takda 
ng regular na pagpupulong sa isang linggo o isang
buwan ay makakatulong para hindi maiwasan ang 
mga importanteng pagpupulong ng pamilya. Habang
kumakain o pagtapos ng kainan ang magandang 
oras para sa pagpupulong.

Sa panahon ng pagpupulong , hinihiling open-natapos na
mga katanungan upang ang iyong mga anak ay tumugon
na may higit sa "oo" o "hindi" (halimbawa: "Ano ang
natutunan mo sa klase ngayong linggo?" o "Ano ang
pinakagusto mong ginawa ngayong linggo?"). Siguraduhing
makinig si kuya o ate kay bunso. Mga ibang pwedeng
talakayan ay:

PAGBABALANSE NG ORAS
Bilang dedikadong mga magulang, lahat ng iyong 
pagsusumikap sa trabaho, iskwela, at sa iba pa ay
makakatulong mapagtibay ang pamilya. Sa karagdagan,
ang espesyal na pagkakataon na kayo'y magkakasama
ay makakatulong makapagpatibay ng pamilya
Makakatulong kung aayusin kung anong gawaing
pampamilya ang importante at kailangan. Mabibigyan
ka ng pagkakataong mabalanse ang iyong oras at 
enerhiya sa pagitan ng pagaalaga ng mga bata 
at iba pang responsibilidad o gawain.
.

Ang paglaan ng oras sa

iyong anak, maliit man o

malaki ay importante upang

mapagtibay ang relasyong

ng bawat isa sa pamilya.

Kung ikaw ay may sanggol, 
magplano ng mga aktibidad
kasama ang sanggol. Hikayating
si kuya at ate na makihalubilo
kay bunso upang mapagtibay
ang kanilang relasyon.

MGA LIBRO PARA SA MGA BATA
THE FAMILY BOOK  - Todd Parr
ALL KINDS OF FAMILIES  -  Norma Simon, ilustrador Joe Lasker
FAMILIES  - Ann Morris
MGA LIBRO PARA SA MGA MATATANDA
BECOMING THE PARENT YOU WANT TO BE  
Laura Davis & Janis Keyser
365 OUTDOOR ACTIVITIES YOU CAN DO WITH YOUR CHILD
Steve & Ruth Bennett
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