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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.
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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.

PAGHIHIWALAY
PAGPAPADALI NG PAGHIHIWALAY MULA SA TAHANAN
PATUNGO SA BAHAY ALAGAAN PARA SA MGA BATA

Ang unang beses sa bahay alagaan ay
maaaring maging mahirap para sa bata
at mga magulang, ngunit sa tamang
paghahanda at mungkahi, ang mga
magulang at tagapag alaga ay
makakapagtulungan upang mapadali
ang ang paglipat mula sa tahanan
papuntang
bahay
alagaan.
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(Corporate Headquarters)

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

PAGHIHIWALAY
PAGPAPADALI NG PAGHIHIWALAY MULA SA TAHANAN
PATUNGO SA BAHAY ALAGAAN PARA SA MGA BATA

Ang unang beses sa bahay alagaan ay
maaaring maging mahirap para sa bata
at mga magulang, ngunit sa tamang
paghahanda at mungkahi, ang mga
magulang at tagapag alaga ay
makakapagtulungan upang mapadali
ang ang paglipat mula sa tahanan
papuntang
bahay
alagaan.

Isa sa mga kadalasang eskena sa unang araw ng paghihiwalay
sa bahay alagaan ay ang isang takot at umiiyak na bata habang
nakakapit sa hita ng magulang. Ang mga magulang ay madalas
na nahihiya at nalilito kung ano ang sunod na dapat gawin.
Maaring matitinding emosyon ang kanilang nararamdaman:
pwedeng naaawa o kaya'y naiinis dahil sa pagprotesta ng bata,
nakokonsensya dahil sa pag-iwan sa bata, o kaya naman ay
tinatanong ang sarili kung saan sila nagkamali lalo pa at ang
ibang bata naman ay madaling natutututo.
Ang paghihiwalay ay isang hamon sa pagpapalaki. Kung ang mga
nakakatanda ay isinasa alang-alang ang nararamdan ng mga bata,
kinakausap sila ng tapat at binibigyan ng suporta
at pang-unawa, madali nilang matututunan ang
mga paraan upang matiwasay na makayanan ang
paghihiwalay ngayon at sa hinaharap. Ang pagsagot
sa “Gusto kong makita ang nanay ko!” ay ang simula.
IBA’T IBANG EDAD, IBA’T IBANG PANGANGAILANGAN
Ilan sa mga ugali ay mas madalas nakikita sa uri ng edad. Ang kaalaman tungkol dito ay makakatulong
upang mas madaling maintindihan ang mga pangyayari at maunawaan kung bakit ito nangyayari.

EDAD

YUGTO NG PAGLAKI

ANO ANG IYONG MAITUTULONG

Kapanganakan
hanggang
Ika-8 buwan

Bagamat nakikilala ng mga sanggol
ang boses, mukha, amoy at istilo ng
pag-aalaga, hangga't napupunan
ang kanilang pangangailan ay
madali silang magiging komportable
sa ibang tagapag alaga.

Ang bagong tagapag alaga ay maaaring hindi pa sanay
bumasa ng mga palatandaan ng paghingi ng pansin ng
sanggol, pagpapalit ng lampin at pagtingin kung gutom na
ang sanggol. Maaaring obserbahan ng tagapag alaga ang
sanggol kasama ang mga magulang nito hangga't maari
upang malaman niya kung paano magpabatid ang sanggol.

Ika-8 buwan
hanggang
2 taon

Sa yugtong ito ng kanilang paglaki
ay normal lamang na makaranas sila
ng pangungulila at maari silang
matakot at magalit kapag iniwan
sila ng kanilang magulang.

Ang pagpapaalala sa mga bata na ang kanilang nanay o
tatay ay palaging magbabalik ay maaring makatulong upang
mabawasan ang kanilang takot. Ang mga pampalipas na
bagay katulad ng espesyal na kumot o malambot na laruan
ay makakatulong din upang maiwasan ang pangungulila.

Ang mga hindi pa pumapasok sa eskwela
ay mas madaling nakakahiwalay ngunit
ang mga mahirap na sitwasyon sa
buhay, katulad ng pagkakaroon ng
bagong kapatid, problema sa pamilya
o bagong tagapag alaga ay maaaring
makapagdulot ng pangungulila.

Paminsan-minsan, ang mga bata ay bumabalik sa kanilang
unang pag-uugali kagaya ng pagdadabog, pagsubo ng
daliri o pagsasalita na parang sanggol. Ang pagbabasa
ng mga pambatang libro na may temang patungkol sa
paghihiwalay ay makakatulong sa inyong mga anak
upang malampasan ang kanilang nararamdamang
pangungulila.

2 hanggang
5 taon

MGA GABAY UPANG MAPADALI ANG PAGHIHIWALAY
- Upang matutong magtiwala ang inyong mga anak, palaging
magsabi ng totoo - na ikaw ay aalis ngunit babalik din agad.
Huwag umalis ng walang paalam. Ang pagtakas ay hindi
makakatulong upang matutong magtiwala ang iyong anak!
Sabihin na "Pupunta lang sa trabaho si nanay, babalik ako
agad at susunduin kita pagkatapos mong matulog" (o kahit
anong oras, depende sa nakalinyang gawain ng bata).
- Palaging maging mahinahon at ipakita ang kumpiyansya sa
iyong anak ngunit humingi ng tulong kung kinakailangan.
Tanungin ang anak "Kaya mo na bang magpaalam sa akin,
o kailangan mo pang magpatulong (kay yaya)?
- Gumawa ng espesyal na ritwal ng pamamaalam na pwede
ninyong gawin tuwing maghihiwalay. Ito ay dapat na
maigsi lang, kaaya-aya at puno ng pagmamahal. Gawin
ito palagi.
- Palaging kausapin ang iyong anak tungkol sa masasayang
karanasan na kanyang mararanasan sa bagong sitwasyon.
Tulungan ang iyong anak na umasang magagawa nito ang
kanyang paboritong gawain o kaya ay makikita ang isang
espesyal na tao.
- Alamin ang iskedyul ng iyong anak o kaya’y kausapin ang
tagapag alaga kung may oras. Gamitin ang impormasyong
ito upang mapalapit lalo habang kinakausap ang iyong
anak. Isa sa mga hindi epektibong tanong na itinatanong
ng magulang sa anak ay “Anong ginawa mo sa paaralan
ngayong araw?” dahil madalas ay sumasagot sila na “Wala.”
Subalit kung itatanong mo “Sinong katabi mo kanina sa
meryenda?” maaari itong maging simula ng mahabang
usapan tungkol sa nangyari ngayong araw sa iyong anak.
- Ihanda ang iyong anak sa bagong paghihiwalay. Bago pa
man ang unang araw, bisitahin sandali ang bahay alagaan
at ipakita ang mga kagamitan. Ipakita sa iyong anak kung
saan niya ilalagay ang kanyang gamit, kung nasaan ang
palikuran at kung saan siya matutulog.

- Sa pagdating ng unang araw ng iyong anak sa bahay
alagaan, ihanda na sarili sa mararamdamang pangungulila.
Pagkatapos magpaalam, umalis na kaagad. Kung
pahahabain pa ang pamamaalam, mas magiging
mahirap. Kung nag aalala ka sa iyong anak sa araw
na iyon, tawagan mo ang tagapag alaga. Karamihan
sa mga magulang ay nalalaman na naging maayos
naman ang lahat pagkatapos nilang makaalis.
- Tulungan ang anak na pumili ng isang parte ng bahay
na pwede niyang dalhin sa bahay alagaan kung gusto
nya. Kadalasan, ang isang kumot, malambot na laruan
o kaya ay pamilyar na litrato ay nakakapagpaalala sa
seguridad ng sariling tahanan kahit nasa ibang lugar.
Ang "pagkukulubong sa kumot" ay nakapagpapanatag
at nakatutulong upang maamoy, maramdaman at
makita ang sariling tahanan.
- Pagmasdan kung paano ipinapahayag ng iyong anak
and kanyang pagkabalisa - pag-ihi sa salawal, pagkagat
sa daliri o iba pang pagbabago sa ugali. Pasensya at
pang-unawa galing sa magulang at tagapag-alaga ang
makakatulong upang malampasan ng bata ang kanyang
pangungulila.
- Maging handa sa maaaring maidulot na pangungulila kahit na
naging maayos naman ang mga unang araw ng paghihiwalay.
(Maraming mga guro ang tinatawag itong "Ikalawang
linggong epekto.") Ang iyong anak ay maaring mas
komportable na ngayon upang ipakita ang tunay niyang
nararamdaman. Huwag magkakamaling isipin na ang
nahuling reaksyon na ito ay maaring indikasyon na merong
mali sa tagapag-alaga at kuhanin ang anak kahit hindi
naman kailangan.
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PARA SA DAGDAG NA KAALAMAN
LIBRO PARA SA MGA BATA
THE KISSING HAND
Audrey Penn, illustrated by Ruth E. Harper & Nancy M. Leak
MY FIRST DAY AT NURSERY SCHOOL
Becky Edwards, illustrated by Anthony Flintoft
THE RUNAWAY BUNNY
Margaret Wise Brown, illustrated by Clement Hurd
LIBRO PARA SA MGA NAKATATANDA
BECOMING THE PARENT YOU WANT TO BE
Laura Davis & Janis Keyser
CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD
American Academy of Pediatrics/Steven P. Shelov, M.D., M.S., F.A.A.P.
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nakakatanda ay isinasa alang-alang ang nararamdan ng mga bata,
kinakausap sila ng tapat at binibigyan ng suporta
at pang-unawa, madali nilang matututunan ang
mga paraan upang matiwasay na makayanan ang
paghihiwalay ngayon at sa hinaharap. Ang pagsagot
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tagapag alaga kung may oras. Gamitin ang impormasyong
ito upang mapalapit lalo habang kinakausap ang iyong
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naman ang lahat pagkatapos nilang makaalis.
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na pwede niyang dalhin sa bahay alagaan kung gusto
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o kaya ay pamilyar na litrato ay nakakapagpaalala sa
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at nakatutulong upang maamoy, maramdaman at
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nahuling reaksyon na ito ay maaring indikasyon na merong
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