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Ang mga batang may espesyal na pangangailangan ay
higit na pagkakatulad ng ibang mga bata kaysa hindi
pagkakatulad ng mga ito dahil lahat ng mga bata ay
may parehong pangunahing mga pangangailangan:
pagtanggap, pag-aalaga, mga hamon, pag-ibig, 
at suporta. Ang isang bata na may espesyal na 
pangangailangan ay nangangailangan ng espesyal 
na pag-aalaga dahil sa emosyonal kalusugan, 
intelektwal o pisikal na mga kadahilanan. Bilang isang
tagapag-alaga ng isang bata, ang pagkakaroon ng
kaalaman ng bawat pangangailangan ng isang bata
ay makakatulong sa iyo para makapagbigay ng
pinakamahusay 
na pag-aalaga 
para sa lahat 
ng mga bata.
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Bagamat nilalayon naming magbigay ng tama at
napapanahong impormasyon, maaaring ang ilan 
sa mga impormasyong naririto ay nagbago na mula
nang unang ilabas ang pulyetong ito. Mangyaring
komunsulta ng doctor o eksperto sa pangangalaga 
o iba pang mapagkukunan ng napapanahong 
detalye o impormasyon.



Ang pagsali ng isang espesyal na mga pangangailangan ng bata sa iyong programa ay
maaring magdulot ng pakinabang sa iyo at lahat ng mga bata na nasa inyong programa.
Kayo ay matututo tungkol sa pang-araw araw na gawain, pag-unlad, at kaugaliang
pamamaraan ng isang bata at at magagawang makipagtulungan sa mga magulang at
iba pang propesyonal para mag-ambag sa tagumpay ng bata.

- Pagsagot sa mga tanong: Ang mga bata ay magkakaroon 
ng tanong tungkol sa ibang bata na "naiiba." Importante na 
ikaw ay magpakita ng postibong ugali tungkol sa tanong 
ng mga bata at tulungan silang intidihin at tanggapin ang 
isang bata na maaring maging iba.

- Hikayatin ang pakikihalubilo: Turuan ang mga bata kung 
papaano makipaglaro at isama ang isang bata na mayroong 
espesyal na pangangailangan. Maaari ring hikayatin ang 
pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagtulong sa isang bata 
na may espesyal na pangangailangan na masmakisangkot 
sa mga kasamahan, hikayating sa paglalaro na kasama ang 
mga batang may espesyal na pangangailangan, turuan ang 
mga bata ng imbitahan ang kanilang kasamahan ng sumali 
sa mga gawain at puriin ang mga bata para sa positibong 
pakikihalubilo.

- Pag-angkop: Ang iyong kurikulum, paraan ng pagtuturo, 
pagkain at pisikal na kapaligiran ay kailangan baguhin
para matugunan at pangangailangan ng bata. Ang 
pang-araw-araw na gawain na inaasahan ng mga bata 
ay maaaring makatulong na maging komportable sila 
at magkaroon ng tiwala sa sarili. Ang mga bata na may 
espesyal na pangangailanga ay mayroon tiyak na 
pangangailangan na sustansya.

- Ang pagbibigay ng karagdagang suporta: Maaaring kailanganin
mong magbigay higit pang pansin sa isang bata na mayroong 
espesyal na mga pangangailangan kaysa sa ibang mga bata. 
Isama ang lahat ng mga bata sa espesyal na paglalaro o mga 
aralin upang maiwasan nila  ang pakiramdam na pagtaboy.

- Pagpayag sa on-site na serbisyo: Ang isang batang mayroong 
espesyal na pangangailangan ay maaaring mangailangan ng 
espesyal na mga sesyon kasama ang ibang mga propesy onal, 
tulad ng medikal na espesyalista, nutritional therapist, o speech 
therapist, habang siya ay nasa iyong pag-aalaga. Kailangan 
mong matiyak na ang mga bata at ang therapist mayroon isang 
tahimik at pribadong lugar upang magsagawa ng isang session.

- Yama/Pagsasanay: Dumalo sa mga pagsasanay tungkol sa 
pagtatrabaho kasama ang mga batang may espesyal na 
pangangailangan, kasama ang mga pagsasanay tungkol 
sa kahulugan ng kapansanan o pag-iibang ng kapaligiran. 
Makipag-usap sa ibang caregivers at mg magulang na 
nangangalaga sa mga batang mayroong espesyal na 
pangangailangan.

- Ang pagbabago ng pisikal na kapaligiran: Ikaw ay maaaring 
magayos ng pisikal na layout ng iyong programa. Maaaring 
ito magsama ng pagpapalapad ng puwang para sa isang 
upuang de gulong o pagkuha ng espesyal na kagamitan.

- Ang pagtulong sa mga bata na matuto, nauunawaan, 
at tanggapin ang iba pang mga at ang kanilang mga 
indibidwal na mga pagkakaiba.

- Pagbibigay ng mga bata na walang mga espesyal na mga 
pangangailangan ng isang pagkakataon upang maging 
modelo para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. 
Ang pagtulong o pagtuturo sa mga aktibidad sa ibang mga 
bata, tulad ng washing mga kamay, maaari bumuo ng 
pagpapahalaga sa sarili ng isang bata at kumpiyansa.

PAGSASAMA
Ang pagsasama ay nagbibigay-daad sa lahat ng bata (may espesyal na pangangailangan o wala) para matuto sa parehas
na kapaligiran na may kasamang serbisyo at suporta na kinakailangan nila para maging matagumpay. Ang mga bata ay
maaaring makatanggap ng espisyal na serbisyo sa napapabilang na kapaligiran. Ang mga bata na mayroong espesyal na
pangangailangan ay nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga at pansing. Ang ibang paraan upang natugunan ang
kanilang pangangailangan sa iyong programa ay:

Maraming mga tagapag-alaga ng isang bata at tagapagturo ang nag-aalala na ang pag-aalaga sa isang bata na 
may espesyal na pangangailangan ay nangangahulugan ng mas kaunting oras at lakas para sa ibang mga bata. 
Ang pagsasama ay makadudulot ng pakinabang sa lahat ng bata sa pamamagitan ng:

Ang pagsasama ang makabubuti sa lahat ng bata.

LIBRO PARA SA MGA BATA
SPECIAL PEOPLE, SPECIAL WAYS
Arlene Maguire, ilustrador Sheila Bailey
DON’T CALL ME SPECIAL  - Pat Thomas, ilustrador Lesley Harker 
LIBRO PARA SA MGA NAKATATANDA
INCLUDING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN EARLY CHILDHOOD
PROGRAMS  - Mark Woolery & Jan S. Wilbers

MGA ORGANISASYON
AMERICAN ASSOCIATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES
(800) 840-8844 o www.aapd-dc.org
FEDERATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 
(800) 331-0688 o www.fcsn.org
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION - OFFICE OF SPECIAL EDUCATION AND
REHABILITATIVE SERVICES    www.ed.gov/about/offices/list/osers

P A R A   S A   D A G D A G   N A   K A A L A M A N

SINO ANG ISANG BATANG MAY ISPESYAL 
NA MGA PANGANGAILANGAN?
Ang lahat ng mga bata lumago at bumuo. Ang isang bata
na may espesyal na pangangailangan ay nakakaranas ng
ilang mga pagkaantala sa pag-unlad. Ang mga bata na
may espesyal na pangangailangan ay tinutukoy din sa
bilang mga bata na may mga kapansanan. Ayon sa mga
Amerikanong may Kapansanan Batas [Americans with
Disabilities Act (ADA)], ang mga anak na may espesyal na
pangangailangan ay may pisikal o mental na kapansanan
na maaaring silang limitahan mula sa "mga pangunahing
gawain sa buhay," tulad ng paghinga, pag-aaral, 
pagdinig, pagtingin, pagsasalita, o paglalakad.

Maraming mga iba't ibang uri ng espesyal na mga 
pangangailangan. Ang isang bata ay maari ring 
maykaroon ng kumbinasyon ng mga kapansanan na
maaring makahadlang sa pagtuto o gawing mahirap 
ang ibang mga gawain. Ilang mga lugar pagkaantala 
sa pag-unlad o kapansanan ay:
- Komunikasyon (pag-anga-anga, karamdaman sa boses)
- Emosyonal at sosyal (autismo, emosyonal na pagkabagabag)
- Itelektwal (dyslexia, katamtamang pagpaparahan)
- Pisikal (allergies, pagkawala ng braso o hita, pagkabulag)

Kung pinaghihinalaan mo na ang isang bata sa iyong
pag-aalaga ay maaaring magkaroon ng espesyal na 
pangangailangan, dapat mong ipagbigyanpansin sa 
mga magulang ng bata at magrekumenda ng pagsusuri.
Bilang isang tagapag-alaga ng isang bata, mahalaga 
na magbigay sa magulang ng suporta at yaman 
ng komunidad. 
Payuhan ang mga 
magulang na 
paaralan ng bata 
sa distrito ang 
pinakamahusay 
na lugar para 
simulan ang 
proseso ng 
pagsusuri at 
makakuha ng 
yaman.

MGA INDIBIDWAL NA 
MAY MGA KAPANSANAN 
NA EDUKASYON ACT 
[INDIVIDUALS WITH 
DISABILITIES EDUCATION ACT 
(IDEA)]
Ang mga bata na may espesyal na 
pangangailangan ay protektado ng 
IDEA, na nangangailangan na ang 
mga pampublikong paaralang ay magbigay ng libreng
pampublikong edukasyon sa mga bata na sinasabing
merong espesyal na mga pangangailangan. Ang
kinakailangan din ng IDEA na ang bawat bata na may
espesyal na pangangailangan ay magkaroon ng Plano
ng Serbisyo indibidwal Pamilya [Individualized Family
Service Plan (IFSP)] (mga bata mula kapakanganakan
hanggang tatlong taong gulang) o Programa sa
Edukasyon indibidwal [Individualized Education
Program (IEP)] (mga bata mula tatlong taong gulang
hanggang dalawampu't isang gulang).

IFSP and IEP: 
Kapag ang isang bata sa inyo pangangalaga are
nakakatanggap ng espesyal na serbisyo, ikaw ay 
mayroon opportunidad na makalahok sa IFSP o IEP ng
bata. Ang pakikilahok mo ay nangangailangan ng:
- Bukas ng pakikipag-usap sa mga magulang at ibang 

pang mga propesyonal tulad ng pedyatrisyan at therapist 
ng bata. Tandaan na kumuha ng nakasulat na pahintulot 
mula sa magulang ng bata bago magbahagi ng 
kumpedensyal ng mga impormasyon

- Ang pagpayag na makatanggap ang bata ng espesyal 
na serbisyo habang siya ay nasa iyong pag-aalaga, 
tulad ng therapy sa asal.

- Pagkuro at paggamit ng mga paraan para matulungan 
ang bata tulad ng masusulat sa IFSP o IEP.

- Pagdalo sa mga IFSP o IEP na pagpupulong.
- Ang pagbibigay ng feedback sa mga magulang at iba 

pang mga propesyonal tungkol sa kalagayan ng bata, 
kung papaano siya makisalamuha sa kanyang mga kasama,
kung papaano siya makisalamuha sa mga nakakatanda 
at mga isyu at problema na maari mong makita.

Maari mong matulungan ang mga batang may espesyal 
na pangangailangan na maramdaman nila ang tiwala 
sa sarili sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa 
kanilang mga kakayahan at naghihikayat sa pagsasarili.
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