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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.
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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.

MGA ISPESYAL NA
PANGANGAILANAN
KAALAMAN PARA SA MGA MAGULANG

Kung ikaw ay may anak na may mga espesyal na
pangangailangan, kailangan niya ng natatanging
pag-aaruga sanhi ng mga kadahilanang
emosyonal, pangkalusugan, pangkaisipan at
pangkatawan. Ang batang may mga espesyal na
pangangailangan ay mas natutulad sa ibang mga
bata kaysa sa naiiba sa kanila dahil ang lahat
ng bata ay may mga parehong pangunahing
pangangailangan: pagtanggap, pag-aaruga,
mga paghamon, pagmamahal at suporta. Bilang
isang magulang, ang pagtamo ng kaalaman
at tulong na iyong kailangan upang maibigay
ang pinakamainam na
pag-aaruga sa iyong
anak ay makakatulong
sa kanyang
pagtatagumpay.
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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
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Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503
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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 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.
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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

MGA ISPESYAL NA
PANGANGAILANAN
KAALAMAN PARA SA MGA MAGULANG

Kung ikaw ay may anak na may mga espesyal na
pangangailangan, kailangan niya ng natatanging
pag-aaruga sanhi ng mga kadahilanang
emosyonal, pangkalusugan, pangkaisipan at
pangkatawan. Ang batang may mga espesyal na
pangangailangan ay mas natutulad sa ibang mga
bata kaysa sa naiiba sa kanila dahil ang lahat
ng bata ay may mga parehong pangunahing
pangangailangan: pagtanggap, pag-aaruga,
mga paghamon, pagmamahal at suporta. Bilang
isang magulang, ang pagtamo ng kaalaman
at tulong na iyong kailangan upang maibigay
ang pinakamainam na
pag-aaruga sa iyong
anak ay makakatulong
sa kanyang
pagtatagumpay.

Ang pagpapalaki ng isang anak na may mga espesyal na pangangailangan
ay maaring maging parehong mapanghamon at magbigay ng kaganapan
bilang magulang. Pakatandaan na hindi ka nag-iisa. Ang paaralan ng iyong
anak, ang kagawarang pangkalusugan ng pamahalaan, at ang ibang mga
magulang ay maari mong mapagkunan ng impormasyon upang magkaroon
ng dagdag na kaalaman tungkol sa mga espesyal na pangangailangan ng
iyong anak. Ikaw at ang iyong anak ay may mga legal na karapatan upang
siguruhing natatanggap ninyo ang angkop na edukasyon at mga serbisyo.
SINO ANG ISANG BATANG MAY ISPESYAL NA MGA PANGANGAILANGAN?

Lahat ng bata ay lumalaki at sumusulong. Ang batang may mga espesyal na pangangailangan ay nakakaranas
ng ilang pagkaantala sa pagsulong. Ang mga batang may mga espesyal na pangangailangan ay tinatawag ding
mga batang may kapansanan. Ayon sa Americans with Disabilities Act (ADA), ang mga batang may mga espesyal
na pangangailangan ay may mga kapansanang pangkatawan or pangkaisipan na maaring makasagabal sa “mga
pangunahing gawain sa buhay” tulad ng paghinga, pagkatuto, pandinig, paningin, pagsasalita, at paglalakad.
Maraming uri ng mga pangangailangang espesyal. Maaari ring nagtataglay ang iyong anak ng mahigit sa isang
kapansan na mas nagpapahirap sa pagkatuto o sa iba pang mga gawain. Ilan sa mga larangan ng pagkaantala sa
pagsulong o mga kapansanan ay ang mga sumusunod:
- Pakikipag-usap (pagkautal, diperensya sa boses)
- Pangkaisipan (dyslexia, moderate retardation)
- Emosyonal at pakikipagkapwa (autism, emotional disturbance)
- Pangkatawan (allergies, pagkalumpo, pagkabulag)

ANO ANG IYONG MGA KARAPATAN?
Mga Indibidwal na may Mga Kapansanan na Edukasyon Act [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)]
Ang IDEA ay isang batas na pinapangalagaan ang batang may mga espesyal na pangangailangan sa pamamagitan ng:
- Pagpapahintulot sa mga magulang at mga paaralan na humingi ng pagsusuri para
sa isang batang pinaghihinalaang may mga espesyal na pangangailangan.
Bagamat kailangan ng iyong anak
- Pag-uutos sa mga pampublikong paaralan na maglaan ng libreng edukasyon
ang espesyal na pangangalaga
sa mga batang may mga natukoy na pangangailangang espesyal.
o mga serbisyo, maaaring hindi
- Pag-uutos na ang bawat batang may mga espesyal na pangangailangan
niya
kailangang pumasok sa
ay magkaroon ng Plano ng Serbisyo indibidwal Pamilya [Individualized
isang
espesyal na paaralan.
Family Service Plan (IFSP)] o Programa sa Edukasyon indibidwal
[Individualized Education Program (IEP)].
- Pagbibigay sa mga magulang ng karapatang magkaroon ng isang pagdinig alinsunod sa wastong kaparaanan kung sila ay
hindi sang-ayon sa anumang decision ukol sa pagsusuri ng kanilang anak, IFSP, o IEP.
Individualized Family Service Plan (IFSP)
Individualized Education Program (IEP)
Ang isang IFSP ay tumutulong sa mga pamilya at mga
Ang mga distrito ng pampublikong paaralan ay inatasang
propesyonal ukol sa mga batang maaaring may mga
bumuo ng naaangkop na IEP para sa bawat batang may mga
espesyal na pangangailangan, mula sa pagsilang hanggang
espesyal na pangangailangan mula sa edad na 3 hanggang 21
3 taong gulang. Kabilang sa IFSP ang mga sumusunod:
taong gulang. Kabilang sa IEP ang mga sumusunod:
- Paglalarawan sa mga kasalukuyang antas ng pagsulong
- Paglalarawan ng mga espesyal na pangangailangan ng bata.
ng bata.
- Pagbabalangkas ng espesyal na edukasyon para sa bata.
- Pagtatala ng mga pagkukunan, prayoridad at mga
- Pagtatakda ng taunang nasusukat na mga layunin para sa
pinagkakaabalahan ng bata at ng kanyang pamilya.
edukasyon ng bata at/o para sa kanyang pagsulong na pang-asal.
- Pagtatakda ng mga layuning maaaring masukat sa loob
- Pagtatala ng mga karagdagang serbisyo na maaaring
ng mga susunod na 6 hanggang 12 buwan.
kailanganin ng bata, gaya ng occupational at pisikal na therapy.
- Pagpapasya kung alin sa mga maagang serbisyo
Ang IEP team ay binubuo ng magulang o legal na tagapag-alaga,
interbensyon katulad ng hearing services, pagdalaw sa
tahanan, o pagpapayo tungkol sa kalusugan, ang magiging tagapag-alaga ng isang bata o guro, guro para sa espesyal na
edukasyon, at mga nagbibigay ng kaugnay na serbisyo, gaya ng
pinakamainam para sa bata.
pananalita terapruta, kinatawan mula sa distrito ng paaralan,
Ang mga bumubuo ng IFSP team ay maaaring magkaroon
at kung kinakailangan, isang tagapagsalin. Ang IEP team ay
ng pagpupulong kada 6 na buwan, sa anumang panahon
maaaring magkaroon ng pagpupulong anumang panahaon
sa loob ng taong pampaaralan.
sa loob ng taong pampaaralan.

PAGKAKAALAM NA ANG IYONG ANAK AY MAY MGA
ESPESYAL NA PANGANGAILANGAN

Karaniwan lamang at kauna-unawang reaksyon para sa mga
magulang na nalamang may mga espesyal na pangangailangan
ang kanilang anak ang matitinding damdamin gaya ng
pagtanggi, galit, takot o pag-iisip na ito ay kanilang kasalanan.
Ang ilang mga magulang ay nakakaramdam na sila ay nag-iisa
sa kanilang dinaranas o nag-aalalang ang kanilang anak ay
hindi magkakaroon ng masayang buhay. Sa pamamagitan
ng pagkilala at pag-kontrol ng iyong mga emosyon, mas
matutugunan mo ang mga pangangailangan ng iyong anak,
ng iyong pamilya at maging ng iyong sarili. Maaari mong
isaayos ang iyong mga emosyon sa pamamagitan ng:
- Pakikipag-usap sa ibang tao tugkol sa iyong nararamdaman.
- Paglalaan ng oras upang makapiling ang iyong anak.
(Siguruhing magkaroon ng katuwaan!)
- Paghingi ng tulong mula sa pamilya, mga kaibigan, at mga
lokal na grupo ng suporta sa inyong lugar para sa mga
magulang na may mga anak na nagtataglay ng mga
espesyal na pangangailangan.
- Magtamo ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga
espesyal na pangangailangan ng iyong anak at mga
karapatang legal at nauukol sa edukasyon.
- Pangalagaan ang iyong sarili. Mahirap tumugon sa mga
pangangailangan ng iyong pamilya at ng iyong anak
kapag ang iyong mga sariling pangangailangan ay
hindi natutugunan. Huwag kaligtaang magpahinga,
mag-ehersisyo, kumain sa wastong oras, at bigyan
ang iyong sarili ng panahon upang mag-relax.
- Dumalo sa isang pamilya counseling kapag ang iyong mga
emosyon at responsibilidad ay hindi mo na nakakayanan.

at
Hindi ka nag-iisa. Magtanong
kailangan
hingin ang tulong na iyong
anak.
upang matulungan ang iyong

PAKIKIPAGTULUNGAN SA MGA PROPESYONAL

Bilang isang magulang, ikaw ay may karapatang makilahok
sa edukasyon ng iyong anak. Minsan sa loob ng isang taon,
ikaw ay makikipagpulong sa IFSP o IEP koponan ng iyong
anak upang talakayin ang kanyang pagsulong at upang
magtakda ng mga bagong layunin para sa susunod na
taon. Kung ikaw ay hindi sang-ayon sa binuong plano
ng, maaari kayong sumailalim sa ng pamamagitan o
“dahil proseso” kung saan may tagataguyod o abogado
na tutulong upang pagkasunduan ang inyong mga hindi
pagkakaunawaan ng koponan. Sa loob ng buong taon,
mahalaga na makipag-usap sa mga propesyonal na
nakatutok sa iyong anak, katulad ng kanyang pedyatrisyan
at mga terapruta. Makakatulong ang pagtatago ng kopya
ng mga pang-akademikong mga talaan, IFSPs o IEPs, mga
tala ng medikal na, at lahat ng mga tala terapewtika.

PAGSASAMA

Ang pagsasa
ma ang mak
abubuti
sa lahat ng
bata.

Ang pagsasama ay
nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng mga bata
(may mga espesyal na pangangailangan man o wala) upang
matuto sa parehong kapaligiran sa tulong ng mga serbisyo at
suporta na kanilang kailangan upang maging matagumpay.
Ang mga bata ay maaaring makatanggap ng mga espesyal
mga serbisyo sa ganitong mga lugar. Ang mga katangian
ng isang inclusive kapaligiran ay ang mga sumusunod:
- Mga inaasahan na angkop sa edad: Ang mga hinihingi ng
mga nakatatanda mula sa isang batang may mga espesyal
na pangangailangan ay mas inaasahang naaangkop sa edad
kapag nasa isang "pinagsamang mga setting at makakatulong
ito sa kanyang pagsulong na pangkaisipan, pangkatawan
ang pakikipagkapwa.
- Pag-uunawa sa mga pagkakaiba: Inuunawa at tinatanggap
ng mga bata ang isa't-isa at ang kanilang mga pagkakaiba.
- Nagdadalubhasang na pagtuturo: Bagamat ang bawat bata ay
may iba't-ibang layuning pang-edukasyon, sinisiguro ng mga
mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata at mga guro na
ang kanilang mga pamamaraan ng pagtutro ay tumutugon sa
mga pangangailangan ng bawat bata.
- Pagtutok sa mga kalakasan at kakayahan: Nakatuon ang
pansin sa mga kalakasan at kakayahan ng bata at siya
ay binibigyan ng suporta kung kinakailangan.
- Bukas na komunikasyon: Ang mga mga tagapagbigay ng
pangangalaga ng bata at mga guro ay bukas at madalas na
nakikipag-usap sa mga magulang at ibang mga propesyonal
upang maging makahulugan ang iyong pakikilahok sa
pagtatagumpay ng iyong anak. Hinihingi ng lahat ng
propesyonal ang inyong pahintulot na nakasulat at may
buong-kamalayan bago ibahagi ang anumang kompidensyal
na impormasyon tungkol sa iyong anak.
- Mga modelong peer papel: Ang mga bata na walang mga
espesyal na pangangailangan ay maaaring maglingkod bilang
“mga modelo ng papel” para sa mga bata na may mga
espesyal na pangangailangan.
- Pag-uugnayan: Ang mga pagkakaibigan at iba pang
ugnayang pakikipagkapwa ay hinihikayat sa pagitan ng
mga bata, may espesyal na pangangailangan man o wala.

PARA SA DAGDAG NA KAALAMAN
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
I WISH: DREAMS AND REALITIES OF PARENTING A SPECIAL NEEDS CHILD
Kate Divine McAnaney
MGA ORGANISASYON
FEDERATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
(800) 331-0688 o www.fcsn.org
NATIONAL DISSEMINATION CENTER FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
(800) 695-0285 o www.nichcy.org
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION - OFFICE OF SPECIAL EDUCATION AND
REHABILITATIVE SERVICES www.ed.gov/about/offices/list/osers

Ang pagpapalaki ng isang anak na may mga espesyal na pangangailangan
ay maaring maging parehong mapanghamon at magbigay ng kaganapan
bilang magulang. Pakatandaan na hindi ka nag-iisa. Ang paaralan ng iyong
anak, ang kagawarang pangkalusugan ng pamahalaan, at ang ibang mga
magulang ay maari mong mapagkunan ng impormasyon upang magkaroon
ng dagdag na kaalaman tungkol sa mga espesyal na pangangailangan ng
iyong anak. Ikaw at ang iyong anak ay may mga legal na karapatan upang
siguruhing natatanggap ninyo ang angkop na edukasyon at mga serbisyo.
SINO ANG ISANG BATANG MAY ISPESYAL NA MGA PANGANGAILANGAN?

Lahat ng bata ay lumalaki at sumusulong. Ang batang may mga espesyal na pangangailangan ay nakakaranas
ng ilang pagkaantala sa pagsulong. Ang mga batang may mga espesyal na pangangailangan ay tinatawag ding
mga batang may kapansanan. Ayon sa Americans with Disabilities Act (ADA), ang mga batang may mga espesyal
na pangangailangan ay may mga kapansanang pangkatawan or pangkaisipan na maaring makasagabal sa “mga
pangunahing gawain sa buhay” tulad ng paghinga, pagkatuto, pandinig, paningin, pagsasalita, at paglalakad.
Maraming uri ng mga pangangailangang espesyal. Maaari ring nagtataglay ang iyong anak ng mahigit sa isang
kapansan na mas nagpapahirap sa pagkatuto o sa iba pang mga gawain. Ilan sa mga larangan ng pagkaantala sa
pagsulong o mga kapansanan ay ang mga sumusunod:
- Pakikipag-usap (pagkautal, diperensya sa boses)
- Pangkaisipan (dyslexia, moderate retardation)
- Emosyonal at pakikipagkapwa (autism, emotional disturbance)
- Pangkatawan (allergies, pagkalumpo, pagkabulag)

ANO ANG IYONG MGA KARAPATAN?
Mga Indibidwal na may Mga Kapansanan na Edukasyon Act [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)]
Ang IDEA ay isang batas na pinapangalagaan ang batang may mga espesyal na pangangailangan sa pamamagitan ng:
- Pagpapahintulot sa mga magulang at mga paaralan na humingi ng pagsusuri para
sa isang batang pinaghihinalaang may mga espesyal na pangangailangan.
Bagamat kailangan ng iyong anak
- Pag-uutos sa mga pampublikong paaralan na maglaan ng libreng edukasyon
ang espesyal na pangangalaga
sa mga batang may mga natukoy na pangangailangang espesyal.
o mga serbisyo, maaaring hindi
- Pag-uutos na ang bawat batang may mga espesyal na pangangailangan
niya
kailangang pumasok sa
ay magkaroon ng Plano ng Serbisyo indibidwal Pamilya [Individualized
isang
espesyal na paaralan.
Family Service Plan (IFSP)] o Programa sa Edukasyon indibidwal
[Individualized Education Program (IEP)].
- Pagbibigay sa mga magulang ng karapatang magkaroon ng isang pagdinig alinsunod sa wastong kaparaanan kung sila ay
hindi sang-ayon sa anumang decision ukol sa pagsusuri ng kanilang anak, IFSP, o IEP.
Individualized Family Service Plan (IFSP)
Individualized Education Program (IEP)
Ang isang IFSP ay tumutulong sa mga pamilya at mga
Ang mga distrito ng pampublikong paaralan ay inatasang
propesyonal ukol sa mga batang maaaring may mga
bumuo ng naaangkop na IEP para sa bawat batang may mga
espesyal na pangangailangan, mula sa pagsilang hanggang
espesyal na pangangailangan mula sa edad na 3 hanggang 21
3 taong gulang. Kabilang sa IFSP ang mga sumusunod:
taong gulang. Kabilang sa IEP ang mga sumusunod:
- Paglalarawan sa mga kasalukuyang antas ng pagsulong
- Paglalarawan ng mga espesyal na pangangailangan ng bata.
ng bata.
- Pagbabalangkas ng espesyal na edukasyon para sa bata.
- Pagtatala ng mga pagkukunan, prayoridad at mga
- Pagtatakda ng taunang nasusukat na mga layunin para sa
pinagkakaabalahan ng bata at ng kanyang pamilya.
edukasyon ng bata at/o para sa kanyang pagsulong na pang-asal.
- Pagtatakda ng mga layuning maaaring masukat sa loob
- Pagtatala ng mga karagdagang serbisyo na maaaring
ng mga susunod na 6 hanggang 12 buwan.
kailanganin ng bata, gaya ng occupational at pisikal na therapy.
- Pagpapasya kung alin sa mga maagang serbisyo
Ang IEP team ay binubuo ng magulang o legal na tagapag-alaga,
interbensyon katulad ng hearing services, pagdalaw sa
tahanan, o pagpapayo tungkol sa kalusugan, ang magiging tagapag-alaga ng isang bata o guro, guro para sa espesyal na
edukasyon, at mga nagbibigay ng kaugnay na serbisyo, gaya ng
pinakamainam para sa bata.
pananalita terapruta, kinatawan mula sa distrito ng paaralan,
Ang mga bumubuo ng IFSP team ay maaaring magkaroon
at kung kinakailangan, isang tagapagsalin. Ang IEP team ay
ng pagpupulong kada 6 na buwan, sa anumang panahon
maaaring magkaroon ng pagpupulong anumang panahaon
sa loob ng taong pampaaralan.
sa loob ng taong pampaaralan.

PAGKAKAALAM NA ANG IYONG ANAK AY MAY MGA
ESPESYAL NA PANGANGAILANGAN

Karaniwan lamang at kauna-unawang reaksyon para sa mga
magulang na nalamang may mga espesyal na pangangailangan
ang kanilang anak ang matitinding damdamin gaya ng
pagtanggi, galit, takot o pag-iisip na ito ay kanilang kasalanan.
Ang ilang mga magulang ay nakakaramdam na sila ay nag-iisa
sa kanilang dinaranas o nag-aalalang ang kanilang anak ay
hindi magkakaroon ng masayang buhay. Sa pamamagitan
ng pagkilala at pag-kontrol ng iyong mga emosyon, mas
matutugunan mo ang mga pangangailangan ng iyong anak,
ng iyong pamilya at maging ng iyong sarili. Maaari mong
isaayos ang iyong mga emosyon sa pamamagitan ng:
- Pakikipag-usap sa ibang tao tugkol sa iyong nararamdaman.
- Paglalaan ng oras upang makapiling ang iyong anak.
(Siguruhing magkaroon ng katuwaan!)
- Paghingi ng tulong mula sa pamilya, mga kaibigan, at mga
lokal na grupo ng suporta sa inyong lugar para sa mga
magulang na may mga anak na nagtataglay ng mga
espesyal na pangangailangan.
- Magtamo ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga
espesyal na pangangailangan ng iyong anak at mga
karapatang legal at nauukol sa edukasyon.
- Pangalagaan ang iyong sarili. Mahirap tumugon sa mga
pangangailangan ng iyong pamilya at ng iyong anak
kapag ang iyong mga sariling pangangailangan ay
hindi natutugunan. Huwag kaligtaang magpahinga,
mag-ehersisyo, kumain sa wastong oras, at bigyan
ang iyong sarili ng panahon upang mag-relax.
- Dumalo sa isang pamilya counseling kapag ang iyong mga
emosyon at responsibilidad ay hindi mo na nakakayanan.
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PAKIKIPAGTULUNGAN SA MGA PROPESYONAL

Bilang isang magulang, ikaw ay may karapatang makilahok
sa edukasyon ng iyong anak. Minsan sa loob ng isang taon,
ikaw ay makikipagpulong sa IFSP o IEP koponan ng iyong
anak upang talakayin ang kanyang pagsulong at upang
magtakda ng mga bagong layunin para sa susunod na
taon. Kung ikaw ay hindi sang-ayon sa binuong plano
ng, maaari kayong sumailalim sa ng pamamagitan o
“dahil proseso” kung saan may tagataguyod o abogado
na tutulong upang pagkasunduan ang inyong mga hindi
pagkakaunawaan ng koponan. Sa loob ng buong taon,
mahalaga na makipag-usap sa mga propesyonal na
nakatutok sa iyong anak, katulad ng kanyang pedyatrisyan
at mga terapruta. Makakatulong ang pagtatago ng kopya
ng mga pang-akademikong mga talaan, IFSPs o IEPs, mga
tala ng medikal na, at lahat ng mga tala terapewtika.

PAGSASAMA

Ang pagsasa
ma ang mak
abubuti
sa lahat ng
bata.

Ang pagsasama ay
nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng mga bata
(may mga espesyal na pangangailangan man o wala) upang
matuto sa parehong kapaligiran sa tulong ng mga serbisyo at
suporta na kanilang kailangan upang maging matagumpay.
Ang mga bata ay maaaring makatanggap ng mga espesyal
mga serbisyo sa ganitong mga lugar. Ang mga katangian
ng isang inclusive kapaligiran ay ang mga sumusunod:
- Mga inaasahan na angkop sa edad: Ang mga hinihingi ng
mga nakatatanda mula sa isang batang may mga espesyal
na pangangailangan ay mas inaasahang naaangkop sa edad
kapag nasa isang "pinagsamang mga setting at makakatulong
ito sa kanyang pagsulong na pangkaisipan, pangkatawan
ang pakikipagkapwa.
- Pag-uunawa sa mga pagkakaiba: Inuunawa at tinatanggap
ng mga bata ang isa't-isa at ang kanilang mga pagkakaiba.
- Nagdadalubhasang na pagtuturo: Bagamat ang bawat bata ay
may iba't-ibang layuning pang-edukasyon, sinisiguro ng mga
mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata at mga guro na
ang kanilang mga pamamaraan ng pagtutro ay tumutugon sa
mga pangangailangan ng bawat bata.
- Pagtutok sa mga kalakasan at kakayahan: Nakatuon ang
pansin sa mga kalakasan at kakayahan ng bata at siya
ay binibigyan ng suporta kung kinakailangan.
- Bukas na komunikasyon: Ang mga mga tagapagbigay ng
pangangalaga ng bata at mga guro ay bukas at madalas na
nakikipag-usap sa mga magulang at ibang mga propesyonal
upang maging makahulugan ang iyong pakikilahok sa
pagtatagumpay ng iyong anak. Hinihingi ng lahat ng
propesyonal ang inyong pahintulot na nakasulat at may
buong-kamalayan bago ibahagi ang anumang kompidensyal
na impormasyon tungkol sa iyong anak.
- Mga modelong peer papel: Ang mga bata na walang mga
espesyal na pangangailangan ay maaaring maglingkod bilang
“mga modelo ng papel” para sa mga bata na may mga
espesyal na pangangailangan.
- Pag-uugnayan: Ang mga pagkakaibigan at iba pang
ugnayang pakikipagkapwa ay hinihikayat sa pagitan ng
mga bata, may espesyal na pangangailangan man o wala.

PARA SA DAGDAG NA KAALAMAN
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
I WISH: DREAMS AND REALITIES OF PARENTING A SPECIAL NEEDS CHILD
Kate Divine McAnaney
MGA ORGANISASYON
FEDERATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
(800) 331-0688 o www.fcsn.org
NATIONAL DISSEMINATION CENTER FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
(800) 695-0285 o www.nichcy.org
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION - OFFICE OF SPECIAL EDUCATION AND
REHABILITATIVE SERVICES www.ed.gov/about/offices/list/osers

