
Tagalog 

[PANGALAN NG PAARALAN] Paaralan 
Kindergarten / Unang Grado 

Pagsisiyasat sa Magulang/Pamilya tungkol sa Programa ng Wikang Chinese 
Paki-balik po ito sa paaralan ng hanggang:  Hunyo 15, 2007 

 
Minamahal ng mga Magulang, Pamilya at Tagapag-alaga: 
 
Ang ating paaralan ay napakasuwerte sa pagkakaroon ng pagkakataon na makapagsimula ng 
bagong programa sa wikang Mandarin Chinese ngayong tagsibol.  Gusto naming malaman kung 
ano ang palagay ninyo at ng inyong anak tungkol sa programang ito para makatulong sa amin 
na makapagplano na maging mas magaling ito sa susunod na taglagas.  Mag-ukol po ng ilang 
minuto para maibigay ang inyong opinyon. Kung kayo ay may mga katanungan, tumawag po sa 
[NUMERO NG TELEPONO].  
 

BONUS:  Ang lahat ng pamilya na magbabalik ng pagsisiyasat na ito ng 
hanggang sa Hunyo 15, 2007,  

ay makakatanggap ng espesyal na premyo para sa kanilang anak. 
 
1. Ano ang grado ng inyong anak?          ____ Kindergarten       ____ Unang Grado 

 
2. Ang inyo bang pamilya ay nagsasalita 

ng ibang wika sa bahay maliban sa 
Ingles? 

____ Oo    ____ Hindi     ____ Minsan 

3. Ang inyo bang anak ay araw-araw na 
sumasali sa klase ng wikang Chinese?  

____ Oo    ____ Hindi     ____ Hindi ko alam 

4. Sa inyong palagay maganda bang 
ideya na matuto na magsalita ng 
wikang Chinese (Mandarin) ang inyong 
anak? 

____ Oo  ____ Hindi   ____ Baka   ____ Hindi ko alam 
 

5. Ang inyo bang anak ay kumakanta o 
nagsasalita ng Mandarin sa bahay? 

____Madalas  ____ Minsan  ____ Hinding-hindi   
 

6. Ano ang gusto ng inyong anak sa pag-
aaral ng Chinese? 

____ Masaya           ____ Nakakawili 
____ Kakaiba   ____ Mapanghamon  
 
____ Hindi ko alam (walang sinasabi ang aking anak) 
 

7. Ano pang mga bagay ang nasabi ng inyong anak tungkol sa pag-aaral ng Chinese?  (ipaliwanag po) 
 
 
 
8. Anong mga tanong o mungkahi ang mayroon kayo para sa susunod na taon na klase ng wikang 

Chinese? 
 
 
 
 

 
 

Kapag natapos ninyo ang pagsisiyasat na ito,  
paki-tiklop po at ibalik ito sa paaralan ng hanggang Hunyo 15. Salamat po! 


