
                                           Beacon Hill Elementary                              Tagalog 
Katapusang Taon na Talaan ng Pag-unlad para sa Programa ng Wikang Mandarin 
 
Mag-aaral: ___________________ Guro ng Silid-aralan: ______________  Grado: ___ 
 
Minamahal na mga Magulang at Tagapag-alaga, 
Sa nakaraang apat na buwan, ang inyong anak ay nag-aaral ng Mandarin Chinese 30 na minuto araw-araw.  Ang mga bata ay 
natuto ng pagbati, mga kulay, magbilang, mga prutas, mga hugis, mga kanta, at iba pang bokabularyo habang nagsasanay ng 
kasanayan sa matematika sa Mandarin.  Ang Talaan ng Pag-unlad na ito ay nagpapakita ng pag-unlad ng inyong anak sa 
pag-aaral ng Mandarin sa programang ito. Ang antas ay nagpapakita na ang inyong anak ay Hindi Pa Natututo ng kahit na 
ano, ay Natututo Na o Magaling Na sa bawat kasanayan.  
 
Karangalan ko na mabigyan ng pagkakaton na maturuan ang inyong anak ng Matematika sa Chinese sa ilalim ng pagtulong 
ng Foreign Language Assistance Program (FLAP) na pondo para sa Chinese. Hinahangad ko na ang inyong anak ay 
nasiyahan rin kagaya ko. 

 
___________________, Guro ng Mandarin 

 

Mga Pagbati 
Ang mag-aaral ay marunong na ng: 

 
 

 
Hindi pa 

 
 
 

Natututo na 

 
 
 

Magaling na 
    Bumati sa Mandarin    
    Magpasalamat at magpaalam    

Bumilang at Paghambingin 
Ang mag-aaral ay marunong na ng: 

 
 

 
Hindi pa 

 
 
 

Natututo na 

 
 
 

Magaling na 
    Bumilang ng 20 o mahigit pa sa Mandarin    
    Kilalanin kung ilan ang nasa grupo    
    Paghambingin ang dalawang grupo (mas marami/mas kaunti)    
    Paghambingin ang dalawang bagay  (malaki/maliit)    

Mga Kulay, Mga Hugis at Mga Bagay 
Ang mag-aaral ay marunong na ng: 

 
 

 
Hindi pa 

 
 
 

Natututo na 

 
 
 

Magaling na 
    Kilalanin at pangalanan ang 4 o mahigit pa na kulay    
    Kilalanin at pangalanan ang 4 o mahigit pa na prutas    
    Kilalanin at pangalanan ang 4 o mahigit pa na simpleng hugis    
    Kumanta     
    

  

        Mga puna base sa pagsali sa klase: 
 (“X” isinasaad na ang bata ay nagpapakita ng pag-uugaling ito sa klase) 
 

Pag-uugali: Pagsasalita: 
 Masiglang sumasali sa klase ng Mandarin   Sumasagot sa Mandarin 
 Laging nakikinig  sa klase ng Mandarin  Gumagamit ng tamang pagsasalita ng 

Mandarin 
 Nakikipagtulungan sa iba sa klase ng Mandarin  Mukhang nahihirapan sa paggamit Mandarin 

 Minsan ay nanggugulo sa klase ng Mandarin   
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