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Pagsisiyasat saMagulang/Pamilya Tungkol sa Programa sa 
Wikang Intsik  
Paki-balik ito sa paaralan ng hanggang: Huwebes, Disyembre 18, 2008  
 
Mahal na mga Magulang, mga Pamilya, at mgaTagapag-alaga:  
 
May ilang mga paaralan, kabilang tayo, ay naging mapalad na makapagbigay ng programa sa 
wikang Intsik sa Mandarin para sa mga mag-aaral sa nakaraang tatlong taon, salamat sa 
pagpopondo.  Bagama’t ang pagpopondo ay magtatapos sa Hunyo 2009, ang Distrito ay gustong 
makisama sa ating mga paaralan para makahanap ng daan sa pagpapatuloy na makapagbigay 
ng programa ng wikang Intsik sa kanilang mag-aaral sa darating na taon at lampas pa.  Nais 
naming malaman mula sa inyo at sa inyong anak ang inyong iniisip tungkol sa programang ito. 
Paki-ukulan ng ilang minuto para mabigyan kami ng inyong kuro-kuro. 
 

1. Aling paaralan pumapasok 
ang inyong anak? 

___Paaralang Internasyonal ng Beacon Hill  

___Paaralang Graham Hill  

___Paaralang John Muir  

2. Anong grado ang inyong 
anak? 

___Kindergarten  ___ 1Grado  ___2 Grado  ___3 Grado 

3. Ang inyong pamilya ba ay 
nagsasalita ng ibang wika sa 
tahanan bukod sa Ingles?  

____ Oo    ____ Paminsan-minsan    ____ Hindi      

Kung Oo, anong wika? ______________________  

4.Sa palagay ninyo mabuti 
bang ideya para sa inyong 
anak na matutong magsalita 
ng Intsik (Mandarin)?  

____ Oo ____ Hindi   ____ Marahil   ____ Hindi ko alam  

Bakit?  

 

5. Ano ang gusto ng inyong 
anak tungkol sa pag-aaral ng 
Intsik?  

____ Masaya   ____Nakawiwili    ____ Naiiba     

____ Nakakahamon   

____ Hindi ko alam (ang anak ko ay hindi nagsasalita tungkol 
doon)  

6. Anong ibang mga bagay ang nasabi ng inyong anak tungkol sa pag-aaral ng Intsik?  (paki-
paliwanag)  

 

 

7. Sa palagay ninyo importante 
ba sa paaralan na ipagpatuloy 
ang pagbibigay ng Intsik sa 
susunod na taon?  

____ Oo  ____ Hindi   ____ Hindi tiyak 

8.Ano pa ang ibang mga puna? 

 

 
Kapag natapos ninyo ang pagsisiyasat, pakitiklop ito at ibalik ito sa paaralan ng 
hanggang Huwebes, Disyembre 18, 2008. Salamat sa pagbibigay ninyo ng panahon 
para sagutin ang pagsisiyasat. 


