
Pambansang Sarbey sa kakayahan at kalagayang
Pang-akademika para sa Taong 2021

Sarbey para sa mga Magulang 
(Tagapangalaga)
〔Elementarya〕

Ang sarbey na ito, bilang bahagi ng [Sarbey sa kakayahan at kalagayang Pang akademika para sa Taong 
2021] na isinagawa ng Ministro ng Edukasyon, Kultura, Isports, Agham at Teknolohiya, ay para matanong 
ang mga magulang (tagapangalaga) na may anak na nasa ika-6 na baytang ng elementarya tungkol sa araw-
araw nilang pakikitungo sa kanilang anak at kanilang kuro-kuro sa edukasyon. Ang resulta ng sarbey na ito 
ay pag-aaralan kasama ng resulta ng sarbey sa ka kayahan at kalagayang pang-akademika ng mga mag-aaral 
sa buong bansa at gagamitin upang mapabuti ang mga polisiyang pang-edukasyon ng bansa.
Sana maunawaan ninyo ang layunin ng sarbey na ito at tumulong sa pagsagot ng palatanungang ito.

◆Sagutin lamang ang sarbey o kuwestyonaryo na ito ng mga ina, ama, o tumatayong magulang ng bata.

◆Huwag lamang isulat ang inyong pangalan. Ang pag-tala ng mga sagot sa palatanun gang ito ay sa paraang 

pang-istatistika, hindi matutukoy kayo o ang inyong paaralan.

◆Kung sakaling mayroon kayong katanungan tungkol sa pagsagot sa palatanunggang ito, sumangguni lamang sa 

call center na nakasulat sa sobre na kinalagyan ng palata nungan, sa sulat ng kahilingan na nakalakip at sa 

sobreng nakalakip para sa pabalik ng palatanungan.

◆Pagkatapos sagutan ang palatanungan, ilagay lamang ito sa nakalakip na sobreng na kalaan para sa pagbalik nito, 

isara ang sobre at ipasa lamang sa paaralan bago mata pos ang palugit na araw*na ibinigay.

* Ang palugit na araw ay nakasulat sa sobre na kinalagyan ng palatanungan, sa sulat ng kahilingan na nakalakip 

at sa sobreng nakalakip para sa pabalik ng palatanungan.

（Ang resulta ng sarbey na ito ay gagamitin upang mapabuti ang mga polisiyang pang-edukasyon ng bansa.Hindi 

matutukoy kayo o ang inyong paaralan sapagkat ang mga sarbey ay poprosesuhin sa pamamaraang pang-istatistika.）

Kung sakaling hindi kayo makakatulong sa sarbey na ito, lagyan lamang ng check ang □sa loob 
ng kudrado sa ibaba, ilagay ang palatanungan sa sobreng nakalaan para sa pagbalik nito, isara ang 
sobre at ipasa lamang sa paaralan.

Hindi ako makakatulong sa sarbey
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Ang sumusunod ang ilang mga katanungan tungkol sa inyong anak na kinauukulan ng  

palatanungang ito. Bilugan ang ang 1 sagot na naaangkop sa inyong sagot.Gayundin, isulat 

ang mga hinihinging impormasyon sakaling mayroon.

Ano ang inyong relasyon sa inyong anak?

１．Ama ２．Ina ３．Lolo ４．Lola ５．Iba pa

Ano ang kasarian sa inyong anak?

１．Lalaki ２．Babae

llang kapatid mayroon ang inyong anak? Isulat ang bilang ng mga kapatid sa loob ng □. 
(Isulat ang "O" kung wala.)

Pakiusap para sa punan ang palatanungang

●Ang tinutukoy na [inyong anak] sa palatanungang ito ay ang inyong anak na nasa ika-6 na 
baytang sa elementarya,kinalalagyan ng palatanungang ito. Sagutin lamang ang mga 
sumusunod na katanungan tungkol sa inyong anak

●Sakaling makatanggap kayo ng higit sa isang kopya ng palatanungan, para sa kambal,
magkakapatid, atbp., maaari lamang na sagutin niyo ang palatanungan para sa bawat isa sa 
kanila.

●Sagutin lamang sa abot ng inyong makakaya sakaling mayroong mga katanungang mahirap 
sagutin. Kapag walang naaangkop sa inyong sagot sa mga pagpipilian ,hindi na kailangan 
sagutin

１

（１）

（２）

（３）

１

Panimula１

Nakababatang 

kapatid na lalaki

kapatid na lalaki

Nakatatandang 

Nakababatang 

kapatid na babae

Nakatatandang 

kapatid na babae

Bilang ng mga kapatid
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Bilugan ang lahat na kasama ng inyong anak na naninirahan sa kasalukuyan.
(Sagutin gamit ang relasyon galing sa inyong anak. Lagyan din ng bilog kahit nakadestino 
sa ibang lugar at matagal na hindi umuuwi.)

Sa kasalukuyan, ang ama (o ang taong tumatayong ama) o ang ina (o ang taong tumatayong 
ina) ba ay nakadestino sa malayo? Bilugan ang bilang na naangkop sa inyong sagot. (Sagutin 
batay sa relasyon ng tao sa inyong anak. Sagutin pareho ang sa ama at ina. Kapag walang ama 
o ina, hindi kailangang sagutan.)

（４）

（５）

１．Ama ２．Ina ３．Lolo
４．Lola ５．Nakatatandang kapatid na lalaki
６．Nakatatandang kapatid na babae ７．Nakababatang kapatid na lalaki
８．Nakababatang kapatid na babae ９．Iba pang kamag-anak
１０．Mga kasamang naninirahan maliban sa mga kamag-anak

【Ama】 １．Oo ２．Hindi

【Ina】 １．Oo ２．Hindi
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Magtatanong tungkol sa kalagayan ng inyong anak sa inyong bahay.Bilugan ang bilang ng 1 
na naangkop sa inyong sagot.

（１）Anong oras ba ginigisin ng inyong anak palagi(kapag may klase ng paaralan) ? Bilugan ang 
bilang ng 1 sagot na naaangkop sa inyong sagot para sa bawat isa't isa.

Oras ng giniigisin ng inyong anak.
１ mas maaga sa 5:00am

２ sa pagitan ng 5:00am at 5:30am

３ sa pagitan ng 5:30am at 6:00am

４ sa pagitan ng 6:00am at 6:30am

５ sa pagitan ng 6:30am at7:00am

６ sa pagitan ng7:00am at 7:30am

７ sa pagitan ng 7:30am at 8:00am

８ sa pagitan ng 8:00am at 8:30am

９ sa pagitan ng 8:30am at 9:00am

１０ mas huli sa 9:00am

１１ Hindi ginigisin ng parehong oras.

Oras ng matulog
１ mas maaga sa 9:00pm

２ sa pagitan ng 9:00pm at 9:30pm

３ sa pagitan ng 9:30 at 10:00pm

４ sa pagitan ng 10:00pm at 10:30pm

５ sa pagitan ng 10:30pm at11:00pm

６ sa pagitan ng 11:00pm at 11:30pm

７ sa pagitan ng 11:30pm at 12:00pm

８ sa pagitan ng 12:00pm at 12:30pm

９ sa pagitan ng 12:30pm at 1:00am

１０ mas huli sa 1:00am

１１ Hindi matulog ng parehong oras.

（２）Kumakain ba ang inyong anak ng almusal palagi (kapag may klase ng paaralan)?

１．Palagi ３．Hindi kumakain 3 o 4 beses sa isang lingo.
２．Hindi kumakain 2 o 3 beses sa isang lingo. ４．Hindi kumakain.

（３）Inaasahan ng inyong anak pumupunta sa kanyang paaralan araw-araw?

１．Inaasahan ３．Medyo hindi inaasahan
２．Medyo inaasahan   ４．Hindi inaasahan

２

２

Kalagayan ng ninyong anak２
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（４）Kuntento ba ang inyong anak sa relasyon nya sa kanyang guro ?

１．Ay nalulugod ３．Medyo hindi kuntento
２．Medyo nasiyahan ako ４．Hindi Kuntento

（５）Gaano kakuntento ang inyong anak sa relasyon nya sa kanyang kaibigan?

１．Ay nalulugod ３．Medyo hindi kuntento
２．Medyo nasiyahan ako ４．Hindi Kuntento

（６）Mga ilang oras sa isang araw nag-aral ang inyong anak maliban sa mga klase sa 
paaralan(kasama ang tutorial school "juku"' at tutor sa bahay,kasama ang oras ng pag-aral sa 
internet gamit ang kagamitan sa ICT )?

１．Mahigit sa tatlong oras
２．Mahigit dalawang oras, mas mababa sa tatlong oras
３．Mahigit sa isang oras, mas mababa sa dalawang oras
４．Mahigit 30 minuto, mas mababa sa isang oras
５．Mas mababa sa 30 minuto
６．Hindi kahit minsan

（７）Ang inyong anak,mga ilang oras sa isang araw nag-aral ba ang inyong anak sa mga araw na 
walang pasok tulad ng Sabado at Linggo (kasama ang tutorial school"juku"' at tutor sa bahay,
kasama ang oras ng pag-aaral sa internet gamit ang kagamitan sa ICT )?

１．Apat na oras o mas mahigitl pa
２．Mahigit sa tatlong oras, o mas mababa ng apat na oras
３．Mahigit dalawang oras, o mas mababa sa tatlong oras
４．Mahigit sa isang oras, o mas mababa sa dalawang oras
５．Mas mababa sa isang oras
６．Hindi kahit minsan
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Sa inyong pamilya may patakaran ba kung gaano katagal manood ng TV o naglalaro ng game 
ang inyong mga anak?

１．May pagpapasya
２．Mayroon pagpapasya

３．Medyo walang pasya
４．Walang nakapagpasya

Ang inyong anak, sa pangkaraniwan mga ilang oras sa isang araw naglalaro ng game (kasama 
ang computer, portable game o smartphone)?

１．Apat na oras o mas mahigit pa
２．Mula tatlong oras, o mas mababa sa apat na oras
３．Mahigt sa dalawang oras, o mas mababa sa tatlong oras
４．Mahigit sa isang oras, o mas mababa sa dalawang oras
５．Mas mababa sa isang oras
６．Hindi kahit minsan

Mga ilang oras sa isang araw naglalaro ng game ang inyong anak(kasama ang computer, 
portable game o smartphone)?

１．Apat na oras o mas matagal pa
２．Mula tatlong oras ngunit hindi umaabot ng apat na oras
３．Mula dalawang oras ngunit hindi umaabot ng tatlong oras
４．Mula isang oras ngunit hindi umaabot ng dalawang oras
５．Mas mababa sa isang oras
６．Hindi kahit minsan

Mga ilang oras sa isang araw nagamit ng celphone o smartphone ang inyong anak (kapag 
may klase ng paaralan)?

１．Tatlong oras o mas matagal pa
２．Mula dalawang oras ngunit hindi umaabot ng tatlong oras
３．Mula isang oras ngunit hindi umaabot ng dalawang oras
４．Mas mababa sa isang oras
５．May celphone o smartphone ngunit hindi ginagamit madalas
６．Wala ng celphone o smartphone

（８）

（９）

（１０）

（１１）
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（１２）Mga ilang oras sa isang araw gumagamit ng PC o tablet ang inyong anak(Mula Lunes 
hanggang Biyernes) ginagamit ba ito para sa pag-aaral?    

１．Tatlong oras o mas matagal pa
２．Mula dalawang oras ngunit hindi umaabot ng tatlong oras
３．Mula isang oras ngunit hindi umaabot ng dalawang oras
４．Mula 30 minute ngunit hindi umaabot ng isang oras
５．Mababa sa 30 minute
６．May PC o tablet ngunit hindi ginagamit kahit minsan
７．Wala ng PC o tablet na kagamitan sa ICT 

（１３）Sa inyong anak,gaano katagal ginagamit sa bahay ng kagamitan sa ICT upang magamit ang 
mga site o mga software sa aralin-bahay?

４．Halos araw-araw
５. Araw-araw

１．Wala o bihira lang
２．Isa o dawang beses sa isang buwan
３．Isa o dalawang beses sa isang linggo 

（１４）Mga ilang oras sa isang araw(kapag may klase sa paaralan) nagbabasa ang inyong anak(Hindi 
kasama ang mga textbook, mga reference book, komiks at magasin) ?  

１．Dalawang oras o mas matagal pa
２．Mula isang oras ngunit hindi umaabot ng dalawang oras
３．Mula 30 minuto ngunit hindi umaabot ng isang oras
４．Mula 10 minuto ngunit hindi umaabot ng 30 minuto
５．Mas mababa sa 10 minuto.
６．Hindi kahit minsan
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Magtatanong tungkol sa inyong pakikitunguhan sa inyong bata noon at ngayon.Bilugan ang 
bilang ng 1 na naangkop sa inyong sagot.

Anong pasilidad ba pumasok ang inyong anak bago pumasok sa elementarya(Sakaling 
pumasok maramihang mga pasilidad, sagutin laman pinaka huli)?

１．

２．

３．

４．

５．

６．

Kindergarten
Narseri  I naprubahan
Pasilidad na pakikiisa ang
Pasilidad na hindi I naprubahan
Iba pa
Hindi pumasok

Gaano kadalas mo basahan ng libro ang iyong anak bago pumasok sa elementary?

１． ４．1~3 araw sa isang buwan
２． ５．Bihira
３．

Halos araw-araw
3 ~4 araw sa isang lingo
1~2 araw sa isang lingo

３

Ang inyong pakikitungo sa inyong anak３

（１）

Ilang taon ba ang inyong anak pumasok sa pasilidad na bago pumasok sa elementarya
(Halinbawa kindergarten o nerseri)?

１． ５．４taong gulang
２． ６．５taong gulang
３． ７．Hindi pumasok
４．

０taong gulang
１taong gulang
２taong gulang
３taong gulang

（２）

Ilang oras ba ang inyong anak pumasok sa pasilidad na bago pumasok sa elementarya
(Halinbawa kindergarten o nerseri)?

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

0 na oras
Mas mababa sa 4 na oras
Mula 4 na oras ngunit hindi umaabot ng 6 na oras
Mula 6 na oras ngunit hindi umaabot ng 8 na oras
Mula 8 na oras ngunit hindi umaabot ng 10 na oras
Mula 10 na oras ngunit hindi umaabot ng 12 na oras
12 na oras o mas matagal pa

（３）

（４）
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（５）Sa inyong bayay, ginagawa ba ngayon sa inyong anak sa smusunod?Bilugan ang bilang ng 1 
na naangkop sa inyong sagot para sa ①〜⑩

① Madalas kayo nag-uusap tungkol sa kaganapan ng
paaralan sa inyong anak(kapag may klase ng paaralan).

② Madalas kayo nag-uusap tungkol sa pinag-aaral ng 
paaralan sa inyong anak(kapag may klase ng paaralan).

③ Madalas kayo nag-uusap tungkol sa hinaharap at
karera sa inyong anak(kapag may klase ng paaralan).

④ Madalas kayo nag-uusap tungkol sa kaganapan sa 
lipunan sa inyong anak(kapag may klase ng paaralan)..

⑤ Hikayatin ang inyong anak na mag-aral nang
slstematikong.

⑥ Hikayatin ang inyong anak na magbasa nang libro
(kasama ang mga libro,magasin,dyaryo,e-books).

⑦ Kapag ang inynong anak ay ginawa na masama, 
pinapagalitan na mabuti.

⑧ Purihin at bigyan ng kapangyarihan ang inyong anak.

⑨ Ipag-utos sa inyong anak kung paano gamitin ng 
celphone o Smart phone.

⑩ Pinipigilan anag oras na paggamit ng TV game(kasama 
ang PC game,mobile game,celphone o smartphone).

（６）Gaano kadalas ba may okasyon sa sumusunod noong isang taon?Bilugan ang bilang ng 1 sagot 
na naaangkop sa inyong sagot para sa①〜④.

① Pumunta kayo kasama ang inyong anak sa
aklatan.

② Pumunta kayo kasama ang inyong anak sa museo 
o museong pang-aghan.

③ Pumunta kayo kasama ang inyong anak sa musical 
o klasikong konsiyerto.

④ Pumunta kayo kasama ang inyong anak sa 
paglalakbay.

・・ １ ２ ３ ４ 5

Palagi
Paminsan

minsan-
Hindi
gaano Madalas

Hindi kahit 
minsan

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４ 5

Isang bases
o mtaas pa

Isang bases sa
kalahating taon-

Isang bases
sa isang taon

Isang bases
sa 2~3 buwan

Hindi kahit
minsan

・・ １ ２ ３ ４ 5

・・・ １ ２ ３ ４ 5

・・ １ ２ ３ ４ 5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４ 5

・・・・・・ １ ２ ３ ４ 5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４ 5

・・・ １ ２ ３ ４ 5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４ 5

・ １ ２ ３ ４ 5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４ 5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４ 5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４ 5
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Magtatanong tungkol sa inyong pag-iisip tungkol sa edukasyon ng inyong anak

（１）Hanggang sa anong antas ng paaralan nais ninyong tumuloy ang inyong anak?Bilugan ang 
bilang ng 1 sagot na pinakamalapit sa inyong pag-iisip.

Hanggang Junior High School
Hanggang Senior High School
Hanggang Vocational School (pagkatapos ng Senior High School)
Hanggang Junior College o Specialized Training College
Hanggang Kolehiyo
Hanggang graduate school

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．Iba pa

（２）Nais ba ninyo na mag-aral  sa ibang bansa (kasama ang pag-aaral sa mga paaralan sa ibang 
bansa) ang inyong anak? Bilugan ang bilang ng 1 sagot na pinakamalapit sa inyong pag-iisip 
ngayon.

１．Sa palagay ko oo
２．Kung ihahambing, mas palagay ko ay oo
３．Kung ihahambing, mas palagay ko ay hindi
４．Sa palagay ko hindi

（３）Ano ang inyong palagay sa mga sumusunod na bagay? Bilugan ang bilang ng 1 sagot na 
naaangkop sa inyong sagot para sa ① at ②．

① Hangga't masaya siya sa kanyang buhay sa paaralan, hindi 
ninyo masyadong iniintindi ang pagkuha niya ng magandang 
grado.

② Hangga't maaari, nais ninyong makaabot ang inyong anak 
sa pinakamataas na antas ng pag-aaral.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

Oo Hindi masyado HindiMedyo

４

Inyong pag-iisip tungkol sa edukasyon ng inyong anak４



（４）Mga magkano ang average na inyong ginagastos sa isang buwan para sa edukasyon ng inyong 
anak na tinutukoy sa palatanungang ito maliban sa paaralan (tutorial school o juku, iba pang 
pinag-aaralan)? Bilugan ang bilang ng 1 sagot na naaangkop sa inyong sagot .

１．Wala
２．Mas mababa sa ¥5,000
３．Mula ¥5,000 ngunit hindi umaabot sa ¥ 10,000
４．Mula ¥ 10,000 ngunit hindi umaabot sa ¥ 20,000
５．Mula ¥ 20,000 ngunit hindi umaabot sa ¥ 30,000
６．Mula ¥30,000 ngunit hindi umaabot sa ¥50,000
７．¥50,000 o higit pa

（５）Nag-aaral ba ang inyong anak sa libreng suporta sa pag-aaral ng mga lokal na pampublikong 
katawan o NPO?

１．Oo ２．Hindi

10
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①：Bagong pumaok sa elementarya ⇒

②：Mula estudyante ng grade1  
hanggan grade3 sa elementarya. ⇒

③：Grade 6 sa elementarya(Ngayon). ⇒

（６）Magtatanong tungkol sa iba pang pinag - aaralan ng inyong anak sa ①〜③.
Bilugan ang bilang ng lahat ng sagot na naaangkop kasama ang online na kurso.

W
ala

Tutorial school o juku(upang pum
asok ng m

ataas na paaralan o m
asanay sa pag-

aaral)

Pag-aral upang m
atutong pakipag-usap sa w

ikang Ingles

・K
urso ng Ingres

K
aligrapya,Sulat,A

bacus

Tutor sa bahay

Edukasyong sa paraan ng paggaw
a ng liham

・Pagw
aw

asto ng 
kom

unikasyon

M
ga pag-aaral na m

ay kaugnayan sa
isports (paglangoy, soccer, sayaw

,K
arate,H

im
nastiko,atbp.)

M
ga pag-aaral na m

ay kaugnayan sa kultura (M
usika, M

usikal na 
instrum

ento, pagpipinta, B
allet,Pag-aayos ng vulaklak,Serem

onya ng 
tsaa ,atbp.)

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８



Magtatanong tungkol sa paaralan ng inyong anak at pakikipag-ugnayan sa 
komunidad.Bilugan ang bilang ng 1 na naangkop sa inyong sagot.

（１）Gaano karaming mga kaibigan sa paalaran ng inyong anak ang kilala mo ang pangalang nila?

１．Wala ２．1~10 katao ３．11~20 katao ４．21 o mas mataas pa

（２）Gaano karaming mga guro at staff ng maaari kumunsulta sa paaralan ng inyong anak?

１．Wala ２．1~2 katao ３．3~4katao ４．5 o mas mataas pa

（３）Gaano karaming mga magulang ng makipag-usap hindi sinasadya sa paaralan ng inyong anak ?

１．Wala ２．1~5 katao ３．6~10katao ４．11 o mas mataas pa

（４）Gaano karaming mga kaibikan na maaring konsulta tungkol sa inyong anak sa inyong 
komunidad(Hindi kasama ang mga magulang ng paaralan)?

１．Wala ２．1~5 katao ３．6~10katao ４．11 o mas mataas pa

（５）Gaano ninyo kadalas ginawa ang mga sumusunod noong isang taon? Bilugan ang bilang ng 1 
sagot na pinakamalapit sa inyong sagot.

① Sumasali sa mga okasyon ng paaralan tulad ng open class day
(jugyo sankan).

② Sumasali sa mga okasyon ng paaralan tulad ng isports fest
(undokai) ,o musika fest(Ongakukai).

③ Sumasali sa mga aktibidad ng PTA bilang isang opisyal.

④ Sumasali sa mga aktibidad ng boluntaryo sa klase o paaralan(tulad 
ng aktibidad upang basahin ng libro sa mga bata, pagmarkang test, 
samahan ng aktibidad upang magkaroon ng karanasan).

12

５

Tungkol sa paaralan ng inyong anak at komunidad５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・・ １ ２ ３ ４

Palagi
Paminsan

minsan-
Hindi
gaano Madalas
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Sa sumusunod, magtatanong tungkol sa inyong mga aktibidad. Bilugan ang bilang ng 1 
sagot na naaangkop sa inyong sagot .

（１）Gaano ninyo kaladas gawin ang sumusunod sa inyong bahay nasa isang lingo?

① Nanonood ng balita sa TV.
② Nagbabasa ng mga aklat (Kasama ang mga libro,magasin,

e-books).
③ Nagbabasa ng mga artikulo sa dyaryo.
④ Ginagamit ng PC o Tablet.

（２）Sa inyong bahay,mayroon ba mga gamit na sumusunod?

① Celphone o Smartphone pambata １．Mayroon ２．Wala

② PC o Tablet pambata １．Mayroon ２．Wala

③ Kid's room １．Mayroon ２．Wala

④ Lamesa na pag-aaral pambata １．Mayroon ２．Wala

⑤ Portable game １．Mayroon ２．Wala

⑥ PC o tablet para sa buong pamilya １．Mayroon ２．Wala

⑦ Linya sa internet １．Mayroon ２．Wala

⑧ Piano １．Mayroon ２．Wala

⑨ Dyaryo na regular ng nag-subscribe（Kasama ang dyaryo ng online） １．Mayroon ２．Wala

➉ Makinang panhugas(Awtomatikong makinang panhugas） １．Mayroon ２．Wala

６

６

Tunkol sa inyong sarili６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

Araw araw
１o 2 bases sa

isang lingo-
HIndi kahit

minsan
2 o 3 beses sa

isang lingo



（３）

（４）

（１）

（２）
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Sa inyong bahay,mga ilang aklat mayroon kayo? Halinbawa nasa 1 metro ng book shelf,may
40 na libro(Hindi kasama ang mga e-books,magasin,dyaryo,aklat pambata).

１．0-10 aklat ４．101-200aklat
２．11-25 aklat ５．201-500aklat 
３．26-100aklat ６．501 aklat o higit pa

Sa inyong bahay, mga ilang aklat pambata mayroon kayo? (Hindi kasama ang mga e-books, 
magasin, at mga dyaryo.)

４．51-100aklat
５．101 aklat o higit pa

１．

２．

３．

0-10 aklat
11-25 aklat
26-50aklat

Sa kahuli-hulihan,magtatanong tungkol sa inyong pamilya.Bilugan ang bilang ng 1 sagot na 
naaangkop sa inyong sagot .

Ilang taon na ang ama (o tumatayong ama) ng inyong anak? (Hindi kailangang sagutin kung 
walang ama.)
１．24 o mas mababa pa
２．25 hanggang 29
３．30 hanggang 34
４．35 hanggan 39

５．40 hanggang 44
６．45 hanggang 49
７．50 hanggang 59
８．60 o mas mataas pa

Ilang taon na ang ina (o tumatayong ina) ng inyong anak? (Hindi kailangang sagutin kung 
walang ina.)

１．24 o mas mababa pa
２．25 hanggang 29
３．30 hanggang 34
４．35 hanggan 39

５．40 hanggang 44
６．45 hanggang 49
７．50 hanggang 59
８．60 o mas mataas pa

７

Tungkol sa inyong pamilya７
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（３）Ano ang pangkasalukuyang trabaho ng ama (o tumatayong ama) ng inyong anak?
(Hindi kailangang sagutin kung walang ama.)

１．Regular na empleyado
２．Kontraktuwal na empleyado
３．May sariling negosyo o tumutulong
４．Part-time na trabaho
５．Walang trabaho
６．Iba pa

（４）Ano ang pangkasalukuyang trabaho ng ama (o tumatayong ama) ng inyong anak?
(Hindi kailangang sagutin kung walang ama,at kung sumulat "5.walang trabaho" sa (3).)

１．Namamahalang trabaho
２．Dalubhasa o teknikal na trabaho
３．Trabaho sa opisina
４．Nagbebenta na trabaho
５．Trabaho na nagbibigay serbisyo
６．Trabaho na may kaugnayan sa seguridad (security)
７．Trabaho na may kaugnayan sa agrikultura, kagubatan o pangingisda
８．Trabaho na may kaugnayan sa proseso ng produksyon
９．Trabaho na may kaugnayan sa transportasyon o sa operasyon ng makinarya
１０．Trabaho na may kaugnayan sa konstruksiyon o pagmimina
１１．Trabaho na may kaugnayan sa paghahakot, paglilinis o pagbabalot
１２．Iba pa
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（５）

paligid,buong kumpanya o organisasyon.Kasama ang ama(o tumatayong ama),mga taong 
nagtatarabahong kapamilya, part-time.Bilugan sa opisina ng pamahalaan,kapag nagtatarabaho 
sa mga ministro at manisipyo(halinbawa mga guro sa pampablikong paaralan, fireman). Hindi 
lang pampublikong korporasyon ay opisina ng pamahalaan.(Hindi kailangang sagutin kung 
walang ama,at kung sumulat "5.walang trabaho" sa (3).)

１．Isang katao ７．３００～４９９katao
２．２～４katao ８．５００～９９９katao
３．５～９katao ９．１ ０００

１０，０００o mas mataas pa

～１ ９９９katao
４．１０～２９katao １０．２ ０００～９ ９９９katao
５．３０～９９katao １１．

６．１００～２９９katao １２．Opisina ng pamahalaan

Ano ang pangkasalukuyang trabaho ng ina (o tumatayong ina) ng inyong anak?
(Hindi kailangang sagutin kung walang ina)

１．Regular na empleyado
２．Kontraktuwal na empleyado
３．May sariling negosyo o tumutulong
４．Part-time na trabaho
５．Walang trabaho
６．Iba pa

Mga ilang taong nagtatarabaho sa kumpanya ng ama(o tumatayong ama)?Hindi lang sa 

（６）
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（７）Ano ang pangkasalukuyang trabaho ng ina (o tumatayong ina) ng inyong anak?
(Hindi kailangang sagutin kung walang ina,at kung sumulat "5.walang trabaho" sa (６).)

１．Namamahalang trabaho
２．Dalubhasa o teknikal na trabaho
３．Trabaho sa opisina
４．Nagbebenta na trabaho
５．Trabaho na nagbibigay serbisyo
６．Trabaho na may kaugnayan sa seguridad (security)
７．Trabaho na may kaugnayan sa agrikultura, kagubatan o pangingisda
８．Trabaho na may kaugnayan sa proseso ng produksyon
９．Trabaho na may kaugnayan sa transportasyon o sa operasyon ng makinarya
１０．Trabaho na may kaugnayan sa konstruksiyon o pagmimina
１１．Trabaho na may kaugnayan sa paghahakot, paglilinis o pagbabalot
１２．Iba pa

１．Isang katao ７．３００～４９９katao
２．２～４katao ８．５００～９９９katao
３．５～９katao ９．１,０００～１,９９９katao
４．１０～２９katao １０．２,０００～９,９９９katao
５．３０～９９katao １１．１０,０００o mas mataas pa
６．１００～２９９katao １２．Opisina ng pamahalaan

（８）Mga ilang taong nagtatarabaho sa kumpanya ng ina(o tumatayong ina)?
Hindi lang sa paligid,buong kumpanya o organisasyon.Kasama ang ina(o tumatayong ina),
mga taong nagtatarabahong kapamilya, part-time.Bilugan sa opisina ng pamahalaan,kapag 
nagtatarabaho sa mga ministro at manisipyo(halinbawa mga guro sa pampablikong 
paaralan, firewoman). Hindi lang pampublikong korporasyon ay opisina ng pamahalaan.
(Hindi kailangang sagutin kung walang ama,at kung sumulat "5.walang trabaho" sa (６).)
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（９）

（１０）

（１１）

Magkano ang pangkalahatang sahod ng inyong pamilya sa isang taon (kasama ang buwis)?

１．Hindi umaabot sa Y1,000,000
２．Mula Y1,000,000 ngunit hindi umaabot ng Y 2,000,000
３．Mula Y 2,000,000 ngunit hindi umaabot ng Y3,000,000
４．Mula Y3,000,000 ngunit hindi umaabot ng Y 4,000,000
５．Mula Y 4,000,000 ngunit hindi umaabot ng Y 5,000,000
６．Mula Y 5,000,000 ngunit hindi umaabot ng Y 6,000,000
７．Mula Y 6,000,000 ngunit hindi umaabot ng Y 7,000,000
８．Mula Y 7,000,000 ngunit hindi umaabot ng Y 8,000,000
９．Mula Y 8,000,000 ngunit hindi umaabot ng Y 9,000,000
１０．Mula Y 9,000,000 ngunit hindi umaabot ng Y 10,000,000
１１．Mula Y 11,000,000 ngunit hindi umaabot ng Y 12,000,000
１２．Mula Y 12,000,000 ngunit hindi umaabot ng Y 15,000,000
１３．Mula Y 15,000,000 pataas

Hanggang anong antas ng pag-aaral ang natapos ng ama (o tumatayong ama) ng inyong anak?

１．Elementarya,Junior High School   ６．Vocational School
２．Senior High School ７．Kolehiyo
３．Vocational Senior High School ８．Graduate School
４．Junior College ９．Iba pa
５．Specialized Training College

Hanggang anong antas ng pag-aaral ang natapos ng ina (o tumatayong ina) ng inyong anak?

１．Elementarya,Junior High School   ６．Vocational School
２．Senior High School ７．Kolehiyo
３．Vocational Senior High School ８．Graduate School
４．Junior College ９．Iba pa
５．Specialized Training College
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（１２）Saan bansa ipinanganak ang inyong anak at ama(o  tumatayong ama),ina (o tumatayong ina) 
ng inyong anak?

① Inyong anak １．Hapon ２．Ibang bansa

② Ama (o tumatayong ama) １．Hapon ２．Ibang bansa

③ Ina (o tumatayong ina) １．Hapon ２．Ibang bansa

Magtatanong tungkol sa relasyon sa pagitan ng paaralan at pamayanan o pamilya. Bilugan 
ang bilang ng 1 sagot na naaangkop sa inyong sagot .

（１）Magbibigay ba ang paaralan ng kapaki-pakinabang na impormasyon tunkol sa paglago ng inyong anak 

naang regular?

１．Madalas ３．Hindi madalas

２．Paminsan minsan ４．Hindi kahit minsan

（２）Sinasabi ba sa inyo ang paaralan kung paano makakatulong sa inyong anak upang gumawa ng takdang 

aralin sa bahay?

１．Pinapaalam ３．Hindi pinapaalam

２．Kung kailangan pinpaalam ４．Hindi sinasabi

９

Tungkol sa relasyon sa pagitan ng paaralan at pamayanan o 
pamilya

９
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Magtatanong tungkol sa nakaraang taon (2020) mula Abril hanggang Mayo (Walang pasok 
ng mga paaralan dahil sa Covid-19).

（１）Gaano kadalas mo ginagawa sa inyong anak ang mga sumusunod? Bilugan ang bilang ng isang 
sagot na naaangkop sa  bawat isa't isa mula sa ①〜⑧.

① Pagtulong sa pag-aaral sa paaralan
② Pagtatanong kung ano ang pinag-aaralan
③ Tulungan sa pag-iiskedyul ng pag-aaral
④ Tulungan upang gumamit ng online sa pag-aaral
⑤ Alamin kung tapos na ang gawain sa paaralan
⑥ Ipaliwanag ang bagong nilalaman ng pag-aaral
⑦ Tulungan sa paghahanap ng nilalaman o pagtulong sa 

paghahanap ng ibang gamit sa paaralan
⑧ Pagtuturo ng ibang nilalaman ng takdang-aralin sa paaralan

（２）Ilang oras ang kailangan para sa takdang aralin (assignment)sa isang araw? Kapag iba't ibang 
oras ang kailangan sa bawat panahon,sagutin na lang pangkaraniwan na oras.

1．Wala ６．Mga tatlong oras
2．Mga 30 minuto ７．Mga apat na oras
3．Mga isang oras ８．Mga 5 oras
４．Mga isa't kalahating oras ９．Mga 6 na oras
５．Mga dalawang oras 10．Mahigit sa 6 na oras

 （３）Gaano karami sa tingin ang naiintindihan ni anak ninyo tungkol sa ang natutunan nasa panahon 
ng walang pasok.

1．Naintindihan lahat 3．Hindi masyadong naintinidihan
2．Halos naintindihan ４．Hindi naintindihan lahat

Ilang bases

Isa o dalawang 
beses sa

isang linggo 

Araw-araw 
o halos

araw-araw Wala

９

Tungkol sa epekto ng Covid-19９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ３ ４

・・・ １ ２ ３ ４
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（４）Mga tanong tungkol sa pagsusulatan ng mga guro sa takdang-aralin na pinasa sa panahon ng 
walang pasok. Paano ihambing sa dati ang mga detalye ng bumalik(halimbawa, score,
pagmamarka at mga komento)?

（５）Tumaas ba inyong  interes sa pang-edukasyon na kapaligiran ng paaralan ng inyong anak 
pagkatapos na walang pasok dahil sa Covid-19?

１．Tumaas ３．Kung mayroon man, bumaba
２．Kung mayroon man, tumaas ４．Bumaba

（６）Pinapasok mo ba ang inyong anak sa tutorial school o juku at iba pang pinag-aaralan sa 
panahon na walang pasok dahil sa Covid-19?

１．Pinapasok sa tutorial school o juku
２．Pinapasok sa ibang aralin 
３．Pinapasok sa tutorial school o juku at ibang aralin 
４．Hindi pinasok

（７）Nagdagdagan ba inyong pakikipag-ugnayan sa mga guro ng paaralan dahil sa Covid-19?

１．Nadagdagan ３．Kung mayroon man,nabawasan
２．Kung mayroon man,nagdagdagan ４．Nabawasan

Dito nagtatapos any mga katanungan. Nagpapasalamat kami sa inyong tulong. Ilagay 

lamang ang palatanungang ito sa bob ng sobreng nakalakip na nakalaan para sa pag-

balik nito, isara ang sabre at ipasa lamang sa paaralan sa pamamagitan ng pagpadala 

sa inyong anak o iba pang paraan, bago matapos ang palugit na araw na ibinigay

１．Mas tinignan mabuti ３．Hindi gaano tinignan
２．Medyo tinignang mabuti ４．Hindi tinignan
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Kung mayroon kayong mga katanungan maaari lamang sa sumangguni sa 
"Call Center ng Sarbey para sa magulang (Tagapangalaga)".

Call Center ng Sarbey para sa magulang
(Tagapangalaga)

０３ -６２２１ -２９５６
Oras ng tanggapan  9:00 - 18:00

(Maliban sa Sabado, Linggo at mga pista opisyal)
 Panahon ng tanggapan Ika-1 ng Hunyo (Martes) - lka-16 ng Hulyo (Biyernes)
 Mga IP na teleponong hindi magagamit upang tumawag sa nitong numbre ng 

telepono. Gamitin lamang ang karaniwang telepono.Magagamit din ang mga 
mobile phone.

 Wikang Hapon lamang ang gamit sa tanggapan.
 Hindi gagamitin ang mga impormasyong makakalap ng tanggapan sa anumang 

layunin maliban sa mga nakasaad sa nakapaloob na pakiusap.

※ Maaring sumangguni gamit ang e-mail para sa mga may kapinsanan sa panding para 
sa mga hirap sangguni gamit ang telepono.


