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  Hindi kailangang isulat ang inyong pangalan sa sarbey.

  Hindi matutukoy kayo o ang inyong paaralan sapag-
kat ang mga sarbey ay poprosesuhin sa pamamaraang 
pang-istatistika 

  Isasabmit lamang ng paaralan ang mga selyadong enve-
lope na naglalaman ng sarbey sa MEXT. Dahil doon, hindi 
malalaman ng paaralan kung kayo ay sumagot o naging 
bahagi ng pagsusuri.

Gagamitin ang mga resulta ng sarbey 
upang mapagbuti ang pambansang  
polisiyang pang-edukasyon sa hinaharap.

  Hindi gagamitin ang mga resulta sa anumang layunin 

  Gayundin, walang anumang pagsangguni hinggil sa inyong 
mga kasagutan ang magaganap mula sa MEXT o sa iba 
pang kumpanyang pagdadaanan ng sarbey.

Sarbey ng Abilidad at Kalagayang 
Pang-akademika para sa Taong2021

Sarbey para sa 
mga magulang
(tagapangalaga)
Pakiusap para sa inyong Pakikibahagi



Una sa lahat, siguraduhing nakapaloob ang 
sumusunod na lima na dokyumento sa inyong 
natanggap na envelope
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Isabmit sa inyong paaralan ang selyadong 
Envelope (Sabmisyon) na naglalaman ng inyong mga 
kasagutan bago ang dedlayn.

STEP

3
※  *Ang palugit na araw ay nakasulat sa sabre na kinalagyan ng 
palatanungan, sa sulat ng kahilingan na nakalakip at sa sobreng 
nakalakip para sa pabalik rig palatanungan “sa loob ng dalawang   
linggo pagkatapos ng pagsasagawa ng sekular na pagsusuri sa 
pagtatasa ng pagbabago”.

Hinihiling namin ang inyong pagsagot at lubos na 
pag-intindi sa layunin ng pagsusuri.
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● Ang pagsusuri para sa mga tagapangalaga ay nasa uri ng pagsasagot ng 
isang sarbey na gagawin ng dalawang tagapangalaga o tumatayong tagapan-
galaga.

● Hindi kailangang isulat ang inyong pangalan sa sarbey.Hindi matutukoy kayo 
o ang inyong paaralan sapagkat ang mga sarbey ay poprosesuhin sa pama-
maraang pang-istatistika.

● Sakaling hindi ninyo nais bumahagi sa pagsusuring ito, maaari lamang na in-
yong isilid ang Sarbey sa Envelope (Sabmisyon) matapos markahan ang “Hindi 
ko nais bumahagi sa pagsusuri” sa unang pahina ng Sarbey

● Maaari mahirap sagutin ang mga katanungan. Sagutin lamang ang mga ka-
tanungan sa abot ng inyong makakaya.Kapag walang naaangkop sa inyong 
sagot sa mga pagpipilian ,hindi kailangan sagutin.

Sakaling mayroon kayong mga katanungan hinggil sa sarbey, 
maaari lamang na sumangguni sa tanggapang nakasulat sa Paki-
usap at Envelope (Sabmisyon) na nakapaloob sa envelope na ito.

【Pakiusap】 【Sarbey】 【Pamphlet】 【Envelope】 【Lapis】

※Maari lamang na ipagbigay-alam sa inyong paaralan 
kung may kakulangan sa mga dokyumento.

Ang pagsusuring ito ay isasagawa bilang bahagi
 ng “Sarbey ng Abilidad at Kalagayang Pang-akademika para sa Taong 2021” 
(itong sarbey)na isasagawa ng Ministro ng Edukasyon, Kultura, Isports, Agham 
at Teknolohiya (MEXT).Gagamitin ang mga resulta ng sarbey upang mapagbuti 
ang pambansang polisiyang pang-edukasyon sa hinaharap.

Layunin ng Pagsusur Step sa Proseso ng Pagsagot 3STEP

【Tagapangalaga】【MEXT】 
(Kumpanya)

【Paaralan】
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 Distribyusyon 
ng Sarbey

Sabmisyon 
ng Sarbey

 Pagpapadala 
ng Sarbey

Sabmisyon ng mga 
Nakalap na Envelope

Daloy ng Pagsusuri

1.  Target ng Pagsusuri (Pipiliin ng random)
● Mga tagapangalaga ng mga mag-aaral na nasa ika-6 na baytang ng ele-
mentarya na kumuha ng sarbey. (mga nasa 600 na paaralang elementa-
rya)

● Mga tagapangalaga ng mga mag-aaral na nasa ika-3 baytang ng junior 
high school na kumuha ng sarbey. (mga nasa 750 na junior high school)

2.  Nilalaman ng Sarbey
Naglalaman ang sarbey ng mga katanungan hinggil sa inyong mga pananaw 
tungkol sa edukasyon ng mag-aaral at sa pang-araw-araw ninyong paki-
kitungo sa kanya. Sumusunod ang ilan sa mga uri ng katanungan

Buod ng Pagsusuri

Ang 
kalagayan ng 
inyong 
anak

Ang inyong 
pakikitungo sa 
inyong anak

Ang inyong 
pananaw hinggil 
sa edukasyon 
ng inyong 
anak

Tungkol sa 
inyong 
pamilya

Tungkol sa 
epekto ng  
Covid-19


