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Ashfield Girls' High School - Patakaran sa Pangangasiwa sa Pag-uugali
Behaviour Management (Tagalog)

Paliwanag

Ang paaralan ay dedikado sa paggawa ng kultura na may paggalang sa bawat isa, 
upang mabigyan ang mga mag-aaral sa kanilang katangiang makisalimuha hal.  
pagkikiramay, paggalang, pakikipag-tulungan, pagiging bukas ang pananaw. Kung 
ganon, ang paaralan ay nagsisikap sa kanilang mga gawain at kanilang pansariling 
kultura na makabuo ng pangsariling disiplina sa mga mag-aaral at pagtanggap ng 
responsibilidad sa kanilang kilos at pag-uugali. Naniniwala kami na ang isang maayos 
na paaralan ay kailangan para sa mabisang pagtuturo at pag-aaral. Inaalagaan namin 
ang kultura ng pagkilala sa mabuting pag-aasal/ugali, sa parehong impormal at sa 
paraan ng pormal na gantimpala. Ang sistemang pastoral care ng paaralan ay 
nagbibigay diin sa paghihimok at pagpupuri at hindi pagpipintas at pagpaparusa. Ang 
pangangasiwa sa Pag-uugali sa boung paaralan ay bahagi ng pinagsama-samang 
responsibilidad ng lahat ng mga miyembro ng paaralan – kawani, mga mag-aaral at 
mga magulang.  

Mga Layunin 

Ang ating Patakaran sa Pangangasiwa sa Pag-uugali ay tumutulong sa pansariling 
kultura ng paaralan na:

• nagpapaunlad sa pangsariling-disiplina at pangsariling-pagbatid ng mga mag-aaral 
para mapaghandaan ang pagiging mabuting mamamayan. 
•  itinataguyod ang kasarinlan at pagtatanto sa responsibilidad 
•  magkaloob ng magandang kapaligiran na kung saan puwedeng maganap ang 
mabisang pagturo 
• paghimok sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa lahat ng mga miyembro ng 
pamayanan ng paaralan  

Mga Patnubay 

• Pangangasiwa sa Pag-uugali ay isang pinagsama-samang responsibilidad. Ang 
bawat guro ay may pananagutan sa pangangasiwa sa pag-uugali sa loob ng kanyang 
silid-aralan. Ang mga suliranin ay isinasangguni sa mga nakatatandang miyembro na 
kawani . 
• Ang mas malalim na suliranin sa pangangasiwa sa pag-uugali ay isinasangguni sa 
nakakataas na tagapangasiwa.
• Ang mga nakakatandang mag-aaral ay tumutulong sa pagpapanatili ng maayos na 
paaralan hal. mga tagapangasiwa at kasama sa paaralan.  
• Ang mga mag-aaral ay hinihimok na magbigay lunas sa mga suliranin sa 
pamamagitan ng negosasyon at pag-aayos. Ang paggabay sa indibidwal at maliliit na 
grupo ay ginagamit para makatulong sa pag-ayos ng suliranin at sa magandang 
istratehiya sa pangangasiwa sa pag-uugali.
• Ang tulong ng mga magulang ay aktibong hinihimok sa pagsisimula ng mabuting 
asal ng kanilang mga anak hal. pakikipanayam ng magulang at guro, pag-konsulta sa 
telepono kasama ang tagapagsalin kung kinakailangan.  



Behaviour Management - Filipino

3

• Ang mga panlabas na ahensiya ay maaring gamitin upang matulungan ang kawani 
ng pastoral sa pagbibigay ng mabuting pag-aasal at pag-uugali at sa paghahanap ng 
mga lunas sa paulit-ulit na di-naaangkop na pag-uugali.  
• Ang paaralan ay mayroong mga pinagkasunduang proseso para sa: pabuya sa 
magandang pag-uugali, pagpaparusa sa hindi matatanggap na pag-aasal, pagsasaayos 
sa mga tala 

Mga Kaparusahan 

May mga pagkakataon na ang pag-uugali at pag-aasal ng mag-aaral ay puwedeng 
hamunin ang ating mga napagkasunduang pamantayan para sa mabuting pag-uugali sa 
paaralan.

Mga kaparusahan 
•  ipinapakita ang kabigatan ng isang pagkakasala 
• ay agarang ipatutupad matapos lumabag sa patakaran ng paaralan  
• ay ipapatupad sa isang makatarungan at hindi nagbabagong paraan.

Ang mga kaparusahan ay hindi:  
• pinapataw sa buong klase o grupo ng mga mag-aaral kung ang responsableng mag-
aaral ay hindi nakilala
• ginamit upang mapahiya ang mga mag-aaral 
• ginamit upang magdulot ng pampubliko o pribadong kahihiyan ng mag-aaral.  

Ang kaparusahan ng paaralan ay maaaring kasama ang:  
• Pananalitang abiso 
• Listahan ng mga grado 
• Detensyon
• Pagpapalabas sa klase. 
• Pagkumpiska sa mga ipinagbabawal na mga gamit.   
• Pagsuspinde: Ang pagsuspinde ay ginagamit sa mas malubhang pag-uugali. Ang 
mga magulang/tagapag-alaga ay pagsasabihan sa pamamagitan ng telepono (kung 
maaari) o sa pamamagitan ng pagsulat ng mga kadahilanan at tagal ng pagsuspinde.  
• Pagtanggal sa paaralan. 
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