(5)”Tsuushinhyou” REPORT CARD
Sa Mababang Paaralan at Junior High School sa Lungsod ng Shizuoka, ibinibigay sa
magulang ang Report card ng anak, pagkatapos ng pag-aaral sa unang semestre at
pagkatapos din ng ikalawang semestre. Sa pamamagitan ng report card ipinapakita
ang kalagayan ng pag-aaral at pamumuhay ng mag-aaral sa paaralan. Sabihin at
iparamdam sa anak ang inyong kasiyahan sa kanyang pagsisikap at bigyan ng pag-asa
sa parteng kailangan pang pagbutihin.

① Tungkol sa pagtasa ng bawat klase.
Hindi lamang sa puntos ng pagsusulit kundi tatasahan din ng guro ang karaniwang
kalagayan ng pag-aaral sa bawat klase ng mag-aaral.
※Halimbawa ng mga punto
・Ang kalooban ng kagustuhang mag-aral.
・May sariling kaisipan at pinapahalagahan ang bagay. Nagtatasa sa pagsa-alang
・Gumagawa ng bagay na ligtas at tamang paraan.
Sa bawat puntong ito.
・Nagkaroon ng kaalaman na kailangan sa pag-aaral.

②Tasa sa bawat punto
Sa bawat klase ang sa paghambing ng itinakdang bawat puntos ng Pagpapahayag
ng kasiyahan sa pag-aaral, ang kalagayan ng pag-aaral ng mag-aaral ay
itinatasa sa 3 antas．
Ａ … sapat na nasisiyahan
Kahit sino naghahangad ng markang A ,
Ｂ … halos nasisiyahan
kapag nakamit ang hangarin nauugnay ito
Ｃ … kailangang pagbutihin
sa gana sa pag-aaral ng bata.

③ Marka ng bawat klase
Sa bawat klase, bubuuin ang pagtasa ng mga puntos at ibibigay ang sumusunod na marka.
※iba’iba ang paraan ng pagpapahayag ng bawat paaralan:
Marka ng bawat klase sa 3 …sapat na nasisiyahan
Mababang paaralan
2 …halos nasisiyahan
1 …kailangang pagbutihin

Marka ng bawat klase sa
Junior high school

5 …sapat na nasisiyahan・talagang pinagbuti
4 …sapat na nasisiyahan
3 …halos nasisiyahan
2 …kailangang pagbutihin
1 …mas kinakailangang pagbutihin

④Pagpapahayag ng asal.
Sa pagpapahayag ng asal ng bata sa paaralan, ipinapakita ng bawat paaralan ang
tungkol sa mas mabuting pagpapahayag.
Hal. A・◎…sapat na nasisiyahan
B・○…halos nasisiyahan
C・……walang marka kailangang pagbutihin

