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Sa pakikipagtulungan  
sa NZSTA

Paglutas ng mga problema sa paaralan

Bawa't bata at kabataan ay may karapatang mag-aral. Maaaring may mga oras na 
kayo ay nag-aalala na ang mga pangangailangan sa pag-aaral ng inyong anak ay hindi 
natutugunan, o kayo ay nag-aalala tungkol sa anumang bagay na nangyayari sa inyong 
anak sa paaralan o kura.

Simulan ito sa pakikipag-usap nang 
lubusan sa guro ng inyong anak. 
Mahalaga na kayo ay makipag-usap sa 
mga kawani ng paaralan sa sandaling 
magkaroon ng anumang problema.

Maaaring nais din ninyong makipag-
usap sa inyong pamilya at whānau, 
sa isang kaibigan, sa isang  
organisasyong pangkomunidad o 
pangsuporta, sa isang kaumatua o 
kinatawan ng iwi, o sa isang kawani ng 
Learning Support (Suporta sa Pag-
aaral) na kampante kayong makausap.

Kung natalakay na ninyo ang problema 
sa kawani na siyang pinakamalapit na 
tumutulong sa inyong anak nguni't 
kayo ay nag-aalala pa rin, ang mga 
sumusunod na hakbang ay maaaring 
makatulong sa inyo na kumilos tungo 
sa isang solusyon. Tandaan, hindi 
ninyo kailangang lutasin ang mga 
bagay-bagay nang nag-iisa at kayo ay 
makakakuha ng mga tagasuportang 
tao kung sila ay kakailanganin ninyo.

Bawa't paaralan ay may kanya-kanyang 
mga proseso sa pangangasiwa ng mga 
reklamo. Tandaan lamang ang mga ito 
kapag nakikipag-usap sa paaralan ng 
inyong anak.

Hakbang 1 – Alamin ang paaralan 
at kung sino ang kakausapin
Humiling ng kopya ng charter o ma-
istratehiyang plano ng paaralan pati na 
ang patakaran ng paaralan tungkol sa 
pagtugon sa mga pangangailangang 
suporta sa pag-aaral (dating special 
education), at ng kanilang palakad 
tungkol sa mga reklamo.

Kung ang isyu ay hindi malulutas, 
alamin kung sino ang susunod na dapat 
ninyong kausapin at makipag-ayos ng 
oras ng pagkikita. Ang taong ito ay 

maaaring ang punong-guro o, kung ito 
ay isang mas malaking paaralan,  iba 
pang nakatataas na kawani, kagaya ng 
isang deputy, assistant o associate na 
punong-guro.

Ang pag-ayos ng oras ng pagkikita 
ay napakahalaga. Upang maharap 
ang isang problema, ang mga tao na 
kasangkot ay kailangang magbigay 
dito ng kanilang lubos na pansin. 
Maaaring makita ninyo ang isang guro 
na abalang-abala, o isang punong-guro 
na nagsisikap na kayo ay maka-usap 
tungkol dito sa oras ding iyon.

Iwasan ito. Ilarawan ang isyu sa isang 
pangungusap at pagkatapos ay 
sabihing "Ako (o kami) ay talagang 
nagnanais na mapag-usapan ito nang 
walang gagambala".

Ang pag-ayos ng pakikipagkita 
ay maaaring pinakamahalagang 
hakbang sa proseso – nililinaw nito na 
mahalaga ang isyung ito para sa inyo at 

binibigyan ng oras na marinig ang mga 
tao at makagawa ng mga positibong 
solusyon.

Hakbang 2 – Maghanda
Mangalap ng impormasyon, siguruhing 
ito ay wasto (makakatulong ang 
pagsulat ng mga tala). Maisasalarawan 
ba ninyo nang malinaw ang problema o 
isyu? May nangyari ba na bumabalisa sa 
inyo? Maging tiyak. 

Humanap ng isang tao na inyong 
pinagkakatiwalaan na makikinig sa inyo. 
Sila ay makapagmumungkahi ng mga 
opsyon at makatutulong sa inyo na 
gumawa ng plano, at makapagbibigay 
ng payo kung paano lalapitan ang 
paaralan, maging kung sino ang maaari 
ninyong isama bilang inyong suporta.

Maaari rin kayong makipag-usap 
sa mga espesyalista at mga tao na 
nakakakilala sa inyong anak at sa 
kanyang mga pangangailangan.

Impormasyon para sa mga magulang, tagapag-alaga at whānau ng mga 
bata at mga kabataang may karagdagang pangangailangan sa pag-aaral 
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Hakbang 3 – Talakayin
Kapag nagpunta kayo sa miting, 
magtala kayo ng pinag-uusapan. 
Maaaring makatulong sa inyo na 
magsama ng isang taong tagasuporta. 
Ang guro o punong-guro ay maaari 
ring magsama ng isang tao.

Hangga't maaari, panatilihing hindi 
emosyonal ang usapan:

» magkaroon ng positibong pananaw 
para sa kinabukasan ng inyong anak

» itutok ang isip sa paglutas ng 
problema

» magpokus sa isyu, sa mga 
pangangailangan ng inyong anak at 
sa inyong mga alalahanin, hindi sa 
taong kinakausap ninyo

» alamin ang lahat ng mga opsyon at 
pinakamabuting mga solusyon para 
sa inyong anak

» pakinggan ang panig ng paaralan, 
ang kanilang mga pangangailangan 
at mga isyu at magbigay ng mga 
positibong mungkahi 

» maging para sa nakabubuti

» tingnan ang pangmahabang 
panahong pananaw at panatilihing 
bukas ang komunikasyon.

Hakbang 4 – Lutasin
Kapag kayo ay may napagkasunduan 
na, isulat ito at gumawa ng plano upang 
maipatupad ito. Maaaring nais ninyo na 
mag-ayos ng isa pang miting upang 
pag-usapan ang progreso ng plano.

Kung ang isyu ay hindi nalutas
Sa karamihan ng mga kaso, sa 
pamamagitan ng pagtalakay ng 
problema sa paaralan, lahat kayo 
ay magkakasamang makakahanap 
at magkakasundo tungkol sa isang 
solusyon. Gayunpaman, kung kayo ay 
nakipag-usap na sa guro ng inyong 
anak at sa punong-guro, ngunit 
sa inyong palagay ay hindi pa rin 
nalulutas ang problema, maaaring nais 
ninyo na humanap ng karagdagang 
tulong. Halimbawa, maaaring pag-
isipan ninyong makipag-usap sa isang 
grupong tagasuporta ng magulang o 
sa isang grupong tagataguyod ng may 
kapansanan para sa payo at suporta. 

O kaya, maaari rin kayong humiling 
sa Ministro ng tulong mula sa isang 
facilitator sa ilalim ng Proseso ng 
Paglutas sa Alitan* ng Ministro. Ang 
prosesong ito ay isang paraan na 
tutulong sa inyo at sa paaralan na 
magtulungan sa isyu at magkasamang 
magkasundo sa solusyon.

Maaari rin ninyong piliing sumulat 
sa lupon ng mga tagapangasiwa 
ng paaralan na siyang tagagawa ng 
pangwakas na desisyon sa paaralan.

Paggamit ng Proseso ng 
Paglutas sa Alitan ng Ministro
Kung kayo ay nagdesisyong humiling 
sa Ministro ng tulong mula sa isang 
facilitator, ang Proseso ng Paglutas sa 
Alitan ng Ministro ay magbibigay ng 
suporta upang tulungan kayo at ang 
paaralan na maayos ang problema 
sa lalong madaling panahon. Ito ay 
boluntaryo at walang babayaran ang 
mga paaralan o mga magulang para sa 
suportang ito.

Magagamit ninyo ang prosesong ito 
kung nakipag-usap na kayo sa guro ng 
inyong anak o sa punong-guro, ngunit 
hindi kayo magkasundo sa paraan ng 
pagsulong. Hindi ninyo ito maaaring 
gamitin kung:

» nadala na ninyo ang inyong 
alalahanin sa lupon at nagbigay na ito 
sa inyo ng kanilang desisyon.

» nakapagreklamo na kayo sa Human 
Rights Commission (Komisyon para 
sa mga Karapatang Pantao) o sa 
Opisina ng Ombudsman.

Pagpapagaan ng Ministro: Kung 
kayo at ang paaralan ay sang-ayon, 
makakahiling kayo ng tulong sa 
Ministro para sa isang tao na sinanay 
sa pagpapagaan ng usapan. Sila 
ay tutulong sa inyo at sa paaralan 
ng inyong anak na mag-usap at 
magtulungan upang humanap ng 
praktikal na solusyon.

Pagrepaso ng Ministro: Kung walang 
nangyari sa miting na may facilitator, 
kayo at ang paaralan ng inyong anak 
ay makahihiling ng isang pagrepaso 
ng Ministro. Ang pagrepasong ito ay 
susuri na ang lahat ng dapat gawin ay 
nagawa.

Independiyenteng mediation 
(pamamagitan): Kung sa palagay ng 
Ministro ay makakatulong ito, at lahat 
ay sang-ayon, ito ay magsasaayos ng 
isang independiyenteng mediation. 
Ang mediator (tagapamagitan) 
ay makikipagmiting upang tiyakin 
na ang mga kuru-kuro ng bawa't 
isa ay maririnig at upang tulungan 
kayo at ang paaralan ng inyong 
anak na magkasundo tungkol sa 
pinakamabuting paraan ng pagsulong 
para sa inyong anak.

Mahalagang tandaan na ang mediator 
ay naroon hindi para sa kaninumang 
panig o upang magpatupad. Ang 
mediator ay naroon upang tulungan 
kayo at ang paaralan ng inyong anak 
na magkasamang lumutas ng mga 
problema. 

* Ang Proseso ng Paglutas sa Alitan ay kasalukuyang makukuha sa anim na rehiyon: Auckland, Whanganui/Manawatu, Nelson/Marlborough/West Coast, 
Wellington, Hawkes Bay/Gisborne at Bay of Plenty/Waiariki. 
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O

Kung ang isyu ay hindi nalutas, 
ang magulang at ang paaralan 

ay makapipili sa Unang Landasin 
o sa Pangalawang Landasin

Ang Magulang at ang 
paaralan ay makakahiling ng 

pagpapagaan mula sa Ministro

Unang Landasin –  
Proseso sa Paglutas ng Alitan

Pangalawang Landasin –  
Lupon ng mga Tagapangasiwa 
ng Paaralan

Ang Ministro ay magsasaayos at 
magpapagaan ng isang miting 

Nalutas ang isyu
Kung hindi nalutas, ang 

magulang at ang paaralan ay 
makakahiling ng isang pagrepaso

Rerepasuhin ng Direktor ng Edukasyon ng Ministro upang suriin na lahat 
ng dapat gawin, ay nagawa

O
Magrerekomenda ang 

Direktor ng iba pang mga 
opsyon upang malutas 

ang isyu

Aaprubahan ng Direktor ang 
independiyenteng mediation 
kung lahat ay sasang-ayon na 

tutulong ito sa paglutas ng isyu

Mag-aayos ng mediation ang Ministro para sa magulang at paaralan na 
may independiyenteng mediator

ONalutas ang isyu Kung hindi nalutas, mapipili 
ng magulang na sundin ang 

Pangalawang Landasin

Ang magulang ay 
makasusulat sa lupon ng 

paaralan

Ang lupon ay gagawa ng 
desisyon

ONalutas ang isyu

Ang magulang ay 
makakakontak sa mga 

ahensiyang panlabas, hal. sa 
Human Rights Commission, 

o sa Opisina ng Ombudsman

Tinatalakay ng 
Magulang ang isyu sa 

guro at/o punong-guro

Punahin:
» Mapipili ng mga magulang na iwanan ang Proseso 

ng Paglutas sa Alitan (Unang Landasin) at piliing 
sumulat sa lupon ng paaralan (lPangalawang 
Landasin) sa anumang oras.

» Ang isang problema ay hindi maisasangguni sa 
Proseso ng Paglutas sa Alitan (Unang Landasin) 
kung ang isyu ay napag-aralan na ng lupon ng 
paaralan at nagawan na ng desisyon.

» Ang mga magulang ay makakakontak sa mga 
ahensiyang panlabas kagaya ng Human Rights 
Commission o Opisina ng Ombudsman, sa anumang 
oras. Gayunpaman, ang isang problema ay hindi 
maisasangguni sa Proseso ng Paglutas sa Alitan 
o sa lupon ng paaralan kung napag-aralan na ang 
isyu ng Human Rights Commission o Opisina ng 
Ombudsman at nagawan na ito ng desisyon.

Pagdala ng inyong problema 
sa lupon ng paaralan
Kung nais ninyong dalhin ang isyu sa 
lupon, ito ay kailangang nakasulat. Ang 
inyong hiling ay kailangang matanggap 
sa oras upang mailagay sa kanilang 
buwanang agenda.

Maaaring hilingan kayong dumalo sa 
miting ng lupon upang talakayiin ang 
isyu o, sa ilang mga kaso, ang lupon 
ay maaaring bumuo ng isang komite 
upang pag-aralan ang inyong reklamo.

Maaaring nais ninyong magsama ng 
isang kaibigan o taong tagasuporta sa 
pagharap ninyo sa lupon.

Maliban kung ang inyong reklamo ay 
tungkol sa punong-guro, inaasahan 

ng lupon na nakumpleto na ninyo ang 
lahat ng mga hakbang sa proseso ng 
pagrereklamo ng paaralan bago dalhin 
ang reklamo sa kanila.

Pagrereklamo tungkol sa 
paaralan
Kung sa inyong palagay ay hindi 
nasunod nang maayos ng lupon ng 
mga tagapangasiwa ang proseso ng 
paaralan tungkol sa pagrereklamo, 
o nais ninyong hamunin ang ilang 
bahagi ng proseso, maaari ninyong 
kontakin ang Direktor ng Edukasyon 
ng Ministro sa inyong rehiyon. 
Kayo ay makakapagreklamo rin 
sa Opisina ng Ombudsman. Ang 
Ombudsman ay makakapag-imbestiga 

sa prosesong ginamit ng lupon ng 
mga tagapangasiwa upang harapin 
ang reklamo at gumawa ng mga 
rekomendasyon.

Maaari rin ninyong kontakin ang  
Human Rights Commission o ang 
Opisina ng Komisyoner para sa mga 
Bata sa anumang oras.

Paglutas ng 
mga problema 
sa paaralan
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education.govt.nz

Makatutulong na mga Kontak
Ministro ng Edukasyon:

Panrehiyong opisina ng Auckland
Telepono: 09 632 9400
Email: enquiries.auckland@
education.govt.nz

Panrehiyong opisina ng 
Whanganui/Manawatu
Telepono: 06 349 6300
Email: enquiries.whanganui@
education.govt.nz

Panrehiyong opisina ng Nelson/
Marlborough/West Coast
Telepono: 03 546 3470
Email: enquiries.nelson@education.
govt.nz

Panrehiyong opisina ng Wellington
Telepono: 04 463 8699
Email: enquiries.lowerhutt@
education.govt.nz

Panrehiyong opisina ng  
Hawkes Bay/Gisborne
Telepono: 06 833 6730
Email: enquiries.napier@education.
govt.nz

Panrehiyong opisina ng  
Bay of Plenty/Rotorua/Taupo
Telepono: 07 349 7399 
Email: enquiries.BoP-Waiariki@
education.govt.nz

Pambansang opisina
Telepono: 0800 622 222
Email: Disputeresolution.Process@
education.govt.nz

Serbisyo para sa mga Karapatan  
ng Estudyante:
Batas Pangkomunidad
Libreng Tawag sa Telepono:  
0800 499 488
http://studentrights.nz/

Opisina ng Ombudsman:
Libreng Tawag sa Telepono:  
0800 802 602
Email: info@ombudsman.parliament.nz

Opisina ng Children’s Commissioner:
Libreng Tawag sa Telepono:  
0800 224 453 
Email: advice@occ.org.nz

Komisyon ng mga Karapatang Pantao 
(Human Rights Commission):
Libreng Tawag sa Telepono  
0800 496 877
Email: infoline@hrc.co.nz

Alamin ang higit pa:
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Proseso ng Paglutas sa Alitan, 
pumunta sa:

Impormasyon para sa mga paaralan http://www.education.govt.nz/working-
with-parents-to-resolve-problems-about-learning-support

Impormasyon para sa mga magulang https://parents.education.govt.nz/
resolving-problems-about-your-childs-learning-support


