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PAG-UNLAD NG MGA BATA 

Karamihan sa mga bata sa edad na ito ay makakagawa ng ilang (ngunit hindi lahat) mga developmental na gawain na nakalista sa ibaba. 
Mangyaring sabihin sa amin kung gaano nagagawa ng iyong anak ang bawat bagay na ito. MANGYARING SAGUTIN ANG LAHAT NG 
KATANUNGAN. 
 

Hindi Pa Medyo Lubusan 

Nakakatakbo .............................................................................................     

Nakakapaglakad sa mga hagdan nang may tulong ..................................     

Nakakasipa ng bola ..................................................................................     

Natutukoy ang hindi bababa sa 5 pamilyar na bagay - tulad ng 
bola o gatas .........................................................................................  

   

Natutukoy ang hindi bababa sa 5 bahagi ng katawan - tulad ng 
ilong, kamay, o tiyan ............................................................................  

   

Nakakaakyat ng hagdan sa palaruan........................................................     

Gumagamit ng mga salitang tulad ng "ako" o "akin" .................................     

Nakakatalon sa lupa gamit ang dalawang paa .........................................     

Nakakabuo ng 2 o higit pang salita nang magkasama - tulad ng 
"tubig pa" o "labas tayo" ......................................................................  

   

Gumagamit ng mga salita para humingi ng tulong....................................     
  

 

CHECKLIST NG SINTOMAS NG MGA MUSMOS NA BATA (PRESCHOOL PEDIATRIC SYMPTOM CHECKLIST, PPSC) 

Ang mga katanungang ito ay tungkol sa pag-uugali ng iyong anak. Isipin kung ano ang aasahan mo sa iba pang may kaparehong edad na 
bata, at sabihin sa amin kung gaano naaangkop ang bawat pahayag sa iyong anak. 

  Hindi talaga Medyo Lubusan 

Ang iyong anak ba ay... Parang kinakabahan o natatakot? ..............................................     
 

Parang malungkot o hindi nasisiyahan? .....................................     
 

Nagagalit kapag ang mga bagay ay hindi nagawa 
sa isang tiyak na paraan? .....................................................  

   

 
Nahihirapan sa pagbabago? ......................................................     

 
Nahihirapang makipaglaro sa ibang bata? .................................     

 
Sinasadyang manira ng mga bagay? .........................................     

 
Nakikipag-away sa ibang bata? .................................................     

 
Nahihirapang tumuon? ...............................................................     

 
Nahihirapan kumalma? ..............................................................     

 
Nahihirapang manatili sa isang aktibidad? .................................     

Ang anak mo ba ay... Agresibo? ...................................................................................     
 

Hindi mapakali o hindi mapirmi sa upuan? .................................     
 

Galit? ..........................................................................................     

Mahirap bang... Ilabas ang iyong anak sa publiko? .............................................     
 

Aliwin ang iyong anak? ...............................................................     
 

Malaman kung ano kailangan ng iyong anak? ...........................     
 

Panatilihin ang iyong anak sa isang iskedyul o gawain?    
 

Pasunurin ang iyong anak? ........................................................     
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MGA OBSERBASYON NG MAGULANG SA PAKIKISALAMUHA SA KAPWA (PARENT'S OBSERVATIONS OF SOCIAL INTERACTIONS, 
POSI) 

Nagdadala ba ang iyong anak ng mga bagay 
sa iyo upang maipakita ito sa iyo? 

Maraming 
beses sa 

isang araw 

Ilang beses sa 
isang araw 

Ilang beses sa 
isang linggo 

Wala pang isang 
beses sa isang 

linggo 

Hindi kailanman 

      
      
 Palagi Kadalasan Minsan Bihira Hindi kailanman 

Interesado bang makipaglaro ang iyong anak 
sa ibang bata?      

Kapag nagsabi ka ng isang salita o kumaway, 
susubukan bang kopyahin ka ng iyong anak?      

Tumitingin ba sa iyo ang iyong anak kapag 
tinawag mo ang kanyang pangalan?      

Tumitingin ba ang iyong anak kapag may 
itinuro kang isang bagay sa silid?      
      

Paano karaniwang ipinapakita sa iyo ng iyong 
anak ang isang bagay na gusto niya? 

Sinasabi ang 
isang salita para 
sa kung ano ang 

gusto niya 

Itinuturo ito 
gamit ang 

isang daliri 

Inaabot ito Hinihila ako o 
inilalagay ang 
aking kamay 

roon 

Umiigik, umiiyak o 
sumisigaw 

(mangyaring lagyan ng tsek ang lahat ng 
naaangkop) 

     

Ano ang mga paboritong aktibidad sa 
paglalaro ng iyong anak? 

Paglalaro ng mga 
manika o stuffed 

animal 

Pagbabasa 
ng mga 

libro 
kasama ka 

Pag-akyat, 
pagtakbo at 

pagiging 
aktibo 

Paghanay sa 
mga laruan o 

iba pang bagay 

Panonood ng mga 
bagay na paikot-ikot 

tulad ng mga 
bentilador o gulong 

(mangyaring lagyan ng tsek ang lahat ng 
naaangkop) 

     

Para sa mga pagkilala, pagpapatunay, at iba pang impormasyon tungkol sa POSI, mangyaring tingnan ang www.theswyc.org/posi 

MGA ALALAHANIN NG MAGULANG    

 Wala naman Medyo Lubusan 

Mayroon ka bang mga alalahanin tungkol sa pag-aaral o pag-unlad ng iyong anak?    

Mayroon ka bang mga alalahanin tungkol sa pag-uugali ng iyong anak?    
MGA TANONG TUNGKOL SA PAMILYA 

  

Dahil ang mga miyembro ng pamilya ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng iyong anak, mangyaring sagutin ang 
ilang mga katanungan tungkol sa iyong pamilya sa ibaba: 
 Oo Hindi 

1 May sinuman bang nakatirang kasama ng iyong anak na naninigarilyo?   

2 Sa nakaraang taon, uminom ka ba ng alak o gumamit ng gamot nang higit sa nilalayon mo dapat?   
3 Naramdaman mo ba na gusto mo o kailangan mong bawasan ang iyong pag-inom ng alak o paggamit ng gamot sa 

nakaraang taon?   

4 Nagdulot ba ng masamang epekto sa iyong anak ang pag-inom ng alak o paggamit ng gamot ng isang kapamilya?   
 

Hindi kailanman totoo Minsan totoo Madalas totoo 

5 Sa nagdaang 12 buwan, nag-alala kaming maubusan ng pagkain bago 

pa magkapera para makabili ng higit pang pagkain.    
    

Sa nagdaang dalawang linggo, gaano ka kadalas mabahala sa 
alinman sa mga sumusunod na problema? 

Hindi talaga Ilang araw Mahigit sa 
kalahati ng mga 

araw 

Halos araw-araw 

6 Pagkakaroon ng kaunting interes o kasiyahan sa paggawa ng mga 

bagay? 
    

7 Pakiramdam na nalulungkot, nalulumbay, o walang pag-asa?     
 

8 Sa pangkalahatan, paano mo mailalarawan ang iyong relasyon sa 

iyong asawa/kapareha? 

Walang 
tensyon 

May 
kaunting 
tensyon 

Maraming 
tensyon 

Hindi naaangkop 

     

9 Nagagawa niyo ba ng iyong kapareha na lutasin ang mga 

pagtatalo nang: 

Walang hirap May 
kaunting 

hirap 

Talagang 
mahirap 

Hindi naaangkop 

 

    
     

10 Sa nakaraang linggo, ilang araw binasahan mo o ibang miyembro 

ng pamilya ang iyong anak?         
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O H 

O H 

O H 
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