
 

    

 

  

    

 

   

  

 

     

  

  

  

   

   

   

 

  

  

   

  

  

  

   

 
    

  

  

    

  

 

    

  

   

NEW ESOL STUDENT WELCOME TAGALOG 

Maligayang Pagdating, Bagong Nakakatandang Estudyante ng ESOL! 

Ang layunin ng mga klaseng ito ay upang tulungan kayong matuto ng Ingles para makahanap ng 

trabaho at makapagpatuloy sa pag-aaral. 

Pagsisimula 

•	 Magrehistro para sa isang klase sa inyong Adult Education School. 

•	 Kumuha ng isang eksaminasyon ng wikang Ingles. 

Pagbuo ng Layunin 

•	 Pag-isipan ang tungkol sa iyong mga dahilan sa pag-aaral ng Ingles. 

1. Para makapagtrabaho. 

2. Para mapanatili ang iyong trabaho. 

3. Para sa pag-asenso sa iyong karera. 

4. Para makapag-aral sa kolehiyo o unibersidad. 

5. Para makapagkomunikasyon sa mga kapitbahay at kaibigan. 

6. Para makapagkomunikasyon sa mga ibang nagtatrabaho sa iyong 

pinagtatrabahuhan. 

7. Para makapagkomunikasyon sa doktor. 

8. Para makapagkomunikasyon sa guro ng iyong anak. 

•	 Tutulungan ka ng iyong gurong magplano ng iyong mga layunin. 

•	 Kailangan mong 

1. Pumasok sa klase araw-araw at dumating sa tamang oras. 

2. Magsalita ng Ingles araw-araw. 

3. Mag-aral nang mabuti sa loob at labas ng klase. 

Pag-aaral sa silid-aralan 
•	 Ang mga klase para sa mga nakakatanda ay may tatlong bahagi. Pag-aaralan mo ang 

bawat bahagi. 

1.	 Gamitin ang Ingles sa trabaho. 

2.	 Gamitin ang Ingles sa mga karaniwang gawain sa pang-araw-araw na buhay. 

3.	 Gamitin ang Ingles para sa mga layuning pampaaralan. 

Pagpapatuloy 

•	 Pagkatapos ng iyong pag-aaral ng Ingles sa naitakdang panahon, ikaw ay 

1. Kukuha ng eksaminasyon sa materyal na iyong naaral. 

2. Pumasok sa ibang kurso o pumasok sa bagong trabaho. 
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NEW ESOL STUDENT WELCOME TAGALOG 

3. Bumuo ng bagong layunin. 

4. Panatiliin ang pakikipag-ugnayan sa paaralan pagkatapos na umalis. 
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