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PAG-UULIT NG ANTAS NG TAON (YEAR 
LEVEL): IMPORMASYON PARA SA MGA 
PAMILYA 
Ang papel-kaalamang ito ay nagbibigay ng impormasyon sa mga magulang at tagapag-alaga 
tungkol sa mga mag-aaral na aakyat sa susunod na year level ng paaralan.  

PAG-UNLAD SA SUSUNOD NA YEAR LEVEL NG PAARALAN 

Kung minsan, iniisip na ang pag-uulit ng isang taon sa paaralan (school year) ay isang paraan upang 
ang mga mag-aaral, na hindi kasinghusay na nagagampanan ang kanilang pag-aaral gaya ng 
kanilang mga kaklase (peers), ay makaagapay o maging mas handa sa loob ng mahigit 12 buwan.  

Gayunman, ipinapakita sa pananaliksik at may mga katibayan na, sa karamihan ng mga kaso, ang 
pag-uulit ng isang taon ay karaniwang walang benepisyo para  sa mga mag-aaral, at hindi mabisang 
interbensyon upang makaagapay ang isang mag-aaral sa kaniyang edukasyon. Ang mga mag-aaral 
na mag-uulit-ulit ng taon ay mas malamang na:   

• Mawalan ng tiwala sa kanilang pag-aaral, magkaroon ng mga negatibong saloobin sa paaralan, 
magkaroon ng mababang pagpapahalaga sa sarili, at magpakita ng mga pag-uugaling mas 
lalong agresibo at mapanggulo. 

• Huminto sa pag-aaral bago makatapos at mas malamang na hindi magpatuloy sa tersiyaryong 
edukasyon. 

• Mapag-iwanan ng kanyang mga kaklase na umuunlad sa pag-aaral, kahit matapos kumpletuhin 
ang dagdag na taon ng pag-aaral. 

Maaaring pinakamainam na opsiyon para sa isang mag-aaral ang pag-uulit ng isang taon, 
ngunit sa mga pambihirang sitwasyon lamang. 

PAGSUPORTA SA ATING MGA MAG-AARAL NA UMUNLAD 

Sa halip na irekomenda sa mga mag-aaral na ulitin ang isang taon, ginagamit ng mga paaralan ang 
mga estratehiya sa pagtuturo na may makukuhang pinakamainam na katibayan na makakatulong 
sa mga mag-aaral na punan ang anumang mga puwang sa pag-aaral at matugunan ang kanilang 
mga pangangailangan sa pagkatuto.   

Sa Term 4, titiyakin ng mga paaralan na matutukoy nila ang mga antas ng naabot ng mga mag-
aaral, matatasa kung mas malaki ang pag-unlad na naabot nila kaysa inaasahan, ang inaasahang 
pag-unlad, o kung napag-iwanan ng iba. 

Para sa mga mag-aaral na kailangang makaagapay, ang aming programa sa paaralan ay dinisenyo 
upang suportahan sila sa Term 4 at sa kasunod na taon. 

Kung may mga alalahanin kayo tungkol sa pag-unlad ng inyong anak sa paaralan, dapat ninyong 
kontakin ang guro o punong-guro ng paaralan ng inyong anak upang talakayin kung paano 
susuportahan ng paaralan ang inyong anak para maging handang umunlad sa susunod na year 
level.  
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PATAKARAN SA PAG-UULIT NG YEAR LEVEL  

Ang patakaran ng Kagawaran ng Edukasyon at Pagsasanay (Department of Education and 
Training) sa pag-uulit ng isang taon ay nagsasabing: 

• Dapat regular na itinataguyod ng mga paaralan ang mga mag-aaral sa susunod na year level 

kasama ang kanilang mga kagrupo ng edad (peer group).  

• Ang pag-uulit ng year level ay maaari lamang mangyari sa pambihirang sitwasyon. 

Upang mabasa ang patakaran, pumunta sa: https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-
level/policy. 

Ang mga punong-guro ang gagawa ng huling desisyon tungkol sa pag-unlad o pag-uulit ng year 
level. Kung ang punong-guro ay nagpasya na ang pag-uulit ng isang taon ay kinakailangan para sa 
pangmatagalang benepisyo ng mag-aaral, hihingi sa inyo ng pahintulot ang punong-guro na ipaulit 
sa inyong anak ang isang taon (year level).  

 

MGA REKLAMO NG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA 

Kung hiniling ninyong ulitin ng inyong anak ang isang taon (year level) at hindi kayo nasiyahan sa 
paliwanag ng punong-guro, ng katibayan na ibinigay nila o ng kanilang desisyon, maaari kayong 
maghain ng reklamo sa pamamagitan ng pagsunod sa patakaran ng pagrereklamo sa inyong 
paaralan.  
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