
3+ Review

Mahal na Magulang

Inaalok ng pagsusuri ng kalusugan ang lahat ng mga bata sa pre-school ng 
bisita ng kalusugan na bumibisita sa paaralan.

Mahalagang pagkakataon ito sa buhay ng iyong anak. Mahalagang 
matutunan ng iyong anak na maging kumpiyansa, nagtitiwala, mausisa at 
nakapagpapaunlad ng mga relasyon at matuto.

Sa lalong madaling panahon aanyayahan ka at ang iyong anak sa isang 
pulong kasama ang bisita ng kalusugan upang talakayin ang pag-unlad ng 
iyong anak.

Tunay na mahalagang masiyahan ang iyong anak sa pag-aaral. Magbibigay 
sa iyo ang pulong na ito ng pagkakataong pag-usapan ang panlipunan 
at emosyonal na pag-unlad ng iyong anak. Ang mas marami kang alam 
tungkol sa kalusugan at pag-unlad ng iyong anak ay mas madali para sa iyo 
na tulungan sila.

Kung nakakakuha na ang iyong anak ng suporta mula sa iba’t ibang mga 
serbisyo sa kalusugan at edukasyon hinihikayat pa rin namin sila na maging 
kasangkot sa 3+ Review.
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Magbibigay ng impormasyon kung paano mag-book ng appointment para 
sa 3+ Review kasama ng bisita ng kalusugan ang iyong punong-guro/pinuno 
sa pre-school. Kung kailangan mo ng tagapagsaling-wika, mangyaring 
ipagbigay-alam sa amin dahil kailangan itong ma-book nang maaga.

• Magaganap ito sa inyong pre-school/nursery. 

• Mangyaring dalhin ang red book (PCHR) ng iyong anak.  

Ang Programa ng Maagang Pamamagitan ng Pagbabago (The Early 
Intervention Transformation Programme, EITP) ay isang Lagda na 
Programa ng Ehekutibo na Pahilagang Irlanda / Mga Pagkakawanggawa 
ng Atlantiko na Naghahatid ng Panlipunang Pagbabago (Northern Ireland 
Executive / Atlantic Philanthropies Delivering Social Change Signature 
Programme), na magkakasamang pinondohan sa pamamagitan ng pondo 
sa Paghahatid ng Panlipunang Pagbabago (Delivering Social Change), 
DoH (Kagawaran ng Kalusugan), DE (Kagawaran ng Edukasyon), DoJ 
(Kagawaran ng Katarungan), DfC (Kagawaran para sa mga Komunidad), DfE 
(Kagawaran para sa Ekonomiya) at The Atlantic Philanthropies (Ang Mga 
Pagkakawanggawa ng Atlantiko).  
Nilalayon ng EITP na mapabuti ang mga 
resulta para sa mga bata at mga kabataan 
sa buong Northern Ireland sa 
pamamagitan ng pagpapasok 
ng maagang mga diskarte ng 
pamamagitan.
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