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ANG BUHAY KASAMA ANG IYONG SANGGOL

Mga Kultural na Pagkakaiba sa Pagiging Magulang
Mga kultural na paniniwala at mga tradisyon na 
nakakapagpayaman sa buhay ng isang pamilya. 
Ngunit kung ikaw at ang iyong kapareha ay may 
magkaibang mga kultural na karanasan, ang mga 
salungatan ay maaaring lumabas.

Kausapin ang iyong kapareha tungkol sa kung 
anong mga kultural na pinahahalagahan ang 
pinakamahalaga sa kanila. Sabihin sa iyong kapareha 
kung ano ang mahalaga sa iyo. Pagkatapos hanapin 
ang mga pangunahing pinahahalagahan na 
ibinabahagi mo. Gamitin ito upang gumawa ng iyong 
sariling mga pampamilyang tradisyon.

Ano ang maaari mong magawa
• Pagsamahin ang pinakamahusay sa inyong dalawang 

mga karanasan. Magdiwang ng mga pista, magsalita 
ng mga wika at magluto ng mga tradisyunal na 
pagkain mula sa parehong mga kultura.

• Gumawa ng mga bagong pampamilyang tradisyon 
na nagtutuon sa inyong ibinahaging mahalagang 
mga pinahahalagahan.

KUWENTO NG PAMILYA
Ang aking ina ay hindi makapagbasa 
ng Ingles at hindi alam ang anumang 

mga Ingles na tulang pang-nursery. Kaya 
dinala ko siya sa aklatan upang pumili ng mga 
larawang aklat. Ginamit niya ang mga ito upang 
magkuwento ng kanyang sariling istorya sa aking 
anak sa Mandarin.
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