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MAGSULTIHANAY UNA KITA
Nganong Tun-an Kining Maong Kurso?
Unsa man ang imong makuha niining kursoha?
Unsay ikatabang niini kanimo'? Daghang mga estudyante
ang nagabasa niini sa pagpangandam
alang sa ilang
kaminyoon. Nakaplagan sa mga batan-on nga mga minyo
na nga kini maayo alang sa pagpalambo sa malipayong
kaminyoon. Nagkasinabtanay
ang mga ginikanan ug mga
anak sa dihang natun-an nila ang prinsipyo sa usa ka
malipayong panimalay. Nakita usab sa mga magtatambag
ang mga maayong tambag nga nahisulat sa mga panid
niini nga angay nga "i tambag sa uban.
Adunay usa ka butang niining kursoha nga alang sa
tanan, busa tun-i kini pag-ayo ug pangitaa ang bahin nga
makatagbo sa imong gikinahanglan.
Hinoon ang pagkahibalo
sa usa ka butang dili
makatabang kon dili kini buhaton. Ang kadaku sa kaayohan nga imong makuha niining pagtulon-ana nagaagad sa
imong pagbuhat sa bahin nga imong gikinahanglan.
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Unsang Panahona Nimo Matun-an
Kining Maong Libro?
Usa kini ka pinasahi nga basahon nga madala dala
nimo bisan asa ka ug rnatun-an mo sa panahon nga duna
ikaw higayon. Gibahinbahin
ang mga leksyon niini sa
pagkaagi nga matun-an nimo sa ginagmay kon imong
gusto. Paninguhaa nga makahuman ikaw ug usa ka leksyon
matag semana. Buhata ang tanan nimo nga mahimo sa
panahon nga makahigayon ka bisan asa ikaw.

Unsaon Nimo Pagtuon Kining Libroha?
Sa sinugdanan sa matag leksyon, adunay dugokan
sa mga tun-anan. Basaha kini pag-ayo ug andama ang
imong hunahuna.
Sunda gayud ang mga pahimangno.
Sama sa usa ka maayong magtutudlo, kining maong
libra magapahayag
ug mangutana usab kanimo. Ingon
nga usa ka maayong estudyante,
tubaga una ang mga
pangutana
sa dili pa ikaw moadto sa ubang leksyon.
Kon wala ka makaseguro sa imong tubag, pangitaa kini
sa imo nang nabasahan. Usa kini ka "workbook"
busa
masulat nimo ang tubag sa sulod niining libroha, Pero
kon hinulaman lamang kini nimo o gusto nimong magamit kini pag-usab, isulat ang imong tubag sa laing
papel.
Adunay tubag sa mga pangutana nga makita sa
katapusan
sa matag leksyon, busa masusi nimo kon
husto ba ang imong mga tubag. Mahimuot ikaw sa dihang
makita nimo ang resulta sa imong buhat. Ayaw pagtanawa ang hustong tubag sa libra samtang wala .pa nimo
masulat ang imong tubag. DiIi na kinahanglan nga imo
pang ipakoreo ang imong mga tubag.

Magsu/tihanay una kita
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Usahay hangyoon ka pagpasag-ulo sa usa ka butang
o ipabuhat kanimo ang usa ka butang nga imong natunan. Kini makatabang kanimo, busa buhata gayud ang
tanan.

Rekord sa Estudyante
Sa luyo sa libro mao ang talaan nga imong
sulatan sa matag leksyon. Aron madawat nimo ang
sertifico sa kurso, ipadala ang imong Rekord sa opisina sa
International Correspondence Institute sa inyong dapit.
Kon wala ka masayud niini, adto ipadala sa:

INTERNATIONAL
CORRESPONDENCE
INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Manila
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PAGLAKAW UBAN KANILA
Amahan, among mahinumdoman
Sa dihang Imong gibuhat ang tawo
Miingon Ikaw, Dili maayo
Alang kaniya nga mag-inusara.
Nagbuhat Ikaw alang kaniya ug katabangBabaye, usa ka kauban
Gihulma gikan sa iyang kaugalingong lawas
Uban sa kinaiya nga sama kaniya
Imong gihatag sila ngadto sa matag-usa
Imong gipuno sila sa Imong gugma
Ug sa matag adlaw nakig-uban Ikaw kanila
Sa Eden, ang unang puluy-anan nila.
Pakig-uban bisan karon, maoy among hangyo
Uban niining lalake ug babaye
Pun-a sila sa Imong kalipay
Sa Imong pailub, kalinaw, ug gugma.
Tabangi sila sa ilang paglakaw
Latas sa kalipay ug sa mga kagul-anan sa kinabuhi
Sapnaya sa Imong kusganong kamot
Giyahi sa Imong Pulong.
Hinaut nga ang ilang panimalay mahimong panalangin sa uban
Ug ang Imong panalangin magadagaya
Kanila ug sa ilang mga anak
Ug sa anak sa ilang mga lanak.
Hangtud sa adlaw nga Ikaw magtawag kanila
Sa pagpakig-uban sa kahangturan
sa Imong langitnong puluy-anan
Amahan. lumakaw Ka uban kanila.
- -L. Jeter lValker

