
Pagsuporta sa Mga Mag-aaral 
na May Tourette Syndrome 
at Mga Tic Disorder 

Idinisenyo ang toolkit na ito para tulungan ang mga guro at sumusuportang tauhan 

sa pagtukoy ng mga komplikadong sintomas, at para magsilbing gabay sa pagbuo 

ng mga epektibong plano ng suporta para mabigyang-daan ang mga batang may 

Tourette Syndrome (TS) at Mga Tic Disorder na magtagumpay sa pakikipag-ugnayan 

at pag-aaral. Ang toolkit ay nagbibigay ng mga sanggunian sa mga guro, administrator, 

counselor, psychologist ng paaralan, speech at occupational therapist, consultant at 

resource teacher, nurse ng paaralan, propesor sa kolehiyo, at iba pang sumusuportang 

tauhan para matulungan silang unawain at suportahan ang mga batang may TS at Mga 

Tic Disorder. 

Nakakaapekto ang TS at Mga Tic Disorder sa isa sa 100 mag-aaral. Mahigit kalahati ng 

mga batang nasa edad na nag-aaral na may TS ay maaaring may kasabay na kondisyon 

gaya ng ADHD, OCD, anxiety, depression, o dysgraphia. Maaaring magkaroon 

ng negatibong epekto sa pagkatuto ang mga kondisyong ito at ang iba pang  

kapansanan sa pagkatuto, na lubos na magpapahirap sa pagtutuon ng mga  

mag-aaral sa silid-aralan. 

Nagbibigay ang Tourette Association of America (TAA) sa mga guro ng impormasyon 

para matukoy ang mga sintomas ng TS at mga karaniwang nauugnay na kapansanan. 

Napakahalaga para sa mga guro, magulang, at mag-aaral na magtulungan sa pagbuo ng 

mga epektibong akomodasyon para mapahusay ang pagtuturo at pag-aaral para sa lahat 

ng mag-aaral. Kung epektibong matutugunan ang mga sintomas ng TS at mga karaniwang 

nauugnay na kapansanan, posibleng magkaroon ang mga batang may TS ng mga positibo, 

makabuluhan, at matagumpay na karanasan sa paaralan. 
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1 o higit pa sa 100 bata ang may 
Tourette Syndrome o mga tic.



PAANO TUMUGON SA TOURETTE SYNDROME AT MGA TIC SA LOOB NG SILID-ARALAN 

Ang pangunahing panuntunan para sa karamihan sa 

mga tic ay ang hindi pansinin ang mga ito hangga’t 

maaari. Narito ang mga kagandahan ng hindi 

pagpansin sa mga tic:

• Nababawasan ang stress at pagkabahala ng mag-aaral, 

na maaaring nahihiya o natatakot sa magiging 

epekto nito. 

• Nababawasan ang stress at pagkabahala ng mag-aaral, 

na maaaring makabawas sa mga sintomas. 

• Nakakabawas sa pang-aapi.

• Nagpapakita ng pagtanggap at pagturing na normal 

sa mga sintomas.

• Nagpapakita ng naaangkop na pag-aasal at mga 

reaksyon para sa mga kaklase ng mag-aaral.

PAGTUKOY NG MGA 
KARANIWANG KOMPLIKASYON 
SA PAG-AARAL KAUGNAY NG 
TOURETTE SYNDROME

Dapat malaman ng mga guro at pamilya ang mga karaniwang komplikasyong nakakaapekto sa pagganap sa paaralan para sa 

mga batang may TS. Kung minsan, hindi nauunawaan o inaakalang mga “sinasadyang pag-aasal” ang mga ito sa halip na mga 

komplikasyon dahil sa komplikadong neurodevelopmental na kapansanan. 

Madalas na maging mas malaking isyu ang mga kahirapan sa pag-aaral sa middle school at high school.

Ang sumusunod ay listahan ng mga karaniwang kahirapang nauugnay sa pag-aaral na maaaring ipakita ng mga mag-aaral na may 

TS at mga nauugnay na kondisyon: 

• Mga kahirapan sa pag-transition: Mga problema sa pagpapalipat-

lipat sa mga gawain at klase; pagtutol sa mga pagbabago sa iskedyul 

at/o routine.

• Kahirapan sa paggawa ng takdang aralin: Hindi pagkaunawa sa 

takdang aralin; kahirapan sa pagtatala ng mga takdang aralin; hindi 

pagkumpleto ng mga takdang aralin sa takdang oras; pagtangging 

simulan ang mga takdang aralin.

• Kahirapan sa pagsunod sa mga panuto: Mabagal tumugon; kawalan ng 

kakayahang kumumpleto ng mga gawaing may komplikado o maraming 

panuto; paghiling na ulitin nang ilang beses ang mga panuto.

• Pagkakaiba sa pagitan ng mga marka sa pagsasalita at performance: 

Pagkakaiba sa pagitan ng mga marka sa mga psycho-educational na 

pagsusulit (hal.- mataas na average na range para sa pag-unawa sa 

binabasa, at mababang average na range para sa mga kasanayan sa 

wika kaugnay ng pagsulat; matataas na marka sa pasalitang gawain 

at mabababang marka sa performance). 

• Kakulangan sa kaayusan at pangangasiwa: Mga problema sa 

pamamahala ng oras, mga gawain, at kagamitan; kahirapan sa 

pagsisimula at/o pagtutuloy ng mga gawain, na maaaring magresulta 

sa hindi pagkakaroon ng maisusumiteng gawa.

• Dysgraphia (mga isyu sa sulat-kamay): Maruming sulat; madalas na 

pagbubura; labis na pagtuon sa pagsusulat nang maayos; mas kaunti ang natatapos; mabagal ang sulat-kamay; kahirapan sa 

bantas, pagbaybay, at paggamit ng malalaking titik; pag-ayaw na magsulat.

• Kakulangan sa pagpipigil: Mga asal na alam ng mag-aaral na hindi angkop o ipinagbabawal, pero nahihirapan siyang pigilan. 

Kabilang sa mga halimbawa ang paghawak sa mga partikular na bagay, pagsasabi ng mga hindi angkop pero nasa kontekstong 

pahayag o reaksyon, at pagsigaw ng mga sagot.

• Mga maigting na pag-aasal sa paaraalan o sa bahay: Posibleng resulta ng pagpipigil ng sintomas ang mga magulo at 

nakakaabalang pag-aasal na maaaring magmukhang labis na reaksyon sa isang sitwasyon. Kabilang sa iba pang pag-aasal ang 

pakiramdam na naguguluhan dahil sa pagkabahala, pakiramdam ng pagkabigo, mga isyu sa pandama, nakakaabalang sintomas, 

o mga kakulangan sa kasanayan.

• Pagiging masimbuyo: Pagpapakita ng mga masimbuyong pag-aasal gaya ng pagsigaw, paghiyaw, o pag-atungal sa ibang tao.
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Madalas na maging mas kapansin-pansin 
ang mga kahirapan sa pag-aaral sa middle 
school at high school. Isang madalas 
pero hindi gaanong natutukoy na dahilan 
nito ay maaaring hindi mapansin ang 
mga sintomas sa elementarya dahil sa 
mga intelektwal na kakayahan ng mga 
mag-aaral; sa mas matataas na baitang, 
nagsisimulang makahadlang ang mga 
sintomas sa kakayahang ipakita ang 
kanilang mga tunay na intelektwal na 
kakayahan. Bukod pa rito, mas nagsisikap 
ang mga mas nakakatandang mag-aaral 
na pigilan o ibalatkayo ang kanilang mga 
sintomas para tanggapin sila ng kanilang 
mga kasamahan.



• Mga sumasalungat na asal: Paminsan-minsang 

pagtangging sumunod sa mga panuto o 

magsagawa ng gawain o tagubilin. Mahalagang 

ituring ang sumasalungat na asal bilang pagsubok 

na magparating ng kakulangan sa kasanayan, o 

isang pangangailangang nauugnay sa pagiging 

obsessive-compulsive, pagkabahala, o pandama. 

Sa pamamagitan ng pananaw na ito, mahihikayat 

ang positibo at proactive na pagpaplano ng 

mga estratehiya sa pagtuturo sa halip na hindi 

epektibong pagpaparusa.

• Pagtutuon ng atensyon: Maaaring makaabala 

sa pagtutuon ng atensyon ang mga tic o 

kinahuhumalingan, kahit na mukhang nakatuon 

ang mag-aaral. Gayunpaman, posible rin ang 

kabaliktaran. Nagagawa ng ilang mag-aaral na 

dumalo sa mga aktibidad habang nakakaranas 

ng mga tic, kahit na mukhang hindi sila nakatuon.

• Pagiging perfectionist: Pagbubura; kailangang 

"tamang-tama" ang lahat; labis na nakatuon 

sa mga panuntunan; may pangangailangang 

magsagawa ng seremonya.

• Mga isyu sa pandama: Pagiging sensitibo 

sa liwanag, tunog, haplos, amoy, o lasa; 

pangangailangang makadama, na minsan ay 

nagdudulot ng pangangailangang saktan ang 

sarili; pangangailangang sumunod sa udyok 

kaugnay ng pandama, sa pamamagitan ng 

labis na pagkagat ng mga bagay, paghataw 

sa sarili, pagbunggo sa mga bagay, labis na 

pagyakap, atbp.

• Mga kakulangan sa pakikihalubilo sa kapwa: Mga 

immature na asal; walang emosyong pagtugon; 

mga hindi angkop na pag-aasal; kawalan ng 

kakayahang makisama sa mga kasamahan.

• Stress at pagkabahala: Kabilang ang pero hindi 

limitado sa, pag-iwas sa paaralan o pag-aaral; 

ganap na pananahimik kapag naguguluhan; labis na pagpunta sa nurse, banyo, o counselor; mga pagsilakbo ng emosyon. 

MGA 504 PLAN AT INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAM (IEP)

Tinitiyak ng Mga 504 Plan, ayon sa nakasaad sa Seksyon 504 ng Americans with Disabilities Act (ADA), na may patas na access 

ang mga mag-aaral na may TS sa pag-aaral, suporta sa pakikipag-ugnayan at emosyon, pakikilahok sa extra-curricular na 

aktibidad, at proteksyon laban sa pang-aapi. Kadalasang kwalipikado ang mga mag-aaral na may TS para sa Mga 504 Plan dahil 

mayroon silang intelektwal na kapasidad, pero hindi nauunawaan ang mga sintomas nila, na nakakapigil sa pagkamit nila ng 

kanilang tunay na potensyal. Kabilang sa mga karaniwang 504 Plan ang paggamit ng computer, scribe, smart pen, o pahintulot 

na umalis sa klase kung kinakailangan para mabawasan ang pagkabahala o mga tic. Kabilang sa iba pang akomodasyon ang 

mga hiwalay na lokasyon ng pagsusulit, partikular na upuan, paggamit ng mga pasilyo kapag hindi gaanong marami ang tao, 

at pagbabawas sa mga takdang aralin kapag naaangkop. 

Kapag hindi sapat ang Mga 504 Plan sa pagtugon sa mga natatanging pangangailangan ng mga mag-aaral na may TS, 

kinakailangan ang IEP. Kadalasan, hindi nagbibigay ng Mga IEP sa mga mag-aaral na may TS dahil sa matataas na marka at higit 

sa average na score sa mga pang-edukasyong pagsusulit. Bagama't pareho ang ibinibigay na proteksyon at mga pagbabago/

akomodasyon ng Mga IEP at Mga 504 Plan, nagbibigay rin ang Mga IEP ng mga serbisyo mula sa mga sumusuportang tauhan 

kapag nakakaabala sa pagtatagumpay ng mag-aaral sa pag-aaral o pakikihalubilo ang mga kakulangan sa pakikihalubilo sa 

kapwa, kabagalan ng pagpoproseso, isyu sa pandama, pagkabahala, at/o kakulangan sa pangangasiwa. Bukod pa rito, maaaring 

kailanganin ng mag-aaral na may TS ng suporta ng paraprofessional para matulungan siyang magpahusay ng mga partikular 

na kasanayan. Puwede rin silang tumulong sa pagbuo at pagpapatupad ng komplikadong positibo at proactive na plano sa 

pag-aasal. Kabilang ang TS sa "Iba Pang Kahinaan ng Kalusugan" at ito ang karaniwang kahulugang ginagamit para uriin ang 

mga mag-aaral na may TS para sa IEP. Ang sumusunod ay kataga mula sa Department of Education ng U.S. Kaugnay ng mga 

karaniwang maling akala tungkol sa Tourette Syndrome at ang dahilan ng pagsasama ng TS sa IDEA: 

“..., naniniwala kaming karaniwang inaakalang kondisyong nauugnay sa pag-aasal o emosyon ang Tourette syndrome, 
sa halip na isang neurological na kondisyon. Samakatuwid, maaaring makatulong ang pagsasama ng Tourette Syndrome 
sa kahulugan ng iba pang kahinaan ng kalusugan para maiwasto ang maling pag-aakala sa Tourette syndrome bilang 
kapansanan sa pag-aasal o pag-uugali, at maaari itong makatulong na maiwasan ang maling pag-diagnose ng kanilang 
mga pangangailangan.” 

Mga Pagbabago: Idinagdag namin ang Tourette syndrome bilang halimbawa ng acute o chronic na problema sa 
kalusugan sa §300.8(c)(9)(i).
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Nagsisilbing pundasyon ng IEP at 504 Plan ang mga naaangkop na pang-edukasyong pagsusulit, pagsusuri, at pagsasaalang-

alang sa mga natatanging pangangailangan at kalakasan ng mag-aaral. Hindi dapat maglagay ng mga layuning nauugnay sa 

pagbabawas sa mga tic ang IEP o 504 Plan. Gayunpaman, maaaring magsama sa mga planong ito ng mga suporta mula sa mga 

tauhan ng paaralan, at mga akomodasyon at pagbabago na naglalayong makabuo ng kapaligirang nakakabawas sa pagkabahala 

at mga pangkalahatang sintomas. Nagbibigay ang website ng TAA sa mga guro ng mga napakahalagang impormasyon at 

sanggunian para sa naaangkop na pagsuporta sa mga mag-aaral na may TS. 

PAGBUO NG PLANO NG SUPORTA

Bago bumuo ng epektibong plano ng suporta, may mahahalagang salik na dapat tandaan.

Maging handa: Bago bumuo ng plano, iminumungkahi ng Tourette Association na basahin ng team ng edukasyon ang Understanding 

Behavioral Symptoms in Tourette Syndrome: TS is More than Tics. Nagbibigay ang artikulong ito ng maikling buod ng marami sa mga 

nauugnay na kahirapang pinakakaraniwan para sa mga mag-aaral na may TS. Isa ring mahalagang sanggunian ang artikulo ng TAA 

na Educator’s Guide for Developing Plans for Students with Tourette Syndrome, na dapat gamitin bago at habang nagaganap ang 

pagpupulong para magplano. Makikita ang dalawang artikulo sa website ng TAA.

Palahukin ang mag-aaral: Dapat palahukin ang mag-aaral sa kalakhan ng proseso ng pagpaplano hangga’t maaari. Kung sa tingin 

ng mag-aaral ay hindi makakatulong ang mga suporta, malamang na hindi niya gamitin ang mga ito, at hindi gagana ang plano. 

Mas malamang na galangin at lahukan ng mga mag-aaral ang plano kung naging kabilang sila sa pagbuo nito. 

KAHALAGAHAN NG PAKIKIPAG-UGNAYAN

Maraming dahilan kung bakit napakahalaga ng pakikipag-ugnayan. Makakatulong ang pakikipag-ugnayan at tiwala sa mga 

epektibong estratehiya at technique, at may malaking papel ang mga ito sa kapaligiran sa pag-aaral ng mag-aaral. Mahalaga 

ang pakikipag-ugnayan sa mga kapamilya para sa pagbuo ng mga ugnayan para sa pakikipagtulungan na pangunahin sa 

pagtatagumpay ng mga mag-aaral na may TS.

Napakahalaga rin ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng team tungkol sa pagiging epektibo ng plano ng 

suporta. Dapat ibahagi sa mga miyembro ng team ang anumang salik na maaaring makaapekto sa mag-aaral, at dapat gumawa 

ng mga pagbabago sa plano kapag kinakailangan. Kabilang sa mga halimbawa ng mga salik na maaaring makaapekto sa 

mag-aaral ang pagtindi ng mga sintomas, stress, pagbabago sa routine o mga provider, at mga pagbabago sa medikasyon. 

Kapaki-pakinabang na alamin ang mga partikular na pagbabagong ito, pati na ang lahat ng positibo at negatibong pagbabago 

sa pangkalahatan. Dapat tiyakin ng team na tutukoy sila ng mga malikhaing estratehiya na pinakamakakatulong sa mag-aaral, 

dahil natatangi ang bawat mag-aaral at maaaring makinabang siya sa mga bago at inobatibong estratehiya. Dapat ding 

subaybayan at ibahagi ng mga miyembro ng team ang mga estratehiyang kapaki-pakinabang at hindi kapaki-pakinabang 

para matiyak na hindi makakapagpatindi ng pagkabahala o iba pang sintomas ang mga estratehiya.

Bukod pa rito, dapat makipag-ugnayan ang mga miyembro ng team sa mag-aaral tungkol sa mga bagay na sa tingin niya ay 

makakatulong. Pagtuunan ng pansin ang mga ideya niya dahil maaaring susi ang pananaw ng mag-aaral sa pagbuo o pagbago 

ng mga estratehiya.

TUNGKULIN NG MGA GURO

May pangunahing papel ang mga guro sa buhay ng kanilang mga mag-aaral. Itinatakda nila ang katangian ng silid-aralan, 

hinihikayat at sinusuportahan nila ang mga kalakasan at malikhaing talento, at pangkalahatang huwaran sila para sa mga 

mag-aaral. Ang mga guro ang nagtatakda kung magkakaroon ang mag-aaral na may TS ng kapaligirang ligtas at mapanghikayat 

o negatibo at nagdudulot ng stress. Nakakaambag ang positibong relasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral sa pagtatagumpay 

o pagkabigo ng bata. Bagama’t natatangi ang bawat mag-aaral at kaso ng TS, maaaring makatulong ang mga sumusunod na 

pangkalahatang mungkahi para masuportahan ng mga guro ang mga mag-aaral na magtagumpay sa pag-aaral at pakikihalubilo: 

• Ituring ang mga tic bilang mga hindi nakokontrol na paggalaw at paggawa ng tunog na dahil sa mga neurological na salik. 

Maaaring tumindi o bumuti, at magbago nang hindi inaasahan ang mga tic. Sa maraming sitwasyon, susubukan ng mga 

mag-aaral na may TS na pigilan ang mga tic para maiwasan ang negatibong atensyon mula sa iba. Bagama’t mukhang 

sinasadya at nakokontrol ng mag-aaral ang mga tic, hindi ito totoo. 

• Bawasan ang stress at pagkabahala. Karaniwang napapatindi ng stress ang mga sintomas. Isang epektibong estratehiya sa 

pagbabawas ng sintomas ang pagtukoy kung aling mga sitwasyon o salik ang nakakadagdag sa stress, at pagpapatupad ng 

mga naaangkop na akomodasyon, pagbabago, o serbisyo sa espesyal na edukasyon. 

• Tukuyin ang mga kakulangan sa kasanayan na maaaring makadagdag sa stress o mga sintomas, at gumawa ng mga estratehiya 

at suporta para matugunan ang mga kakulangang ito. 

• Huwag pansinin ang mga sintomas. Nagpapakita ito ng pagtanggap at pagturing na karaniwan lang ang TS. Kung magsisilbi 

kang halimbawa ng pagtanggap, maaaring mabawasan ang pang-aapi at stress, at binibigyang-daan nito ang mga mag-aaral 

na may TS na ituon ang kanilang lakas sa pag-aaral sa halip na sa pagpipigil ng mga tic.

• Tandaang isa sa mga pinakakaraniwang komplikasyon sa paaralan para sa mga batang may TS ang mga isyu sa sulat-kamay. 

Puwedeng magbigay ng mga akomodasyon gaya ng paggamit ng computer, tablet, smart pen, o scribe.

• Alamin ang mga kasabay na kondisyon gaya ng OCD o ADHD na partikular na karaniwan sa mga mag-aaral na may TS. 

Kadalasang mas nakakaabala at mahirap pamahalaan ang mga katangian ng mga kondisyong ito kaysa sa mga mismong tic.
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• Maging malikhain sa pagtugon. Mas epektibo ang pagtuturo ng mga panghabambuhay na estratehiya at pagbibigay ng 

suporta, akomodasyon, at pagbabago kaysa sa paggamit ng mga parusa.

• Palahukin ang mag-aaral na may TS sa pagbuo ng mga plano at estratehiya sa pamamahala ng mga sintomas na mahirap o 

imposibleng hindi pansinin. 

• Itaguyod ang pakikipag-ugnayan sa mga magulang o tagapag-alaga. Tiyaking ibahagi ang mga nakamit at kalakasan ng 

mag-aaral, hindi lang ang mga kahinaan. 

• Tiyaking alam ng mga kahaliling guro ang mga sintomas at suporta ng mag-aaral.

• Gamitin ang mga sanggunian ng TAA, gaya ng Educator’s Guide for Developing Plans for Students with Tourette, para 

makatulong sa pagbuo ng mga suporta at estratehiya. 

MGA TAUHANG SUMUSUPORTA SA PAG-AARAL

Ang mga tauhang sumusuporta sa pag-aaral ay mahahalagang miyembro ng komunidad ng paaralan at tulong sa 

pagtatagumpay ng mag-aaral. Nagsasagawa sila ng iba’t ibang tungkuling nakakaapekto sa mga buhay ng mga mag-aaral, 

nagsusulong ng mga positibong kapaligiran sa pag-aaral, at sumusuporta sa de-kalidad na edukasyon. May natatanging posisyon 

ang mga tauhang sumusuporta sa pag-aaral para maunawaan at matulungan ang mga batang may TS at Mga Tic Disorder. Bilang 

miyembro ng team ng mag-aaral, tutulong sila sa pagtiyak ng mga naaangkop na akomodasyon at pagbabago sa pamamagitan 

ng espesyal na idinisenyong pagtuturo at suporta. Nasa ibaba ang mga rekomendasyon para sa mga uri ng suporta na maaaring 

ibigay batay sa bawat nakatalagang tungkulin.

TUNGKULIN NG PRINCIPAL O ADMINISTRATOR NG PAARALAN

Madalas na nakikisangkot ang mga principal at administrator ng paaralan kapag may hindi nalutas na sitwasyon sa disiplina. 

Napakahalagang maunawaan ng mga administrator ang TS para matiyak na hindi makakaranas ng mga negatibong resulta ang 

mga mag-aaral dahil sa mga sintomas ng TS. Makakatulong ang principal o administrator ng paaralan sa mga mag-aaral na may 

TS sa mga sumusunod na paraan: 

• Tiyaking may wastong pagsasanay sa trabaho kaugnay ng TS at mga nauugnay na kapansanan ang lahat ng stakeholder na 

kasangkot sa pagpapaunlad ng pag-aaral at pakikihalubilo ng mga mag-aaral.

• Suportahan ang mga tauhan sa pagkilalang hindi magkakapareho ang mga kaso ng TS. Iba ang karanasan ng TS para sa bawat 

indibidwal, kaya kinakailangan ang mga malikhain, positibo, at proactive na pagtugon. 

• Suportahan ang mga mag-aaral na may TS at tiyaking ipinapalaam ng mga tauhan sa mga magulang o tagapag-alaga kung 

paano nakakaapekto ang TS sa mga ginagawa o kakayahan ng mag-aaral sa paaralan. 

• Kilalaning karaniwang nauugnay ang TS sa maraming kondisyon gaya ng: OCD, ADHD, kapansanan sa pagpoproseso 

ng pandama, mga kakulangan sa pakikihalubilo sa kapwa, mga nakakaabala o nakakahumaling na pag-iisip, depression, 

kapansanan sa pagtangging sumunod, dysgraphia, mga anxiety disorder, mga pagsilakbo ng galit, mga migraine, mga panic 

attack, kapansanan sa autism spectrum, at higit pa. Kapaki-pakinabang ang pangunahing kaalaman at pag-unawa tungkol sa 

mga isyung ito para maintindihan at matulungan ng mga administrator ang mga mag-aaral na may TS.

TUNGKULIN NG GURO NG ESPESYAL NA EDUKASYON

May mainam na posisyon ang mga guro ng espesyal na edukasyon para matugunan ang mga indibidwal na kakayahan at 

pangangailangan ng mga mag-aaral na may TS. Puwedeng magsilbi ang guro ng espesyal na edukasyon bilang guro at 

tagapagtaguyod sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga mag-aaral ng mga kagamitan at gabay na kailangan para maging 

matagumpay. Ang mga gurong ito ay nagsusuri ng mga mag-aaral, nagpaplano at nagpapatupad ng mga aralin, at namamahala 

ng Mga IEP na naaangkop at partikular sa mga pangangailangan ng bawat mag-aaral. Nasa ibaba ang mga mungkahi para sa 

mga guro ng espesyal na edukasyon kapag nagtuturo sa mga mag-aaral na may TS: 

• Maging handang ipaliwanag sa team ng mag-aaral kung paano madalas na nakakaabala ang mga sintomas ng komplikadong 

neurodevelopmental na kapansanang ito sa kakayahan ng mag-aaral na makamit ang kanyang ganap na potensyal sa pag-aaral. 

Bukod pa rito, tandaang maaaring mapagkamalan ang mga sintomas bilang mga sinasadyang pag-aasal at makahadlang ang 

mga ito sa mga naaangkop na kasanayan sa pakikihalubilo sa kapwa. 

• Magbigay ng mga sanggunian para matulungan ang iba na maunawaang hindi nakokontrol ang mga sintomas at pag-aasal na 

nauugnay sa komplikadong kapansanang ito. 

• Tumulong sa pagbuo at pagtiyak ng espesyal na idinisenyong pagtuturo, mga pagbabago, at mga akomodasyon. 

• Tukuyin kung kailangan ang pantulong na teknolohiya, dahil madalas makaabala ang mga tic at karaniwang nauugnay na 

kapansanan sa pagsusulat at pagbabasa. 

• Kilalaning maaaring may kasabay na kapansanan sa pagkatuto at/o nasa saklaw ng pagiging gifted sa talino ang mga mag-aaral. 

Mahalagang hindi huminto sa mga sintomas ng TS ang pagtingin sa mga mag-aaral at magsagawa ng komprehensibong 

pagsusuri para matiyak na natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mag-aaral.
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• Tiyakin ang naaangkop na kapaligiran at kondisyon sa pagsusulit. Mayroon mang iba pang isyu sa pagkatuto o wala, kadalasang 

kailangan ng mga mag-aaral na may TS ng higit pang oras para sa mga pagsusulit. Ang pagsasagawa ng mga pagsusulit sa 

hiwalay na lugar na may nakaplanong mas mahabang takdang oras ay maaaring isang kinakailangang akomodasyong dapat 

isama sa IEP o 504 Plan.

• Itaguyod ang mga mag-aaral na may TS. Karapatan nilang makatanggap ng mga proteksyon sa kapaligiran na gaya rin ng 

iba pang mag-aaral na may mga kapansanan. Madalas silang alisin sa kapaligiran para sa pangkalahatang edukasyon dahil 

nakakaabala sa iba ang kanilang mga tic. Kinakailangang lutasin ang mga sitwasyong ito at subaybayan ang tagal ng panahon 

na ginugugol ng mga mag-aaral na ito sa labas ng mga silid-aralan para sa pangkalahatang edukasyon.

TUNGKULIN NG MGA CONSULTANT AT RESOURCE TEACHER 

Kadalasang mahahalagang karagdagan sa team ng mag-aaral ang mga consultant at resource teacher dahil may access sila sa 

mga sangguniang makakatulong sa mga guro at mag-aaral na maunawaan ang TS. Maaaring mahalaga rin sila sa pagtulong 

sa mga mag-aaral na bumuo ng mga indibidwal na estratehiya sa pamamahala ng mga sintomas na mahirap pangasiwaan. 

Magagawa ng mga consultant at resource teacher na:

• Tulungan ang mga mag-aaral na pamahalaan ang kasalukuyang dami ng gawain para maiwasan ang pakiramdam na hindi nila 

ito kakayanin. 

• Tulungan ang mga mag-aaral na bumuo ng mga panghabambuhay na estratehiya para sa mga kahirapan sa pangangasiwa, 

gaya ng pag-aayos at pamamahala ng oras.

• Magbigay ng mas maliit na kapaligiran para sa pagkuha ng mga eksaminasyon at iba pang pagsusulit.

• Makipagtulungan sa mga guro sa pagbibigay ng mga naaangkop na suporta, pagbabago, at akomodasyon.

• Tulungan ang team sa pagsasapriyoridad ng takdang oras at haba ng mga takdang aralin, na makakatulong para mabawasan 

ang pagkabahala.

• Magsaliksik ng mga estratehiya at pumunta sa website ng TAA para sa impormasyong makakatulong sa buong team at  

sa mag-aaral.

TUNGKULIN NG PSYCHOLOGIST NG PAARALAN 

Para matiyak na magtatagumpay ang mag-aaral, sinusuri ng mga psychologist ng paaralan ang mga kalakasan at kahinaan ng 

isang mag-aaral para makabuo ng mga indibidwal na plano. Kadalasang itinuturing ng mga tauhan ng paaralan at mga magulang 

ang mga psychologist ng paaralan bilang ang propesyonal na nagbibigay ng pangkalahatang paggabay sa pagbibigay ng 

naaangkop na suporta sa mga mag-aaral na may TS. Isa itong malaking responsibilidad, kaya mahalaga para sa mga psychologist 

ng paaralan na: 

• Tumayo bilang indibidwal sa mahahalagang pagpupulong na nakakaalam na dapat ituring ang matataas at mabababang 

marka sa mga pagsusulit hindi bilang pagkakaroon ng mga “average” na kakayahan, kundi bilang pagkakaroon ng pambihirang 

kalakasang naaapektuhan ng malaking kahinaan kung saan dapat magbigay ng suporta.

• Ipaalala sa team ng mag-aaral na iwasan ang pagsusulat ng mga taunang layunin o sukatan kaugnay ng pagbabawas ng mga 

tic, dahil hindi ito angkop. 

• Magkaroon ng pag-unawa sa maraming karaniwang nauugnay na kapansanan at kung paano nakakaapekto ang mga 

kapansanang ito sa paglago sa pag-aaral at pakikihalubilo. 

• Bigyan ang mga guro at sumusuportang tauhan ng impormasyon tungkol sa katangian ng mga tic at sintomas bilang mga 

neurological na udyok, na maaaring tumindi, bumuti, o magbago.

• Ipaliwanag ang kadalasang hindi nauunawaan pero napakahalagang sintomas na kakulangan sa pagpipigil, na kung minsan ay 

pinagkakamalang pagiging masimbuyo o mga sinasadyang “masamang” asal. 

• Tukuyin ang pagkakatulad ng kapansanan sa autism spectrum at TS para epektibong matasa ang partikular na dahilan ng mga 

komplikasyon at magbigay ng mga naaangkop na suporta.

• Maipaliwanag sa mga tauhan ng paaralan at mga magulang na madalas tumindi ang mga sintomas sa bahay, pero hindi ito 

laging resulta ng “pagiging hindi matinong magulang.”

• Tukuyin ang mga karaniwang hindi tamang pag-aakala tungkol sa TS (hal.-kulang sa atensyon at sadyang nanggugulo ang 

mag-aaral), dahil kadalasang hindi tumpak o kapaki-pakinabang ang mga pag-aakalang ito.

• Maging handa na magsaliksik sa website ng TAA at makipag-ugnayan sa Information and Referral department at sa Education 

Advisory Board para sa karagdagang impormasyon. Sumangguni sa Workbook for Conducting a Functional Behavioral 

Assessment and Writing a Positive Behavior Intervention Plan for a Student With Tourette Syndrome ng TAA.
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TUNGKULIN NG COUNSELOR NG PAARALAN

Madalas ituring ang mga counselor ng paaralan bilang mga “ligtas” na tao kung kanino komportable ang mag-aaral na 

magtalakay ng mga emosyon at mahirap na sitwasyon. Makakapagbigay ang mga counselor ng suporta para sa mga mag-aaral 

na may TS sa mga sumusunod na paraan:

• Tugunan ang mga isyu sa pagkabahala at kasanayan sa pakikihalubilo sa pamamagitan ng indibidwal na counseling at/o 

counseling sa maliit na grupo.

• Magbigay ng mga technique sa pagre-relax at pagbabawas ng stress.

• Itaguyod ang mag-aaral kung makikinabang siya sa 504 Plan o IEP.

• Talakayin ang mga komplikasyon gaya ng pang-aapi, mga partikular na guro o klase, cafeteria, o mga assembly.

• Magtalaga ng ligtas na lugar para sa pagbabawas ng pagkabahala at paglalabas ng mga tic, kung kinakailangan.

• Tulungan ang mga tauhan at kaklase na maunawaan ang mga komplikadong sintomas. 

• Maging taong maaaring lapitan ng mga magulang.

• Magbigay ng impormasyon at maging pamilyar tungkol sa mga sanggunian ng TAA, na maa-access din ng mga magulang 

at tauhan ng paaralan.

TUNGKULIN NG OCCUPATIONAL THERAPIST

Ang mga occupational therapist ay mahahalagang miyembro ng team na makakatulong sa pagtugon sa mga pangangailangan 

ng mga mag-aaral na may TS. Makakatulong ang mga occupational therapist na makabawas sa epekto ng TS at mga nauugnay 

na kapansanan sa pamamagitan ng pagtugon sa mga komplikasyon kabilang ang pangangasiwa, mga isyu sa pandama, at sulat-

kamay. Sa loob ng paaralan, magagawa ng mga occupational therapist na:

• Kilalaning karamihan sa mga mag-aaral na may TS ay may mga kakulangan sa wika kaugnay ng pagsulat at nangangailangan 

ng access sa computer para sa mga takdang aralin, kopya ng mga tala, o paggamit ng smart pen para sa pagtatala.

• Suriin ang mga kasanayan sa pagpoproseso ng pandama at bumuo ng plano para mabigyang-daan ang mga mag-aaral na 

maunawaan, matugunan, at mabigyan ng akomodasyon ang mga isyu sa pandama sa isang araw.

• Tumulong sa iba na maunawaang maraming mag-aaral na may TS ang may mga isyu sa pandama, na maaaring magmukhang 

mga sumasalungat na asal.

• Magbigay ng mga espesyal na kagamitan, 

gaya ng mga espesyal na upuan o panghawak 

ng lapis, para makatulong sa paggamit ng 

pandama at/o mainam na posisyon para sa mga 

kinakailangang gawain.

• Magsagawa ng mga pasusuri sa pantulong na 

teknolohiya. Kabilang sa mga potensyal na device 

ang mga text reader at program para sa voice to 

text dictation.

• Makipagtulungan sa mga mag-aaral para 

mapahusay ang mga kasanayan sa pangangasiwa 

na kailangan para pamahalaan ang oras, mga 

gawain, at gamit, dahil isa itong karaniwan pero 

kadalasang hindi natutukoy na komplikasyon para 

sa mga mag-aaral na may TS. 

• Kilalaning madalas na magaling ang mga 

mag-aaral na may TA sa mga standardized na 

pagsusulit dahil mga may panuto at closed 

ended na gawain ang mga ito na isinasagawa 

sa kontroladong kapaligiran. 

• Makipagpanayam sa mga magulang kaugnay ng 

kakayahan ng mag-aaral na maghanda para sa 

paaralan, mag-organisa at tumapos ng mga takdang aralin, at tukuyin ang pangangailangang matugunan ang mga kasanayan 

sa pakikihalubilo at emosyon, mga antas ng aktibidad, at isyu sa pagtulog.

• Magsagawa ng klinikal na pagsubaybay sa lahat ng larangan ng kapaligiran ng pag-aaral para matukoy ang kakayahan ng 

mag-aaral na makilahok, magproseso ng impormasyong nakukuha sa pandama, at mamuhay sa antas na naaangkop para sa 

kanyang edad. 

• Kilalaning sa paglipat ng mga mag-aaral sa middle school at high school, dapat tumuon ang occupational therapy sa 

pagpapahusay ng mga kasanayan at technique para sa pamumuhay pagkatapos mag-aral. 
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TUNGKULIN NG SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGIST

Matutulungan ng mga speech-language pathologist 

(SLP) ang mga mag-aaral na may TS sa higit pa sa 

paggawa ng tunog o pagkautal. Kinakailangang 

nauunawaan ng SLP kung paano nararanasan ang 

TS at may alam siyang mga positibong suporta at 

estratehiya para mabawasan ang mga sintomas. 

Sa pamamagitan nito, matitiyak na maipapakita ng 

mga pagsusulit ang mga kakayahan ng mag-aaral, 

at hindi maaapektuhan ang mga resulta dahil hindi 

nauunawaan o napapamahalaan nang maayos ang 

mga sintomas. Ang speech-language pathologist 

ay dapat na:

• Maging maalam tungkol sa TS at maunawaan 

kung paano ito naiiba sa iba pang 

neurodevelopmental na kondisyon (hal.-autism) 

para makapagpatupad ng naaangkop na 

pagsusuri at plano ng paggamot. 

• Kilalaning karaniwan ang mga kahirapan 

sa pagkatuto na nauugnay sa wika, 

at makakaapekto ito sa kakayahang 

makipag-ugnayan nang malinaw, maintindihan 

kung ano ang narinig, bumuo ng mga pahayag, 

at/o iba pang larangan ng pakikipag-ugnayan. 

• Masuri at magamot ang Social Communication Disorder (SCD), isang karaniwang komplikasyon para sa mga mag-aaral na 

may TS. 

• Maunawaang madalas mapahamak ang mga pag-aaral para sa mga “pag-aasal” na alam nilang hindi angkop pero hindi nila 

alam kung paano iwasto sa sandaling iyon. 

• Tumulong sa pagbuo ng mga estratehiya sa pakikipagkaibigan at pagpapanatili ng mga pagkakaibigan, kung saan karaniwang 

nahihirapan ang mga mag-aaral na may TS. 

• Alaming madalas magkaroon ng maling diagnosis ang mga mag-aaral na may TS bilang “autistic” at kailangang isaalang-alang 

ang SCD kapag hindi natutugunan ang lahat ng pamantayan para sa autism.

• Kilalaning hindi gaanong epektibo para sa mga mag-aaral na may Tourette Syndrome/SCD ang mga tradisyonal na diskarte 

sa paggamot sa mga kasanayan sa pakikihalubilo na idinisenyo para sa autism. Kapag tumutukoy ng mga naaangkop na 

estratehiya, mahalagang makipagtulungan sa ibang miyembro ng team para maisapriyoridad ang mga larangang kailangang 

gamutin at makabuo ng epektibong interdisciplinary na plano ng paggamot.

• Unawain kung paano nakakaapekto ang TS sa boses at katatasan para matukoy ang mga naaangkop na referral at/o pagtugon.

• Alaming karaniwan ang mga kakulangan sa cognitive-linguistic function/pangangasiwa sa mga mag-aaral na may TS 

at kadalasang hindi natutugunan ang mga ito, na nagpapahirap sa pagkatuto at paggamit ng mga kinakailangang 

panghabambuhay na kasanayan. 

• Tulungan ang iba na kilalaning kadalasang itinuturing na “tamad” o “hindi organisado” ang mga mag-aaral na may TS 

dahil kulang siya sa mga kasanayan para mapamahalaan ang mga kinakailangan sa mga nagbabagong klase, mga supply 

na kailangan para sa bawat klase, pagsunod sa mga takdang aralin, o pag-alam kung saan at paano dapat magsimula sa 

takdang aralin. 

TUNGKULIN NG ESPESYALISTA SA PAG-AASAL

Madalas hilingin sa mga espesyalista sa pag-aasal na bumuo ng mga plano para suportahan ang mga mag-aaral na may TS, 

at samakatuwid, napakahalagang maging pamilyar sa mga komplikadong sintomas ng TS at mga nauugnay na kapansanan. 

Kadalasan, itinuturing ang mga pag-aasal bilang sinasadya o bunsod ng katulad pero maling kapansanan. Inaasahan ang mga 

espesyalista sa pag-aasal para magbigay ng tumpak na impormasyon tungkol sa kapansanang ito na komplikado at madalas na 

hindi nauunawaan. Pinakamahusay na maisasagawa ito sa pamamagitan ng mga sumusunod: 

• Maging pamilyar sa mga komplikasyon ng TS at mga karaniwang nauugnay na kapansanan sa pamamagitan ng pananaliksik 

sa website ng TAA.

• Makipag-ugnayan sa Information and Referral department ng TAA, na magre-refer sa iyo sa naaangkop na propesyonal sa 

Education Advisory Board ng TAA. 

• Gamitin ang Workbook for Conducting a Functional Behavorial Assessment and Writing a Positive Behavior Intevention Plan 

for a Student with Tourette Syndrome. 
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• Magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa mga pagkakatulad at pagkakaiba ng TS sa kapansanan sa autism spectrum.

• Kilalanin ang pagiging epektibo ng mga posibitbo at proactive na pagtugon para sa mga sintomas ng TS, at ang pagiging hindi 

epektibo ng pagpaparusa at paggagantimpala. 

• Maging handang ipaliwanag ang mga kagandahan ng pagtuturo ng mga panghabambuhay na kasanayan para makatulong sa 

pamamahala ng mga sintomas na mahirap pangasiwaan.

• Magbahagi ng kaalaman sa mga magulang at guro kaugnay ng impormasyon at suporta na available mula sa TAA.

TUNGKULIN NG MGA AIDE AT PARAPROFESSIONAL

Madalas na ang mga aide ng guro at paraprofessional ang may pinakamadalas na one-on-one na pakikipag-ugnayan sa 

mag-aaral, at posibleng magkaroon sila ng mahalagang papel sa pagtiyak na nararamdaman ng mag-aaral na ligtas siya sa 

paaralan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pangangailangan ng mag-aaral at pagbibigay ng mga positibong suporta, 

makakatulong ang isang aide o paraprofessional sa pagbuo at pagpapatupad ng mga proactive at positibong estratehiya 

bilang bahagi ng plano sa pag-aasal ng mag-aaral. Dapat maramdaman ng mag-aaral na ang paraprofessional ay kakampi niya, 

makakapagbigay ng mga naaangkop na suporta, at tumatayo bilang tagapagtanggol niya, sa halip na isang taong nakatatanda na 

naroon lang para “pangaralan” siya. Maaaring makatulong ito para mabawasan ang stress ng mag-aaral at mga sintomas ng tic, 

na magreresulta sa mas matagumpay na kapaligiran sa pag-aaral. Mahahalagang mungkahi ang mga sumusunod:

• Alamin at unawain ang mga estratehiyang pinakamahusay na gumagana para sa mag-aaral. 

• Alamin kung ano ang mga nakakapagpatindi ng pagkabahala at mga sintomas ng mag-aaral.

• Alamin kung kailan hahayaang mapag-isa ang mag-aaral at kung kailan dapat mag-alok ng suporta.

• Kilalanin at tanggapin na dapat kang ituring ng mag-aaral bilang tagapagtanggol at kakampi niya.

• Kilalanin ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa mag-aaral.

• Maging komportableng magkaroon ng mga bukas na talakayan tungkol sa TS sa guro ng mag-aaral.

• Bumuo ng sistema para sa pakikipag-ugnayan sa guro tungkol sa mga gawain at kapaligiran na nakakapagpatindi at/o 

nakakabawas sa mga sintomas.

TUNGKULIN NG NURSE NG PAARALAN

Ang nurse ng paaralan ang propesyonal 

na makakapagbigay ng medikal na 

impormasyon. Dahil dito, sa nurse hihingi 

ng suporta ang mga mag-aaral at magulang 

para sa pagbibigay ng impormasyon 

sa mga tauhan ng paaralan kaugnay ng 

komplikadong neurodevelopmental na 

kapansanang ito. Para makatulong dito:

• Magbigay ng impormasyon kaugnay 

ng TS at mga kasabay na kapansanan 

para matulungan ang mga mag-aaral na 

walang diagnosis o suportahan ang mga 

na-diagnose na.

• Kausapin ang mga magulang na maaaring 

tumatangging tugunan ang diagnosis.

• Magbigay ng ligtas na lugar kung saan 

puwedeng magpahinga at maglabas ng 

mga tic ang mag-aaral kapag kailangan.

• Alamin ang mga medikasyon at side effect.

• Magbigay ng lugar para sa pag-idlip, na 

maaaring kailanganin dahil sa mga side 

effect ng mga medikasyon.

• Turuan ang mga tauhan tungkol sa mga tic at iba pang nauugnay na isyu.

• Magbigay ng medikal na impormasyon sa mga pagpupulong tungkol sa IEP o 504 Plan.
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TUNGKULIN NG DRIVER NG BUS AT MGA TAUHAN SA CAFETERIA

Ang mga driver ng bus at tauhan sa cafeteria ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa mga kapaligirang hindi gaanong 

kinokontrol at sinusubaybayan, na kadalasang mga kapaligiran kung saan pinakanahihirapan ang mga mag-aaral na may 

TS. Maaaring magkaroon ng mahalagang papel ang mga miyembro ng tauhan na ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 

mga sumusunod:

• Alamin at unawain ang malalaking pagsubok na hinaharap ng mga mag-aaral na may TS sa araw-araw.

• Kilalaning maraming mag-aaral na may TS ang may mga sintomas na nauugnay sa pandama, na maaaring mapatindi ng mga 

maingay at magulong kapaligiran gaya ng cafeteria at bus.

• Tandaang bagama’t maaaring makapagpahirap ang mga kapaligirang ito, maaari ding maging oportunidad ang mga ito para 

sa pakikihalubilo at pagre-relax.

• Kilalaning karaniwang tumitindi ang mga sintomas sa katapusan ng araw.

• Alamin kung may mga mag-aaral na inaapi, at kabilang dito ang panggagaya ng mga tic ng mag-aaral. 

• Bumuo ng ugnayan kung saan nararamdaman ng mga mag-aaral na ligtas silang makakapagtalakay ng mga komplikasyon 

at estratehiya.

• Iulat sa mga administrator ang mga problema bago pa lumaki ang mga ito.

• Alamin ang anumang estratehiya at plano sa pag-aasal at kung paano makakasuporta ang mga ito sa mag-aaral.

TUNGKULIN NG PROPESOR SA KOLEHIYO

Malaki ang papel ng mga propesor sa kolehiyo sa pagtatagumpay sa kolehiyo at pagpapanatili ng mag-aaral. Karaniwang 

madalas makipag-ugnayan ang mga propesor sa mga mag-aaral, at puwede silang magpayo at maging mentor sa kanila 

tungkol sa mga oportunidad at pagpipilian sa career. Maaari din silang magkaroon ng malaking impluwensya sa oportunidad ng 

mag-aaral na magtagumpay sa kanyang pipiliing larangan. Maaari ding maapektuhan ang mga mag-aaral ng mga paghuhusga 

ng faculty kaugnay ng kanilang katalinuhan dahil sa mga maling pag-aakala tungkol sa TS, na maaaring makaapekto sa kanyang 

pagpapahalaga sa sarili. Maaaring makatulong na:

• Ipakilala ang iyong sarili sa mag-aaral, at itanong kung may magagawa ka para makatulong.

• Maging maalam tungkol sa TS. Maaaring maging mas handa ka para sa pagkakaroon ng mga motor at vocal tic sa klase kung 

mayroon kang pangunahing kaalaman tungkol sa TS at mga nauugnay na kapansanan.

• Kilalaning ang mga tic ay mga hindi nakokontrol na paggalaw at paggawa ng tunog na maaaring magbago sa paraang 

hindi inaasahan. Bagama’t maaaring mukhang sinasadya at nakokontrol ng tao ang mga tic, hindi ito totoo. Hindi dapat 

asahang pipigilan ng mga mag-aaral ang kanilang mga tic. Kung talagang nakakaabala ang mga tic, dapat alamin kung may 

makakatulong na electronic na device.

• Huwag pansinin ang mga sintomas na maaaring hindi pansinin. Nagpapakita ito ng pagtanggap at pagturing na karaniwan lang 

ang mga tic. Kung magsisilbi kang halimbawa ng pagtanggap, maaaring mabawasan ang pang-aapi at stress, at matulungan 

ang mga mag-aaral na may TS na ituon ang kanilang lakas sa pag-aaral sa halip na sa pagpipigil ng mga tic.

• Unawaing kadalasang nakakapagpatindi ng mga sintomas ang stress. Karaniwang nakakadagdag sa stress ang mga pagsusulit 

at presentasyon. Maaaring kailanganing gumawa ng mga pagbabago sa mga presentasyon at ibigay ang mga pagsusulit sa 

hiwalay at pribadong lokasyon. 

• Magtakda ng malilinaw na dapat asahan at magbigay ng detalyadong syllabus para mabawasan ang pagkabahala. 

• Sumangguni sa taong nakatalaga sa iyong institusyon para matukoy kung aling mga akomodasyon at pagbabago sa proseso 

ng pag-aaral ang inaprubahan para sa mag-aaral. Inaatasan ng ADA ang mga institusyon ng postsecondary na edukasyon na 

magsagawa ng mga makatuwirang akomodasyon at pagbabago para sa mga mag-aaral na may mga kapansanan. Ang mga 

akomodasyon para sa mga mag-aaral na may TS ay maaaring makatulong na mabawasan ang pagkabahala, matugunan ang 

mga kahirapan sa sulat-kamay, at mabawasan ang oras na ginugugol sa pagkakaroon ng mga tic o pagtutuon sa pagpigil ng 

mga ito.

10
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MGA KARANIWANG KOMPLIKASYONG NAUUGNAY SA TS: MGA TUNGKULIN NG MGA 
GURO AT SUMUSUPORTANG TAUHAN

OT – Occupational Therapist

SLP – Speech Language Pathologist

C – Counselor 

SP – Psychologist ng Paaralan

PL – Principal

N – Nurse

T – Guro 

CT/RT – Consultant Teacher/Resource Teacher 

SE – Guro ng Espesyal na Edukasyon 

C & B – Suporta sa Cafeteria at Mga Driver ng Bus 

P/A – Paraprofessional/Aide

Behav – Espesyalista sa Pag-aasal
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Pangangasiwa 

Pagpoproseso ng Pandama 

Atensyon

Pag-oorganisa

Pakikihalubilo sa Kapwa 

at Pragmatics 

Mga Aktibidad sa Araw-araw 

na Pamumuhay

Dysgraphia/Paggamit 

ng Keyboard 

Kaayusan ng Pagtulog

Mga Pantulong na Device

Mga Isyu sa Pang-aapi

Kakulangan sa Pagpipigil

Pag-intindi sa Binabasa

Anxiety

Pagiging Masimbuyo

Mga Matinding Sintomas 

OT SLP C SP PL N T
CT/
RT SE C&B P/A Behav

Mga Kapansanang Nauugnay 

sa Wika

Mga Obessive Compulsive 

na Asal

Pagkautal

Mga Kasanayan sa Bokasyon
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MGA MADALAS ITANONG PARA SA MGA GURO

1. Makakatulong ba ang mga programang nakabatay sa pagpaparusa at paggagantimpala para magkaroon ng motibasyon ang 

mag-aaral na kontrolin ang kanyang mga tic sa silid-aralan?

Karaniwang hindi nakakatulong sa mga mag-aaral ang mga parusa at gantimpala, dahil ang mga sintomas nila ay mga neurological 

na udyok at hindi nila nakokontrol. Para sa ilan, nakakabawas sa mga neurological na udyok na ito ang pakikilahok o pagkasabik sa 

gusto nilang aktibidad, na maaaring mapagkamalang kakayahang kontrolin ang mga sintomas.

2. Ano ang pinakamainam na pagturing sa mga sintomas ng TS para maibigay ang mga naaangkop na suporta sa halip na 

gumamit ng pagpaparusa?

Dapat ituring ang mga sintomas ng TS bilang mga nagbabago-bagong neurological na udyok, katulad ng udyok na kamutin ang 

kagat ng insekto. Sa pamamagitan ng pagkamot sa kagat, maaaring makaranas ng panandaliang ginhawa ang isang indibidwal. 

Gayunpaman, kadalasang magbabalik ang udyok pagkalipas ng ilang sandali. Bukod pa rito, isang karaniwang sintomas ng TS 

ang kakulangan sa pagpipigil, na nauugnay sa kahirapang pigilan ang mga sintomas, mga pisikal o pasalitang pag-aasal, at mga 

reaksyon sa kapaligiran ng mag-aaral. Nakakadagdag ang kakulangan sa pagpipigil sa maling pag-aakala na nakokontrol ng 

mga mag-aaral ang mga sintomas. Mas epektibo ang pagsuporta sa mag-aaral sa pagbuo ng mga estratehiya at technique sa 

pamamahala ng mga komplikasyon kumpara sa pagpaparusa para sa mga neurological na sintomas na ito na komplikado at 

kadalasang hindi nauunawaan. 

3. Dapat bang hikayatin ang isang mag-aaral na pigilan ang kanyang mga tic?

Hindi, huwag hikayatin ang pagpipigil ng mga tic. Kailangan ng matinding lakas at atensyon para mapigilan ang mga tic at iba pang 

sintomas. Karaniwang nakakabawas ang pagpipigil ng mga tic sa lakas na kailangan para magtuon ng atensyon at magsagawa ng 

mga gawain. Dahil nakakaranas ng kahihiyan ang mga mag-aaral bunsod ng mga sintomas, kadalasang susubukan nila mismo na 

pigilan ang mga tic hangga’t maaari.

4. Ano ang mga pinakakaraniwang nauugnay na kapansanang nakakaapekto sa mga mag-aaral? 

Dahil naiiba ang bawat mag-aaral, maaaring maiba rin ang mga nauugnay na kapansanan. Kabilang sa mga karaniwang nauugnay 

na kapansanan ang mga obsessive-compulsive na asal, dysgraphia, anxiety, at ADHD. Karaniwan din ang mga kakulangan sa 

pangangasiwa, kakulangan sa pakikihalubilo sa kapwa, at kakulangan sa pandama.

5. Sinusubukan ba akong manipulahin ng mga mag-aaral kapag mahina nilang binibigkas ang mga tunog o sinusubukan nilang 

gamitin ang kanilang mga tic para hindi gawin ang mga gawain nila? 

Malamang na ang pagsasalita nang mahina ay estratehiya para matugunan ang udyok sa paraang hindi makakapanakit o 

makakaabala. Hindi karaniwang ginagamit ang mga tic bilang dahilan; gayunpaman, karaniwang tumitindi ang mga ito sa mga 

sitwasyong nakakadagdag sa stress, at kung minsan ay napagkakamalan ang pagbanggit sa mga ito bilang pagdadahilan. 

Samakatuwid, mainam na pansinin kung kailan ito nagaganap para matukoy kung anong kakulangan sa kasanayan ang 

nakakahadlang, at makabuo ng mga kapaki-pakinabang na suporta para hindi na magkaroon pa ng mas matitinding sintomas  

o pag-iwas. 

6. Makakatulong bang magbigay ng mga pahinga sa tuwing nagkakaroon ng mga tic ang mag-aaral na may TS? 

Maaaring makatulong ang pagbibigay ng pahinga sa ilang mag-aaral, pero maaaring makasama pa ito sa iba. Mainam na ipaalam sa 

mag-aaral na puwede siyang umalis sa silid-aralan nang sandali, dahil nakakabawas ito sa pagkabahala na para siyang “nakakulong.” 

Gayunpaman, para sa iba, maaaring mapagkamalan ang paghikayat na umalis sila bilang mensaheng dapat ikahiya ang mga tic sa 

halip na ituring na “karaniwan” ang mga ito para sa mag-aaral na may TS. 

7. Palagi bang nakakaabala ang mga tic sa ibang mag-aaral? 

Depende ito kung paano tutugunan ng mga guro ang mga tic at kung naturuan ang mga kaklase tungkol sa TS. Sa karamihan 

ng mga sitwasyon, kung tatanggapin at hindi papansinin ng mga guro ang mga tic, gaya ng hindi pagpansin sa iba pang tunog 

(hal.-lawn mower, eroplano, pagsinok, pag-ubo, atbp.), mababawasan ang mga tic at karaniwang natututunan ng mga kaklase 

na tanggapin at hindi pansinin ang mga ito. Para sa higit pang impormasyon at sanggunian tungkol sa pagtuturo sa mga kaklase 

tungkol sa TS, puwede kang pumunta sa website ng TAA o makipag-ugnayan sa TAA. May magandang artikulo sa website ng 

TAA na pinamagatang Educating Classmates About Tourette Syndrome. Bukod pa rito, puwede kang humiling ng presentasyon 

sa pamamagitan ng Youth Ambassador Program ng Tourette Association, na binubuo ng mga teenager na sinanay na magbigay 

ng mga presentasyon tungkol sa TS.

8. Bakit higit na mas maraming sintomas ang ilang mag-aaral sa mga partikular na klase kumpara sa iba? 

Dahil nakakapagpatindi ng mga sintomas ang pagkabahala, maaaring ipakita ng madalas na pagkakaroon ng mga tic ang mas 

matinding pagkabahala sa mga klase kung saan mas nahihirapan o nase-stress ang mag-aaral. Maaari ding itinuturing na ng 

mag-aaral bilang ligtas na kapaligiran para sa pag-tic ang isang partikular na klase. Posibleng iba pang dahilan ang partikular na 

oras, dahil kadalasang tumitindi ang mga tic kaugnay ng pagkagutom, pagtatapos ng araw, o mga aktibidad na mas masigla o 

nagdudulot ng stress. 

9. Bakit kapaki-pakinabang na magbigay ng hiwalay na lokasyon para sa pagkuha ng pagsusulit ng mag-aaral na may TS? 

Dahil kailangan ng lakas at pagtutuon para pigilan ang mga tic, kadalasang sinusubukan ng mga mag-aaral na pigilan ang mga 

tic kapag kumukuha ng pagsusulit para hindi maabala ang kanyang mga kaklase. Sa pribadong lokasyon, makakapagtuon siya 

sa pagsusulit sa halip na sa kanyang mga tic.

10. Maiuugnay ba sa pagkakaroon ng Tourette Syndrome ang pagkakaroon ng maikling pasensya? 

Oo, sa maraming dahilan. Nakakahiya at nakakapagod ang mamuhay nang may TS. Maaaring mahirapan ang mga mag-aaral 

na may isyu sa kakulangan ng pagpipigil na pigilan ang kanyang mga emosyon. Bukod pa rito, maraming karaniwang nauugnay 

na kapansanan gaya ng mga isyu sa pandama, kabagalan ng pagpoproseso, kakulangan sa pangangasiwa, OCD, at ADHD, na 

nakakapagpatindi ng pagkayamot, na nauuwi sa matinding galit. 


