MCHAT
Pakisagot po lamang itong manga sumusunod na tanong kung paano ang inyong anak sa
pangkaraniwang araw. Mangyari po lamang na subukang sagutin ang bawat tanong.
Kung ang paguugali ay paminsan-minsan lamang, pakisagot po na parang hindi niya ito
ginagawa.
1. Natutuwa ba ang inyung anak kung siya ay nilalaro kagaya nang
Oo__Hindi__
iduyan o iugoy sa tuhod?
2. Ang inyo bang anak ay nagkakaakit o nagkakainteres
Oo__Hindi__
sa ibang bata?
3. Gusto ba nang inyong anak ang umaakyat sa manga hagdan at
Oo__Hindi__
iba pang akyatin?
4. Natutuwa ba ang inyung anak kapag siya ay nakikipaglaro nang
Oo__Hindi__
“kit-bulaga” o “taguan”
5. Ang inyo bang anak ay mahilig magpanggap, halimbawa: may
Oo__Hindi__
kausap sa telepono, nagaalaga nang manika o pakunwari nang
iba pang laruan.
6. Ang inyo bang anak ay naituturo iyong bagay na gusto niyang
Oo__Hindi__
hingin sa inyo?
7. Ginagamit ba nang inyong anak ang kanyang “hintuturo”
Oo__Hindi__
kung mayroon siyang bagay na gusto?
8. Ang inyo bang anak ay nakakalaro nang maayos nang manga
Oo__Hindi__
maliliit na laruan gaya nang manga “bloke” o “kotse” na hindi
isinusubo sa bibig o kaya ay kusang binabagsak?
9. Ang inyo bang anak ay nagdadala nang manga bagay na gusto Oo__Hindi__
niyang ipakita sa inyo?
10. Ang inyo bang anak ay nakakatingin o nakakatitig sa inyong mata Oo__Hindi__
nang mahigit na isa o dalawang segundo?
11. Ang inyo bang anak ay mabilis maingayan
(Baligtarin) Oo__Hindi__
o madaling nakaramdam sa ingay (tinatakpan ang tainga)
12. Ngumingiti ba sa inyo and inyong anak kapag ikaw ay tumitingin
Oo__Hindi__
sa kanya o siya ay inyong tinititigan?
13. Ginagaya ka ba nang anak mo, halimbawa, kung ikaw ay
Oo__Hindi__
gumawa nang isang mukha, gagayahin ka ba nang anak mo?
14. Tumutugon o sumasagot ba ang inyong anak pag inyung
Oo__Hindi__
tinatawag and kanyang pangalan?
15. Kung ikaw ay tumuru sa isang laruan sa isang parte nang
Oo__Hindi__
inyong silid, susundan ba niya ito nang tingin?
16. Lumalakad na ba ang inyong anak?
Oo__Hindi__
17. Tinitignan ba nang inyong anak ang manga bagay na inyo ding
Oo__Hindi__
tinitignan?
18. Mayroon bang kakaibang galaw nang kanyang daliri (Baligtarin) Oo__Hindi__
o kamay na nilalapit sa kanyang mukha?
19. Ikaw ba ay inaakit nang inyung anak sa kanyang manga sariling
Oo__Hindi__
gawain?

20. Mayroon bang pagkakataon na ikaw ay nagaalala
(Baligtarin)
na baka bingi ang inyong anak?
21. Naiintindihan ba nang inyong anak ang manga sinasabi nang
ibang tao?
22. Mayroon bang pagkakataon na ang inyong anak ay
(Baligtarin)
tulala o tumititig sa wala o kaya ay gumala na walang dahilan?
23. Tinitingnan ba nang inyong anak ang inyong mukha kung ano
ang inyong tugon kung siya ay hinaharap nang bagay na hindi
niya alam?

Oo__Hindi__
Oo__Hindi__
Oo__Hindi__
Oo__Hindi__

Puntos Kritical: ______
Puntos Kabuuan: _______
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