Modyul 5 – Pag-iimpok

ACTIVITY SHEET 5-1
Pagtatakda ng layunin sa
pag-iimpok

Hakbang sa pagtatakda ng layunin:
1.Tukuyin ang dalawang konkretong layunin para sa medium na termino ( sa kasalukuyang
taon) o kaya para sa mahabang panahon ( higit sa isang taon). Kung mayroon kang pamilya,
talakayin mo ang iyong layunin para mapagtulungan at makamit ito.
2. Magsaliksik para sa nasabing halaga.
3. Magpasya kung kalian mo gustong makamit ang layuning ito. Ito ang magiging batayan
ninyo sa pagtakda ng panahon.
4. Isipin kung magkano ang kailangan mong ipunin sa bawat buwan. Gamitin ang chart na
nasa ibaba.
5. Gumawa ng makatotohang pagtatanong sa sarili. Kaya mo bang ma-ipon ito sa bawat
buwan?
6. Gumawa ng remedy/ adjustment kung kinakailangan. Maaaring habaan mo pa ang iyong
takdang panahon para sa pag-iiimpok. O kaya ay magpasya upang mabawasan ang mga
gastusin o magdagdag ng kita. Maari ka ring magpasya alin sa mga layunin ang higit na
mahalaga para sa iyo at magplano muna para dito.
7. Mag-takda ng automatikong paglipat ng pera sa `saving account`para sa iyong layunin.
Tandaan, bayaran muna ang iyong sarili.
8. Isulat ang sariling pangako patungo sa layuning pag-iimpok.
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9. Pag-isipan din kung ano ang maaaring magyari habang nag-iimpok. Gamitin ang chart sa ibaba upang
isulat/itala ang mga posibleng problema at kung paapano ito malulutas.
1. Write down your personal commitment toward saving for your goal.
2. Think about what might get in the way of saving for your goal. Use the chart to write
down the possible problems and how you might solve them.
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