
Ang usa ka 501(c)(3) nga organisasyon nga dili 
para mokita mao ang Pathways.org.

MAHIMO NGA KOPYAHON. 
AYAW UG USBA, KINAHANGLAN NGA ILHON ANG PATHWAYS.ORG

Ang pagtugot sa pagkutlo sa bisan unsang bahin niini nga buhat kinahanglang makuha gikan sa 
Pathways.org. Ang mga materyales gihatag nga walay bayad; alay mga bayranan o mga bayronun ang 

mahimong iuban sa bisan unsang mga materyal sa Pathways.org nga walay sinuwat nga pagtugot.
© Copyright 2021

0-3 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa 
Kalambo-an 
Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of 
Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung 
inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto 
sa inyong doctor o pediatrisyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa. 

Paglihok
Samtang nag-ubo, motukod sa iyang mga bukton
Samtang nag-ubo, moisa ug motuyhakaw sa iyang ulo
Makalihok sa iyahang mga kumo gikan sa serado ngadto sa pag-abli
Makadala sa iyang mga kamot ngadto sa baba
Makaisa sa iyang mga tiil ug kamot gikan sa iyang gihigdaan kung malipay

Igbalati
Samtang naghigda, makasunod ug tan-aw sa dulaan nga ipaagi sa iyang 
panan-aw gikan sa usa ka kilid ngadto sa pikas
Samtang naghigda, mosulay ug kab-ot sa dulaan nga ipakita ibabaw sa iyang 
dughan
Samtang naghigda, motan-aw sa mga nawong o mga dulaan nga dili maghiwi 
ang ulo
Makalma pinaagi sa pagduyan, paghikap,  ug hinay nga mga tingog
Ganahan ug ilihok ilihok e.g. iuntol untol sa tuhod

Komunikasyon
Moharong ug tan-aw sa imong mga mata
Lahi lahi ang klase sa hilak depende sa gikinahanglan, e.g. gigutom vs. gikapoy
Mokatawa, mag “coo”
Molingi sa gigikanan sa tingog
Mohilom o mongisi kung makadungog ug tingog
Magpakitag interes sa pagtan-aw sa nawong

Pagpakaon
Motutoy sa suso o sa bibiron kung ipaduol kini sa baba
Molihok ang dila aron pagsupsop
Moinom ug 2 oz. to 6 oz. nga gatas kada patutoy, kaunom sa usa ka adlaw
Maayo ang pagsupsop ug pagtulon matag panahon sa pagtutoy

OO DILI



Panid 1 

Paglihok
Mokab-ot sa dulaan nga ibutang sa iyang tiyan
Samtang naghayang, maka balhin balhin sa dulaan gikan sa usa ka kamot ngadto 
sa usa
Samtang naghayang, mokab-ot sa iyang mga tiil aron sa pagdula-dula niini.
Mosuporta sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang mga kamot samtang naglingkod
Makaligid gikan sa kulob, pahayang ug balik sa kulob
Samtang nagtindog nga adunay nagsuporta, maka butang ug gibug-aton sa iyang 

mga tiil

Igbalati
Mogamit sa duha ka kamot sa pagkupot ug pag tan- aw sa dulaan
Kasagaran malipayon kung wala gikapoy o gigutom
Ibutang ang kamot, o maskin unsa ang makubtan, sa baba
Mapakalma pinaagi sa pagduyan, paghikap o sa hinay nga mga tingog
Dili saputon sa adlaw adlaw nga mga tingog
Ganahan sa klase klase nga mga paglihok kaniya

Komunikasyon
Magsugod na ug sulti ug mga consonant sounds, sama sa “da, da, da” ug uban pa
Maghimo ug lain lain nga mga tingog aron mapakita ang iyang gibati
Mag “babble” o magyama yama aron mahatagan ug atensyon
Maminaw ug motubag kung pakigsultihan
Mopakita ug reaksyon sa kalit nga mga tingog o saba
Maka matikod sa mga dulaan nga motingog

OO DILI

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of 
Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung 
inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto 
sa inyong doctor o pediatrisyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa. 

4-6 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa 
Kalambo-an 

Ang usa ka 501(c)(3) nga organisasyon nga dili 
para mokita mao ang Pathways.org.

MAHIMO NGA KOPYAHON. 
AYAW UG USBA, KINAHANGLAN NGA ILHON ANG PATHWAYS.ORG

Ang pagtugot sa pagkutlo sa bisan unsang bahin niini nga buhat kinahanglang makuha gikan sa 
Pathways.org. Ang mga materyales gihatag nga walay bayad; alay mga bayranan o mga bayronun ang 

mahimong iuban sa bisan unsang mga materyal sa Pathways.org nga walay sinuwat nga pagtugot.
© Copyright 2021



Panid 2

Pagpakaon
Magpakitag interes sa pagkaon
Mo abri sa baba kung maduol ang kutsara 
Mobalhin balhin sa dinugmok nga pagkaon gikan sa atubangan sa baba 
padulong sa likod
Mosugod na ug kaon ug lugaw o cereal ug mga dinugmok nga pagkaon

OO DILI

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of 
Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung 
inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto 
sa inyong doctor o pediatrisyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa. 

4-6 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa 
Kalambo-an 

Ang usa ka 501(c)(3) nga organisasyon nga dili 
para mokita mao ang Pathways.org.

MAHIMO NGA KOPYAHON. 
AYAW UG USBA, KINAHANGLAN NGA ILHON ANG PATHWAYS.ORG

Ang pagtugot sa pagkutlo sa bisan unsang bahin niini nga buhat kinahanglang makuha gikan sa 
Pathways.org. Ang mga materyales gihatag nga walay bayad; alay mga bayranan o mga bayronun ang 

mahimong iuban sa bisan unsang mga materyal sa Pathways.org nga walay sinuwat nga pagtugot.
© Copyright 2021



Panid 1 

Paglihok
Makalingkod na nga dili hawiran, manghawid o mosandig

Samtang naglingkod, makakab-ot na sa mga dulaan nga dili matumba

Makabangon na gikan sa hayang o kulob nga posisyon ngadto sa paglingkod

Magsugod na ug lihok ginamit ang ilis ilis nga paglihok sa mga kamot ug tiil e.g. 

mokamang, modahik

Mo-isa na sa ulo ug mo tukod sa iyang siko sa panahon sa Tummy Time

Mosunod ug tan-aw sa mga butang samtang naglingkod

Mopakita ug mas dugang nga control samtang nagligid o naglingkod

Mopunit sa gagmay nga mga butang pinaagi sa kumagko ug mga tudlo

Diha sa simple nga panagdula, mosundog sa uban 

Igbalati
Motan aw ug modiskubre ug maayo sa usa ka butang ginamit ang duha ka 

kamot ug baba

Mopakli ug dungan sa daghang tipug-ok nga panid sa libro 

Mag eksperimento sa gikusgon sa pagpunit sa lain laing mga butang

Motan-aw sa mga talan awon o mga butang, malayo man o maduol

Motan aw ug maayo sa porma , gidak-on ug grano sa mga dulaan ug sa iyang 

palibot

Motan-aw sa palibot gikan sa nagkalahi lahi nga mga posisyon – naghayang o 

nagkulob, naglingkod, nagkamang ug nagtindog nga  gihawiran

Ganahan sa mga lain-laing lihok – pagpa-untol untol ug pagduyan duyan

OO DILI

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of 
Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung 
inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto 
sa inyong doctor o pediatrisyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa. 

7-9 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa 
Kalambo-an 

Ang usa ka 501(c)(3) nga organisasyon nga dili 
para mokita mao ang Pathways.org.

MAHIMO NGA KOPYAHON. 
AYAW UG USBA, KINAHANGLAN NGA ILHON ANG PATHWAYS.ORG

Ang pagtugot sa pagkutlo sa bisan unsang bahin niini nga buhat kinahanglang makuha gikan sa 
Pathways.org. Ang mga materyales gihatag nga walay bayad; alay mga bayranan o mga bayronun ang 

mahimong iuban sa bisan unsang mga materyal sa Pathways.org nga walay sinuwat nga pagtugot.
© Copyright 2021



Panid 2

Komunikasyon
Mosundog sa mga tingog

Mopakitag mas daghan pa nga klase sa pagtingog ug paggamit sa mga syllables 

sa pag-babble o pagyamayama

Magtubag tubag kung pakigsultihan

Makaila sa tingog sa iyang ngalan

Motan-aw sa mga pamilyar nga mga butang o tawo kun hinganlan kini

Makasunod sa simple nga mga sugo kung ubanan kini sa pagsenyas

Makaila sa mga simple ug kasagarang gigamit nga mga pulong

Makagamit ug simple nga mga sinyas sama sa paglingo lingo alang sa “dili”

Feeding
Kung maglingkod, makahawid ug maka-inom gikan sa bibiron

Mokaon na sa mga mas lapot ug dinugmok nga pagkaon

Ganahan mag-paakpaak ug mga butang o dulaan nga makamasahe sa sakit nga 

mga lagos sa panahon sa pag-ngipon

Dugay magutman pagkahuman ug kaon

Mosugod na ug pangita ug pagkab-ot sa mga butang sama sa pagkaon nga anaa 

sa iyang duol

Magpakita ug reaksyon sa mga bag-ong mga baho ug mga lami

OO DILI

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of 
Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung 
inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto 
sa inyong doctor o pediatrisyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa. 

7-9 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa 
Kalambo-an 

Ang usa ka 501(c)(3) nga organisasyon nga dili 
para mokita mao ang Pathways.org.

MAHIMO NGA KOPYAHON. 
AYAW UG USBA, KINAHANGLAN NGA ILHON ANG PATHWAYS.ORG

Ang pagtugot sa pagkutlo sa bisan unsang bahin niini nga buhat kinahanglang makuha gikan sa 
Pathways.org. Ang mga materyales gihatag nga walay bayad; alay mga bayranan o mga bayronun ang 

mahimong iuban sa bisan unsang mga materyal sa Pathways.org nga walay sinuwat nga pagtugot.
© Copyright 2021



Panid 1 

Paglihok
Mobutang sa mga butang ngadto sa usa ka sudlanan nga dako ang baba

Mogamit sa kumagko ug ikaduhang tudlo aron mopunit ug gagmay nga mga 

butang

Mobira sa iyang kaugalingon aron sa pagtindog ug molakaw nga mag-gabay sa 

mga lingkoranan

Motindog nga siya ra ug magsugod naglakaw nga siya ra usab

Mag usab usab ang posisyon aron pag tan-aw sa palibot ug pagkuha sa 

gustong kuhaon

Makabalanse na kung molabay ug butang samtang naglingkod

Mopakpak sa iyang mga kamot

 

Igbalati
Ganahan maminaw ug mga kanta

Usisahon ang mga dulaan pinaagi sa mga kamot ug baba

Mokamang padulong o palayo sa mga butang nga makita sa layo

OO DILI

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of 
Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung 
inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto 
sa inyong doctor o pediatrisyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa. 

10-12 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa 
Kalambo-an 

Ang usa ka 501(c)(3) nga organisasyon nga dili 
para mokita mao ang Pathways.org.

MAHIMO NGA KOPYAHON. 
AYAW UG USBA, KINAHANGLAN NGA ILHON ANG PATHWAYS.ORG

Ang pagtugot sa pagkutlo sa bisan unsang bahin niini nga buhat kinahanglang makuha gikan sa 
Pathways.org. Ang mga materyales gihatag nga walay bayad; alay mga bayranan o mga bayronun ang 

mahimong iuban sa bisan unsang mga materyal sa Pathways.org nga walay sinuwat nga pagtugot.
© Copyright 2021



Panid 2

Komunikasyon
Makasabot ug mogamit sa mga pulong “dada” o “mama”

Mosundog ug mga tingog sa paglitok

Adunay mga tingog ug mga ritmo sa pagsulti ang pagyamayama

Makasabot na sa “dili”

Mosunod sa simple nga mga sugo e.g. “ali diri”

Motan-aw sa asa ka nag tan-aw ug nagtudlo

Taas taas na ang I-yamayama ug makig-estorya

Mosulti ug usa o duha ka pulong

Mogamit na sa mga kamot kung mopadayag sa unsay iyang gusto e.g. “moisa sa 

kamot kung gusto magpakugos”

Pagpakaon
Kabalo na mokaon nga magkinamot

Mokaon ug ubay ubay na nga pagkaon

Makagamit na ug baso nga walay takob

Mosulay na ug kaon sa mga humok nga pagkaon sama sa utanon, humok nga 

mga prutas, ug mga pagkaon nga mahimo lang kuptan sa kamot (hiniwa-hiwa 

nga saging, nilutong pasta)

Mosugod na ug kaon nga siya ra gamit ang kubyertos

Ganahan ug lain lain nga mga baho ug lami

OO DILI

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of 
Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung 
inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto 
sa inyong doctor o pediatrisyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa. 

10-12 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa 
Kalambo-an 

Ang usa ka 501(c)(3) nga organisasyon nga dili 
para mokita mao ang Pathways.org.

MAHIMO NGA KOPYAHON. 
AYAW UG USBA, KINAHANGLAN NGA ILHON ANG PATHWAYS.ORG

Ang pagtugot sa pagkutlo sa bisan unsang bahin niini nga buhat kinahanglang makuha gikan sa 
Pathways.org. Ang mga materyales gihatag nga walay bayad; alay mga bayranan o mga bayronun ang 

mahimong iuban sa bisan unsang mga materyal sa Pathways.org nga walay sinuwat nga pagtugot.
© Copyright 2021



Panid 1 

Paglihok
Makalakaw nga siya ra nga talagsa ra matumba

Mopungko aron pagpunit ug dulaan

Makapatong ug duha ka butang o bloke

Igbalati
Aduna nay regular nga iskedyul sa pagkatulog

Motabang sa pag-suot ug paghubo sa iyang sinina

Mokaon na ug lain laing mga pagkaon

Komunikasyon - Pag-abot ug 15 ka Bulan
Makagamit na ug 5-10 ka mga pulong

Mosundog ug mga simple nga mga pulong ug aksyon

Makahimo na ug aksyon inubanan sa mga tingog

Kanunay nga makasunod sa simple nga mga direksyon

Magpakita ug kaikag sa pagtan-aw ug mga litrato

Makahibalo ug 1-2 ka parte sa lawas kung hinganlan kini

Makasabot na ug mga 50 ka mga pulong

OO DILI

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of 
Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung 
inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto 
sa inyong doctor o pediatrisyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa. 

13-18 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa 
Kalambo-an 

Ang usa ka 501(c)(3) nga organisasyon nga dili 
para mokita mao ang Pathways.org.

MAHIMO NGA KOPYAHON. 
AYAW UG USBA, KINAHANGLAN NGA ILHON ANG PATHWAYS.ORG

Ang pagtugot sa pagkutlo sa bisan unsang bahin niini nga buhat kinahanglang makuha gikan sa 
Pathways.org. Ang mga materyales gihatag nga walay bayad; alay mga bayranan o mga bayronun ang 

mahimong iuban sa bisan unsang mga materyal sa Pathways.org nga walay sinuwat nga pagtugot.
© Copyright 2021



Panid 2

Komunikasyon - Pag-abot ug 15 ka Bulan
Makatubag na sa mga simpleng pangutana

Mosumay sa mga pulong nga madungog gikan sa uban

Magpadayon sa iyang pag-yamayama

Motudlo sa mga nailhang mga butang ug mga tawo sa litrato

Makasabot sa “sa sulod” ug “sa ibabaw”

Motubag sa mga pangutana nga nagkinahanglan ug oo/dili nga tubag pinaagi sa 

paglingo-lingo/pagyango sa ulo

Pagpakaon
Nagkadaghan ang kan-on nga mga ginagmay nga hiniwa nga mga pagkaon

Makahawid ug makainom gikan sa baso nga adunay hawiranan

OO DILI

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of 
Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung 
inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto 
sa inyong doctor o pediatrisyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa. 

13-18 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa 
Kalambo-an 

Ang usa ka 501(c)(3) nga organisasyon nga dili 
para mokita mao ang Pathways.org.

MAHIMO NGA KOPYAHON. 
AYAW UG USBA, KINAHANGLAN NGA ILHON ANG PATHWAYS.ORG

Ang pagtugot sa pagkutlo sa bisan unsang bahin niini nga buhat kinahanglang makuha gikan sa 
Pathways.org. Ang mga materyales gihatag nga walay bayad; alay mga bayranan o mga bayronun ang 

mahimong iuban sa bisan unsang mga materyal sa Pathways.org nga walay sinuwat nga pagtugot.
© Copyright 2021



Komunikasyon pag-abot ug 21 ka Bulan
Makagamit ug mga 50 ka mga pulong

Kanunay nga mosundog ug mga bag-o nga mga pulong

Makangalan ug mga butang ug mga litrato sa butang

Makasabot na sa mga pulong nga ako, ikaw, akoa

Paspas nga makasabot sa bag o nga mga pulong

Maka-ila ug 3-5 ka mga parte sa lawas

OO DILI

Komunikasyon -Pag abot ug 24 ka Bulan
Mogamit ug mga aksyon ug mga pulong kung magdula dula 

Mosulti na ug mga pulong nga tagduha duha

Mogamit na ug ako, ikaw , akoa

Makasabot sa mga pulong nga nagpasabot ug aksyon e,g. lukso, dagan

Makasunod na ug tag-duha ka sugo, e,g, “ Punita kanang imong coat ug 

dad-a diri nako.”

Ganahan maminaw ug mga estorya.

OO DILI

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of 
Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung 
inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto 
sa inyong doctor o pediatrisyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa. 

19-24 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa 
Kalambo-an 

Ang usa ka 501(c)(3) nga organisasyon nga dili 
para mokita mao ang Pathways.org.

MAHIMO NGA KOPYAHON. 
AYAW UG USBA, KINAHANGLAN NGA ILHON ANG PATHWAYS.ORG

Ang pagtugot sa pagkutlo sa bisan unsang bahin niini nga buhat kinahanglang makuha gikan sa 
Pathways.org. Ang mga materyales gihatag nga walay bayad; alay mga bayranan o mga bayronun ang 

mahimong iuban sa bisan unsang mga materyal sa Pathways.org nga walay sinuwat nga pagtugot.
© Copyright 2021



2-3 ka Tuig nga Listahan sa mga Tamdanan 
sa Kalambo-an

Komunikasyon – pag abot ug 30 ka bulan
Kanunay na Mogamit ug 2-3 ka pulong nga pakig-estorya

Mogamit na sa pulong nga “sa sulod” ug “sa ibabaw”

50% sa iyang sinultihang masabtan na sa tigbantay

Makahimo ug 2 ka lahilahi nga sugo, e.g. “Ihatag nako ang imong bola 

dayon kuhaa imong coat.”

Makasabot na ug mga ngalan  ug mga puling ngalan

Makasabot ug unsa ang “akoa” ug “imoha”

OO DILI

Komunikasyon - Pag abot ug 36 ka bulan
Mangutana ug “unsa’ ug “asa” nga mga pangutana

Makabalo na sa termino kun daghan ang hisgotan, e.g. “mga iro”

Kasagaran sa isulti masabtan sa tigbantay

Makasabot sa kasagaran nga mga simple nga mga  pahayag 

Makasabot sa simple nga mga konsepto apil na ang mga kolor, lugar, oras

Makasabot ug “ngano” nga mga pangutana

OO DILI

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of 
Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung 
inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto 
sa inyong doctor o pediatrisyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa. 

Ang usa ka 501(c)(3) nga organisasyon nga dili 
para mokita mao ang Pathways.org.

MAHIMO NGA KOPYAHON. 
AYAW UG USBA, KINAHANGLAN NGA ILHON ANG PATHWAYS.ORG

Ang pagtugot sa pagkutlo sa bisan unsang bahin niini nga buhat kinahanglang makuha gikan sa 
Pathways.org. Ang mga materyales gihatag nga walay bayad; alay mga bayranan o mga bayronun ang 

mahimong iuban sa bisan unsang mga materyal sa Pathways.org nga walay sinuwat nga pagtugot.
© Copyright 2021


