PAGGALANG

MGA
PAMANTAYAN

Pinapahalagahan ng mga tagapayo ng
akademiko ang likas na kahalagahan ng lahat
ng mga mag-aaral.
Ang mga tagapayo ay bumubuo ng mga
positibong relasyon sa pamamagitan ng
pag-unawa at pagpapahalaga sa mga pananaw
at kultura ng mga mag-aaral, pinapanatili ang
nakasentrong pangmag-aaral na pamamaraan
at pag-iisip, at pinakikitunguhan ang mga
mag-aaral na may pagkamatugunin at
pagkamakatarungan.

PROPESYONALISMO

SAKLAW

Kumikilos ang mga tagapayo ng akademiko
alinsunod sa mga pamantayan ng propesyon ng
pagpapayo para sa higit na ikabubuti ng mga
mag-aaral, kasamaha, mga institusyon, at sa
mas mataas na edukasyon sa pangkalahatan

INTEGRIDAD

Iginagalang, ibinabahagi, at pinapahalagahan ng mga
tagapayo ng akademiko ang isang itinataguyod na
kultura para sa sari-saring populasyon.
Nagsusumikap ang mga tagapayo na lumikha at
suportahan ang mga kapaligiran sa pag-aaral na
isinasaalang-alang ang mga pangangailangan at
pananaw ng mga mag-aaral, mga institusyon, at mga
kasamahan, sa pamamagitan ng pagiging bukas,
pagsang-ayon, at pagkapantay-pantay.

Sadyang kumikilos ang mga tagapayo ng
akademiko sa alinsunod sa etikal at
propesyonal na pag-uugaling nabuo sa
pamamagitan ng binulay-bulay na gawain.
Pinapahalagahan ng mga tagapayo ang
katapatan, kalinawan, at pananagutan sa
mag-aaral, institusyon, at ang propesyon ng
pagpapayo.

PAGPAPALAKAS

PANGAKO

Inuudyok, hinihimok, at sinusuportahan ng
mga tagapayo ng akademiko ang mga
mag-aaral at ang pinakamalaking komunidad
ng edukasyon na kilalanin ang kanilang
potensyal, harapin ang mga hamon, at
igalang at ipahayag ang sariling katangian.

PANGANGALAGA

Pinahahalagahan ng mga tagapayo ng
akademiko at nakaalalay sa kahusayan sa
lahat ng mga sukat ng tagumpay ng
mag-aaral. Ang mga tagapayo ay tapat sa
mga mag-aaral, mga kasamahan, mga
institusyon, at sa propesyon sa pamamagitan
ng pagsusuri, iskolar na pagtatanong,
habang-buhay na karunungan, at
propesyonal na pag-unlad.

Ang Pahayag ng Pangunahing
Mga Pamantayan ng
NACADA ay sumasalamin sa
maraming mga konteksto ng
kultura at pang-edukasyon kung
saan isinasagawa sa buong
mundo ang akademikong pagpapayo. Isang
sari-saring, pandaigdigang kinatawanan ng
puwersa ng lakas ayon sa input ng mga
miyembro ng NACADA ay nag-ambag sa
paglikha ng pahayag. Sa bisa ng prosesong
ito, ang dokumentong ito ay kumakatawan sa
Mga Pamantayan ng propesyon nga
akademikong pagpapayo sa kabuuan.
Nalalapat ang mga pamantayang ito sa lahat
ng nagsasagawa ng pagpapayo sa
akademiko anumang papel, titulo o posisyon
nila bilang magtuturo sa kanilang mga
institusyon.

Ang mga tagapayo ng akademiko ay
tumutugon at naa-accesss ng iba sa mga
paraan na humahamon, sumusuporta,
nangangalaga, at nagtuturo.
Ang mga tagapayo ay bumubuo ng mga
ugnayan sa pamamagitan ng madamaying
pakikinig at habag sa mga mag-aaral, mga
kasamahan, at sa iba pa.

Habang ang mga bansa,
mga institusyon, at mga
mag-aaral ay mag-aalok
ng natatanging mga
kalagayan, ang Mga
Pamantayan ay magbibigay
ng patnubay sa mga tagapayo sa
akademiko sa kanilang propesyonal na
buhay. Ang mga tagapayo sa akademiko
ay tapat sa mga mag-aaral na pinapayuhan nila, kanilang mga institusyon,
kanilang propesyonal na kasanayan, at
ang mas malawak na komunidad sa
pagpapayo at pang-edukasyon.
Maaaring may mga panahon kung saan
hindi posible ang pantay na pagbabalanse ng lahat ng Mga Pamantayan. Sa
mga pagkakataong iyon, hinihimok ang
mga tagapayo sa akademiko na
pag-isipan at isali ang iba pang mga
propesyonal na nagpapayo sa
akademiko sa isang pag-uusap upang
malutas ang anumang salungatan sa
abot ng kanilang makakaya.

Pana-panahong sinusuri ang
Pahayag ng Pangunahing
Mga Pamantayan upang
matiyak ang pagkakahan-ay
nito sa kasalukuyang mga
propesyonal na kasanayan,
mga kakayahan, at mga pilosopiya.
NACADA: Ang Pangkalahatang Komunidad para sa Pagpapayong Akademiko ay
hinihimok ang mga institusyon na gamitin
ang Pahayag ng Mga Pamantayan at
suportahan ang gawain ng mga
nagbibigay ng payo sa akademiko.

