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Mangyaring buksan para sa mga tip at mga paalala.
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Mga Tagubilin para sa paglimbag at paggamit:
• Limbagin ang dokumentong ito sa magkabilang panig (baliktarin ang piraso sa mahabang gilid), ang karaniwang laki ng
panulat na papel (8.5 x 11), at ang may “Totoong sukat” na sukat ng pahina para sa pinakamahusay na resulta.
• Gupitin ang tuldok na mga linya ng bawat kard.
• Tupiin ang linya sa gitna.
• Itago ang kard sa iyong pitaka o bulsa.
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